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Ubaw w 7 dni
@ Rynek pracy w UK: w sektorze
opieki nie zabraknie stanowisk

Patriot: Pracowników Polaków jest pod dostatkiem,że nie
ma rak do pracy to bzdura, media mówią i piszą o tym,ale żaden jełop nie zapytał pracownika potencjalnego za ile chce go
zatrudnić ukrainiec bez zawodu i znajomości języka zarabia u
polaka netto 2000-300o zł ,a polakowi proponuje 1500zł netto
nawet na budowie, takie są fakty,ale wszyscy o tym zapominają,zapłać uczciwa cenę będziesz miał uczciwego pracownika,a nie wykorzystuj go i nie zatrudniaj na czarko.Gdyby
w Polsce było tak cudownie to by Polacy wracali z emigracji
zarobkowej do swego kraju,ale jeszcze trwa „czystka” po rządach patologicznych 8 letnich i trudno w ciągu jednej kadencji uporządkować czynnik patologiczno-kryminogenny jaki
trwał po 1945 roku
obiektywny: Polityka dobrej zmiany właśnie na tym polega,sprowadzili ukrainców do Polski żeby pracownikowi Polskiemu nie dać zarobić.
January: Bardzo „Obiektywny”. To przedsiębiorca zatrudnia pracownika i określa warunki płacowe. Dobra zmiana nie
sprowadziła Ukraińców do Polski i tym bardziej nie nakazuje
ich zatrudniania. Poza tym oni są w każdym kraju UE i myślę,
że inne rządy również nie zmuszają do zatrudniania obcokrajowców.

@ Swój do swego po publiczne

anonim: A na liście również Osyra były asystent posłanki
platformy i inni znajomi króliczka z tej grupy wzajemnej adoracji
anonim: Jest i słynny asystent niezmordowany specjalista
adorator starszych pań...

Jak to było w PRL-u

Kontynuujemy nasz cykl rozrywkowo-sentymentalny. Oczywiście nie chodzi nam o pochwałę czasów
minionych. Lata w PRL-u zapamiętamy jako czas niedostatków i biedy, ale też beztroskiej zabawy, wycieczek i żywego kontaktu z drugim człowiekiem. Chcąc
nie chcąc, tamte czasy ukształtowały dzisiejszych 40-to
i więcej latków.
Starszym Czytelnikom chcemy odświeżyć pamięć,
a młodemu pokoleniu uzmysłowić, że nie zawsze były
komputery, smartfony, internet i pełne półki w sklepach.

Rozwiąż quiz!

Spośród czterech odpowiedzi, jedna
jest prawidłowa.

Jakie przedmioty są na zdjęciu?
a) bilety do cyrku
b) bilety parkingowe
c) bilety PKP
d) bilety do teatru
W kolejnym numerze podamy poprawną
odpowiedź. Miłej zabawy!

@ Spółka miejska ARR musi zwrócić pieniądze za własny projekt

olaboga: Motylki rzadzą i dzielą się kasą o czym wiadomo
od dawna. 24 letni prezes fundacji zarabia ponad 30 tysięcy
złotych miesięcznie w ramach „dopieszczania” przez naczelnika Starońka ! Skandal i żerowanie na bezradności bezbronnych ! http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=2557&addComment=no

@ Tak dużo zarabia, że zapomniał ile

anonim: Pan Sz. To bardzo nieciekawa postać popieram
słowa poprzednika jak dobrze że nie może już wtrącać swojego nosa w Częstochowskie Spółki.

za�h�w�n� �is����� ��y��n��n�

X BIEG
CZĘSTOCHOWSKI
Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych „Zabiegani” Częstochowa, zaprasza do udziału w
X Biegu Częstochowskim, który
odbędzie się 7 kwietnia. Przedsięwzięcie służy integracji środowiska biegowego i popularyzacji
biegania jako najprostszej formy
czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
Wyścig z udziałem zawodowców i amatorów zostanie rozegrany
na dystansie 10 km na trasie atestowanej przez PZLA ulicami wokół
Klasztoru Jasnogórskiego. Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi puchary
oraz nagrody finansowe i rzeczowe.
Zainteresowane osoby proszone są
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach:
www.zmierzymyczas.pl www.maratonypolskie.pl lub www.zabiegani.czest.pl do 30 marca lub od 6 do
7 kwietnia w Biurze Zawodów.
Koszt uczestnictwa w biegu:
• 49 zł (do 30 marca)
• 80 zł (w Biurze Zawodów)
• 25 zł (seniorzy powyżej 65 lat)
Organizowanej przez Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych
Zabiegani Częstochowa imprezie
towarzyszyć będą 8 Mistrzostwa
Polski Budowlanych i Architektów.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.zabiegani.czest.pl/
punkt-pusty-1-poziom-1.
red.
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Poprawnej odpowiedzi z poprzedniego
numeru – karnisz – udzieliła pani Agnieszred.
ka. Gratulujemy!
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Wanda Sowińska

Dzień
Zmartwychwstania
Już purpurowe wstały zorze
Wierzba pokryła się „kotkami”
W gałęziach wiatr strudzony
– zasnął
i ogród okrył się kwiatami.
Czas Zmartwychwstania hen
w przestworzach
Ptaki świergotem obwieściły
W kościółku przy maleńkiej
wiosce
Na Zmartwychwstanie
– dzwony biły.
Ożyły łąki pełne stokrotek
Już się zielenią drzewa w lesie
Dzień Zmartwychwstania
wszystkim ludziom
Zwycięstwo nam nad śmiercią
niesie.
Niech Wasze serca się radują
Niech Bóg użyczy Wam
swej mocy
Redakcji, wszystkim
Czytelnikom
Życzę – Szczęśliwej Wielkanocy.
Częstochowa 2018
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Adresy biur
posłanki na Sejm
Lidii Burzyńskiej
Częstochowa
Al. NMP. 24/10
42-200 Częstochowa
tel. 34 322 40 23
tel. 507 437 679

Kłomnice
ul. Strażacka 18 a
42-270 Kłomnice

Koniecpol
ul. Rynek 1
42-230 Koniecpol

Kłobuck
Biuro Poselskie
Andrzeja Gawrona
i Lidii Burzyńskiej
ul. Bohaterów Bitwy
pod Mokrą 2
42-100 Kłobuck
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Żywność
ekologiczna
coraz bardziej w cenie

15

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
1
2
3
4

Europa przygotowuje się do nowego roz5
dania pieniędzy unijnych. Pytanie, w którą
6
stronę zmierza Wspólna Polityka Rolna jest
nie tylko ważne z punktu widzenia finansowania rolnictwa, ale przede wszystkim z po- 7
wodu zmieniającego się wciąż rynku zbytu.
8
A chodzi o żywność ekologiczną, która w
9
dobie coraz bardziej świadomego społeczeństwa, staje się szansą dla polskich gospodarstw.
HASŁA DO KRZYŻÓWKI:
W Jasionce koło Rzeszowa debatowano nad
kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.
W spotkaniu uczestniczyło 2,5 tys. osób, biorących
udział w największym w
tej części Europy wydarzeniu branży agro.
Na niekorzyść unijnego budżetu oddziałuje fakt wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE (Brexit).
Polscy producenci żywności mogą skorzystać
na tych zawirowaniach,
bowiem pojawia się wiele opcji finansowania
produkcji, zwłaszcza rolnictwa ekologicznego. Te
produkty są nie tylko wysokiej jakości, ale przede
wszystkim są znacznie
zdrowsze niż te, produkowane na zachodzie.
Śmiało więc mogą podbić
Europę.
O tym, jak ma wyglądać Wspólna Polityka
Rolna po 2020 roku dyskutowali m.in. unijny Komisarz ds. Rolnictwa Unii
Europejskiej Phil Hogan,
polski Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztof
Jurgiel, Minister Rolnictwa Francji Stephane
Travert,
Wiceminister
Rolnictwa z Czech Pavel
Sekac i węgierski Zastępca Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa
Zsolt Feldman.
Mimo zabiegów polskiej delegacji o wzrost
dopłat do polskiego rol-

nictwa, unijni politycy
zasugerowali, że – co
prawda – kwota przekazywana nie wzrośnie,
wobec
ograniczonego
budżetu, ale uproszczanie
polityki rolnej, przenieś
ma inne korzyści.
Dyskutowano także w
kilku panelach tematycznych. W jednym z nich
przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski
podkreślał, że rozwój
branży powinien mieć na
uwadze przede wszystkim redukcję kosztów i
poprawę jakości żywności.
Z kolei dr Wolfgang
Burtscher z Dyrekcji
Generalnej ds. Badań
Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej

przywoływał prognozy
mówiące, że wkrótce na
Ziemi będzie 9 mld ludzi, co oznacza potrzebę
zwiększenia
produkcji
żywności nawet o 70
proc. Jak sprawić, by nie
odbiło się to na jakości jedzenia? To pytanie wciąż
pozostaje bez odpowiedzi.
Ważnym elementem
dyskusji był temat finansowania rolnictwa i
przetwórstwa przez sektor finansowy, zwłaszcza
nowoczesne i ekologiczne rolnictwo. Producenci
żywności mogą korzystać
z wielu opcji finansowania produkcji, także z funduszy unijnych. By było
to możliwe rolnikom potrzebne są nowe produkty
banków i ubezpieczycieli.
red.
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1) ...Tydzień, poprzedza Wielkanoc.
2) Zdobione jajo. 3) Uroczyste nabożeństwo połączone z procesją,
obwieszczające Zmartwychwstanie. 4) Wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa. 5) Jedno z ciast wielkanocnych. 6) Święto żydowskie lub deser wielkanocny. 7) W parze z ćwikłą. 8) ...ścisły, obowiązuje w Wielki Piątek. 9) Pokarmy w wiklinowym koszyczku.
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Niemal połowa Polaków nie
utożsamia się z żadną partią
45 procent połowa dorosłych Polaków twierdzi, że żadna partia polityczna nie reprezentuje ich poglądów - tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl
Wyniki badania wskazują, że niezależnie od tego,
czy ktoś zamierza brać
udział w wyborach czy nie,
Prawo i Sprawiedliwość
reprezentuje poglądy 23%

Polaków, na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska – 11%, a na trzecim
Kukiz’15 – 7%.
W dalszej kolejności:
SLD – 4%, Nowoczesna –

PRZEPIS

3%, Razem – 3%, Wolność
– 2% i PSL – 2%.
Jeśli natomiast popatrzymy na odpowiedzi osób,
które zamierzają głosować
w najbliższych wyborach,

Sos tatarski
z rodzynkami

Składniki:

30 dag majonezu
1/2 szkl. śmietany
musztarda
3 ogórki konserwowe
5 grzybów marynowanych
2 dag rodzynek
magii

Przygotowanie:
Kroimy drobno ogórki
i grzyby. Parzymy i odsączamy rodzynki. Mieszamy
majonez ze śmietaną.
Dodajemy sparzone rodzynki i musztardę. Doprawiamy do smaku magii. Sos
można podawać do mięs,
jaj, ryb, kasz.
Smacznego!

niemal co trzecia z nich
(29%) ma poczucie, że żadna partia nie reprezentuje w
pełni jej poglądów.
Wśród osób deklarujących udział w wyborach,

31% twierdzi, że PiS reprezentuje ich poglądy, 14%
- PO, 7% - Kukiz’15, 6%
- SLD, 5% - Nowoczesna,
3% - Razem, 3% - PSL i 2%
- Wolność.

Badanie pokazuje, że na
polskiej scenie politycznej
jest miejsce na nowe ugrupowania, które mogą odpowiedzieć na potrzeby znacznej części Polaków. red.

PRZEPIS

Zrazy
z chrzanem

Składniki:

kiem. Bułkę moczymy i odciskamy. Natkę pietruszki
600 g szynki bez kości
siekamy, a suszone śliwki
przyprawa
kroimy na kawałki. Chrzan
do duszonych mięs
mieszamy z bułką, natką
1 bułka kajzerka
pietruszki i śliwkami. Do
pęczek natki pietruszki
masy dodajemy żółtka. Jeśli
100 g suszonych śliwek
masa jest zbyt rzadka, do200 g chrzanu
dajemy bułkę tartą. Przygo2 żółtka jajka
towany farsz układamy na
2 łyżki bułki tartej
plastrach mięsa, dokładnie
4 łyżki mąki pszennej
zawijamy i każdy ze zrazów
100 ml śmietany
spinamy wykałaczką. Mięso
2 liście laurowy
oprószamy mąką i obsma3 ziarnka pieprzu
żamy w garnku. Wlewamy
czarnego
600 ml wrzącej wody, doPrzygotowanie:
dajemy liść laurowy, pieprz
Mięso kroimy w centy- oraz przyprawę do duszometrowej grubości plastry nych mięs. Zmniejszamy
i rozbijamy cienko tłucz- ogień, garnek przykrywamy

i dusimy zrazy do momentu aż będą miękkie (ok. 45
min.). Pod koniec duszenia
dodajemy śmietanę i mieszamy. Przed podaniem
usuwamy wykałaczki.
Smacznego!
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NASZĄ GAZETĘ ZAWSZE ZNAJDZIESZ

W CZĘSTOCHOWSKICH PUNKTACH OPŁAT „ZŁOTÓWECZKA”:

ul. Brzozowa 2/8 lok. 140
(w Centrum Handlowym Jagiellończycy),
al. Wolności 17 (w pobliżu dworca PKP),
al. Armii Krajowej 68a,
ul. Iwaszkiewicza 8 (wieżowiec przy Biedronce),
ul. Witosa 1b (budynek S.M. Północ),
ul. Krasińskiego 2

16
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Skąd w Święta
wziął się zajączek?
W okresie Świąt Wielkiej Nocy
można je znaleźć wszędzie –
w dekoracjach świątecznych,
kartkach z życzeniami, wystawach, reklamach, a mowa
oczywiście o zajączkach wielkanocnych. O ile symbolika baranka i kurczaczka nie
przysparza większych problemów, to mało kto wiele – skąd
wziął się zajączek?
Znawcy tematu nierzadko doszukują się znaczenia zajączka wielkanocnego w mitologii. Spotykamy go w starożytnym Egipcie u boku odradzającego się Ozyrysa. W starożytności uważano,
iż mięso zająca to afrodyzjak, a Pliniusz twierdził,
że spożycie macicy zająca leczy bezpłodność.
I sprawa najważniejsza – zając uważany jest za
zwierzę niezwykle płodne, stąd wiązano go z obfitością i pomnażaniem dóbr, co znajdowało wyraz w przedchrześcijańskich rytuałach mających
zapewnić urodzaj.
Można go też zobaczyć w dawnej ikonografii
pod stopami Marii Panny, a zatem w pozycji znamionującej rezygnację z dzikiej swobody i sprośności. W takiej postaci mógł się już stać symbolem biednych, słabych i pokornych.

Na tym nie koniec teorii, co do pochodzenia zajączka wielkanocnego - choć żadna
nie posiada wiążących dowodów. Niektórzy
twierdzą, że jest to świecka tradycja mające swe źródła w luterańskich Niemczech. Rozniosła się po Europie
i świecie wraz z niemieckimi
osadnikami.
Dlatego też wielkanocny
zajączek (paashaas) jest
tradycją w Holandii najmocniej kultywowaną we
wschodniej części kraju.
Anglicy przemianowali zająca na królika (Easter Bunny),
natomiast Australijczycy
- wymęczeni plagą królika - starają się zamienić królika na rodzimego wielkoucha króliczego
(bilby). W samych Niemczech istnieją regionalne
różnice: w Bawarii zajączkiem wielkanocnym jest
kogut, w Tyrolu kura, a w Hanowerze kukułka.
Skojarzenie zająca z Wielkanocą sięga kilka
wieków wstecz, kiedy to pojawiły się obrazki
przedstawiające te zwierzątka w sąsiedztwie jajek
wielkanocnych. Nie wiadomo jednak do końca,
gdzie jest źródło tej symboliki. Są tacy, którzy
twierdzą, że jest to nawiązanie do tradycji składania podatków w naturze. Inni, że pojawienie się
tego zwierzęcia niejako zwiastuje wiosnę, a przecież Wielkanoc to jest święto ściśle związane z tą
porą roku. Nie bez znaczenia może być też fakt,
że kiedyś w Anglii tuż po świętach wielkanocnych rozpoczynał się sezon polowań na zające.

41.
Brud za paznokciem niechlujnego policjanta oznaczył się
wyraźną czarną pręgą, gdy wskazujący palec prawej ręki wcisnął
przycisk w radiomagnetofonie
uruchamiający odtwarzanie kasety. Z głośnika popłynęły słowa:
„…Chłopaki z kamieniołomu
dali mi takie coś na korbkę co
odpala bombę. Patrzę te dwa austriackie tiry już są na moście, no
to kręcę tą korbą, a tu nic się nie
dzieje! Myślę se, że Orłowski co
mi zlecił wysadzenie mostu będzie pioruńsko niezadowolony!
A ja jak coś obiecam, to zrobię
jakem Antek Świder! No to kręcę
jeszcze mocniej. Mało tej korbki
nie urwałem. Aż w końcu, jak
nie huknie! Patrzę, a tu w trzy

sekundy… dacie głowę? W trzy
sekundy cały most zawalił się do
rzeki, a razem z nim te tiry… A
ten most stał dwadzieścia lat! Patrzę, że ludzie się zbiegają, no to
ja chodu w las…”
Posterunkowy Wrona zatrzymał kasetę, strzepał popiół z
kołnierza służbowej marynarki,
powoli zdjął okulary i spojrzał
badawczo na aresztanta.
– I co pan na to, panie Świder?
– Że też człowiek po pijaku
takie bzdury opowiada – odparł
rezolutnie Antek. – Czemu ja
po trzeźwemu takiej fantazji nie
mam?
– Jak Cię zaraz w łeb zdzielę,
to Cię cała fantazja do reszty opuści! – pogroził policjant, kładąc

rękę na leżącej na biurku białej
gumowej pale. – Przyznaj się! To
twój głos?
– Nic nie pamiętam! – oświadczył Świder. – Skąd to nagranie?
To musiało być zmontowane! Ja
panie władzo, taki spokojny człowiek miałbym most wysadzić?
A niby po co? Żebym potem do
spożywczego miał iść trzy kilometry naokoło?
– Ile ci Orłowski za to zapłacił? – niewzruszenie pytał posterunkowy Wrona.
– Nie znam żadnego Orłowskiego!
Wrona popatrzył na niego
spode łba i mruknął:
– Poznacie się w mamrze.
Sięgnął do szuflady i wyjął

stamtąd zapakowane w foliowe
urządzenie w kształcie blaszanej
skrzynki z korbą u boku.
– Poznajesz to? – zapytał.
– Pierwszy raz widzę na oczy!
– Świder pochylił się i udawał, że
uważnie przyglądał się leżącemu
na biurku przedmiotowi. – Nigdy
tego nie widziałem – powtórzył.
– A jednak są na nim twoje
odciski palców! – oświadczył
Wrona.
Rzucił na biurko plik dokumentów. – To są wyniki ekspertyzy.
– Jak to możliwe?
– Co to „jak to możliwe”?! –
zirytował się policjant. Wstał z
krzesła i oparłszy się dłońmi o
krawędź biurka zawisł nad głową

Bez „zajączka”
nie ma Świąt
Z roku na rok w Polsce coraz bardziej
rozpowszechniany jest zwyczaj wręczania prezentów od zajączka wielkanocnego. Polega na tym, że po śniadaniu
wielkanocnym domownicy udają się
na poszukiwanie ukrytych prezentów.
Słodkie upominki i drobne niespodzianki zostawia się w różnych zakamarkach w
domu, a nawet w ogrodzie. Zwyczaj poszukiwania prezentów od zajączka wielkanocnego przywędrował do Polski z Europy
Zachodniej, a dokładniej z Niemiec. Tradycja prezentów od zajączka nie jest jeszcze rozpowszechniona w całym kraju, ale są regiony, w
których Święta Wielkanocne się nie odbędą jeśli
zajączek nie przyjdzie do dzieci. Zwyczaj ten jest
szczególnie obchodzony w Wielkopolsce.
red.

przesłuchiwanego.
– Ano tak to możliwe, żeś podłożył ładunki wybuchowe pod
most, a później kręciłeś tą korbą,
żeby je zdetonować!
Policjant wyjął zamknięte w
blaszanej obudowie urządzenie z
foliowej torebki i rozkazał przesłuchiwanemu aresztantowi:
– Łap teraz za korbę i kręć!
Natychmiast!
Antek Świder niewiele myśląc złapał za korbkę i zaczął nią
kręcić. W zadymionej kancelarii
rozległ się głośny śmiech posterunkowego Wrony.
– Jak ty tak to robiłeś, to nic
dziwnego, że ci nie chciało zdetonować ładunków od razu! –
mówił trzymając się rękoma pod
boki ze śmiechu.
– A to czemu? – zapytał Świder bezwiednie.
– Bo to trzeba w drugą stronę
kręcić!
– Aha! – Antek odruchowo zakręcił w przeciwną stronę.
Policjant zarechotał aż wypadł
mu papieros z ust.
– Aleś ty Świder głupi jak
but! – podsumował biorąc do

ręki kartkę papieru, na którym
wcześniej już sporządził protokół
przesłuchania.
– Przecież to działa w obydwie
strony! Widzisz jak to szybko
wydało się, że wysadziłeś most?
Świder stał markotny i niezadowolony, że tak dał się wziąć
pod włos.
– Podpisuj zeznanie! – Wrona
rzucił niedbale na biurko protokół przesłuchania i długopis. – Za
to co zrobiłeś pójdziesz do więzienia na dziesięć lat!
Antek zmarszczył brwi jakby
ważył jakąś trudną myśl. W końcu odezwał się grubym nienaturalnie brzmiącym głosem:
– Wcześniej wyjdę! Za dobre
sprawowanie!
To mówiąc błyskawicznie poderwał leżącą na biurku gumową
pałę, zamachnął się i zdzielił nią
w łeb policjanta, który bezskutecznie próbował zasłonić się
ręką. Rozległ się rumor, padającego na podłogę cielska posterunkowego Wrony. Uderzenie pałką
było tak mocne, że policjant z
miejsca stracił przytomność.
cdn
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Jaja na zdrowie
Jajko dostarcza niemal wszystkich składników odżywczych. Jest źródłem łatwo przyswajalnego białka i aminokwasów. Pod skorupką ukryte są także liczne witaminy i minerały (żelazo, fosfor, magnez, wapń, potas,
cynk, miedź). Jajka dostarczają witaminy A, D, E i K oraz
witamin z grupy B, zwłaszcza kwasu foliowego. W jajku
brakuje jedynie witaminy C.
Żółtko jest źródłem luteiny, która działa jak filtr
chroniący oczy przed szkodliwym promieniowaniem
słonecznym i zapobiega
uszkodzeniom
siatkówki.
Dostarcza lecytyny, która
korzystnie wpływa na układ
nerwowy, poprawia pamięć
i zdolność koncentracji, a
także wspiera utrzymanie
prawidłowego poziomu cholesterolu. Z kolei z lecytyny powstaje cholina, która
usprawnia pracę mózgu.
Wszystkie te składniki są
bardzo łatwo przyswajalne.
Żółtko można wprowadzić
do diety już 7-miesięcznego
dziecka (w ilości pół żółtka
jaja kurzego co trzy dni).
Niestety, żółtko zawiera
znaczne ilości cholesterolu
(ok. 200 mg). Nie popadajmy jednak z tego powodu
w paranoję. Jajka kurze zawierają spore ilości lecytyny i choliny, które niwelują
jego szkodliwe działanie.
Nierzadko okazuje się, że
nie samo jajko jest niebezpieczne, a dodatki (majonez, tłuszcze do smażenia).
Osoby zdrowe, posiadające
prawidłowy poziom cholesterolu mogą pozwolić sobie
na zjedzenie jednego jajka
dziennie, natomiast osobom

z podwyższonym poziomem
cholesterolu zaleca się spożywanie maksymalnie 2-3
jajek tygodniowo.
Pomimo złej sławy, cholesterol jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania
i rozwoju całego organizmu.
Odpowiada za właściwy
rozwój układu nerwowego,
współtworzy osłonki włókien nerwowych, odgrywa
znaczącą rolę w gospodarce
hormonalnej i procesach trawienia. Ponadto organizm
osób zdrowych sam potrafi
kontrolować poziom cholesterolu.
Każde jajko oznaczone
jest stemplem tzw. kodem
weterynaryjnym. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na pierwszą cyfrę kodu.
Oznacza ona bowiem sposób
chowu kur.
I tak:
0 - oznacza chów ekologiczny. Kury karmione są ekologiczną karmą (głównie
mieszankami zbóż), a dodatkowo także zjadają owady i rośliny. Jajka „zerówki” mają najwyższą wartość
odżywczą i jednocześnie są
najdroższe;
1 - jajka pochodzą od kur
z tzw. wolnego wybiegu.
Kury hodowane są w wa-

runkach częściowo otwartych;
2 - to chów ściółkowy. Kury
hodowane są w zamkniętych pomieszczeniach (np.
hali), ale mogą się swobodnie poruszać;
3 - oznacza chów klatkowy
i najgorszą jakość jajek.
Kury hodowane są w klatkach, w których nie mają
możliwości jakiegokolwiek
ruchu. Karmione są
wyłącznie sztuczną paszą i hormonami. W
takich warunkach
kury często chorują, co
bezpośrednio
przekłada
się
na
niską jakość jajek.
Intensywna
barwa żółtka nie
świadczy o tym, że jajko
jest zdrowe. Kolor zależy
bowiem wyłącznie od tego
czym kury są karmione. Wystarczy, że kury jedzą karoten lub do paszy dodawane
są barwniki, a efektem tego
są żółtka o ładnej barwie.

Jajko
gotowane
na miękko są
najzdrowsze
Na rynku dostępne są nie
tylko – najpopularniejsze jajka kurze. Możemy jeść
jajka przepiórcze, które bardzo efektownie wyglądają,
ale mają także duże walory smakowe i są bogate w

minerały. Jaja przepiórcze
charakteryzują się dużym
udziałem żółtka w stosunku
do całego jajka. Dlatego są
wskazane dla osób uczulonych na białko jajka
kurzego. Wyróżnia je wielkość
- są cztery
razy mniejsze
od jaj kurzych. Jajka
przepiórcze
można przechowywać
w lodówce
nawet przez 3
miesiące.
Na
drugim
biegunie wile kości znajdują się jaja
strusie, cieszące się coraz
większą popularnością. Ich
waga waha się od 1,5 do 2
kg, z czego około kilogram
to białko.
Jedno jajo strusie odpowiada średnio 20 jajom kurzym. Jaja strusie odznaczają
się również dużymi walorami dietetycznymi i stosun-

kowo dużym udziałem wielonienasyconych
kwasów
tłuszczowych w sumie kwasów tłuszczowych.
Jaja strusie można zamówić bezpośrednio u hodowcy, choć czasem można je
także kupić w niektórych delikatesach.
Jaja gęsie są większe od
jaj kurzych (średnio o 2/3),
pożywne, ale ciężkostrawne.
Zawierają sporo tłuszczu.
Ze względu na swój oleisty smak polecane są głównie do wypieków. Można je
także gotować i smażyć;
Jaja kacze są nieco większe i bardziej ciężkostrawne
od jaj kurzych. Charakteryzują się dużym udziałem
żółtka w stosunku do całego jajka. Są dobrym dodatkiem do sałatek, ale najlepiej
sprawdzają się w zagęszczaniu sosów, zup i kremów do
ciast.
Wydmuszki jaj kaczych są
wykorzystywane do robienie
łowickich pisanek.
red.
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Pani Kowalska pyta dzieci w klasie:
– Jaka część człowieka idzie najpierw do nieba?
Zuzia podnosi rękę i mówi:
– Myślę, że dusza, bo trzeba mieć czystą duszę,
żeby dostać się do nieba.
– Bardzo dobrze – mówi pani Kowalska – Rysiu, a
ty jak myślisz?
– Serce – mówi Rysio – bo trzeba mieć dobre serce,
żeby dostać się do nieba.
– Naprawdę, świetnie – chwali go pani – A ty Jasiu
jak sądzisz?
– Stopy.
– Dlaczego stopy? – dziwi się pani.
– Bo kiedy nakryłem moją mamę i listonosza, jej
nogi były w górze, a ona krzyczała: Boże, dochodzę!

* Jak wyhodować owies na stół wielkanocny?
Potrzebujemy: ziarno owsa dobrej jakości, tacka lub
talerzyk, doniczka. Na tackę lub talerzyk nakładamy
dużą ilość gazy i obficie skrapiamy wodą. Na tak przygotowany talerzyk nasypujemy owies. Należy pilnować,
aby gaza była cały czas mocno wilgotna, ale nasiona nie
mogą pływać w wodzie, bo zaczną gnić. Po 6-8 dniach
zielona łączka powinna być gotowa i utrzymać się przez
następne 2 tygodnie. Owies można też wysiać do płytkiej
doniczki z ziemią. Wówczas potrzebujemy 2 dni więcej
na zazielenienie się łączki. W tej opcji nie można zapomnieć o podlewaniu, utrzymując ziemię stale wilgotną.
Pojemnik z wysianym ziarnem owsa należy postawić w
ciepłym, jasnym miejscu, np. na parapecie pod którym
jest grzejący kaloryfer. Najlepiej jest wysiać owies do
doniczki 12 dni przed dniem, w którym będziemy go potrzebować.
* Jak zrobić wydmuszkę z jajka?
Wiele dekoracji wielkanocnych można zrobić z wydmuszek. Zrobienie wydmuszki jest bardzo proste, a z
wydmuchanego jajka można zrobić jajecznicę, omlet lub
inną potrawę z wykorzystaniem białka i żółtka. Będziemy potrzebować dużej i długiej igły, surowe jajko, miskę, szczelnie zamykany pojemnik. Dokładnie myjemy
jajko, a następnie wycieramy. Igłą delikatnie nakłuwamy
tępy koniec jaja, wykonujemy igłą ruch obrotowy, lekko
naciskając, aż zrobi się dziurka. Obracamy jajo i robimy
w ten sam sposób drugą dziurkę na bardziej ostrym końcu jaja. Ta powinna być nieco większa. Następnie wkładamy igłę głębiej, aby rozbić strukturę żółtka. Wykonujemy ruch obrotowy igłą i to samo robimy z drugiego
końca jaja. Trzymając jajo nad miską ostrym końcem w
dół przykładamy usta do bardziej płaskiego końca jajka i
dmuchamy. Wydmuchujemy po trochu. Gdy wydmuchamy całą zawartość, myjemy jajo pod bieżącą wodą. Kierując strumień do większej dziurki staramy się wymyć
jajo także w środku. Na końcu wydmuchujemy wodę tak
jak jajko.
Wskazówki: Nie wciągaj surowego jaja i nie połykaj,
bo może zawierać bakterie salmonelli. Ważne, by zniszczyć strukturę białka i żółtka, w przeciwnym razie jest
bardzo trudno wydmuchać żółtko.

„Szczęście to jedyna wartość, która się
mnoży, jeśli się nią dzieli...”

Albert Schwieter

Jurek

Samiec urodzony w czerwcu 2017 roku, rasy europ, umaszczenie bure. Jurek to bardzo energiczny,
sympatyczny kocurek. Uwielbia biegać, bawić się
i zwiedzać świat. Czeka na nowy dom od wakacji
2017 r. Warunkiem adopcji jest późniejsza kastracja.
Kontakt w sprawie adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gilowa 44/46, 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 65 66
schronisko.czestochowa@gmail.com

Wiosno,
ejże, ty...
Wiosna powitała mnie
śniegiem, organizm mój zareagował protestem. Ostatecznie jak ktoś nazywa się
Burek, to powinien szczekać;
a jak Wiosna – powinien błysnąć słoneczkiem i zielenią.
Od czego jak od czego, ale
od natury należy wymagać
odrobiny przewidywalności,
bo jak ma człowiek przeżyć w
nieprzewidywalnym świecie.
Mądrość zakłada przewidywalność, mądry człowiek gromadzi fakty z przeszłości, na
tych doświadczeniach buduje
swoje zachowanie. Mądrość
nie jedno ma imię, bo nikt
nie jest w stanie przyswoić
wszystkich informacji i wyciągnąć z nich sensownych wniosków. Jest więc mądrość zbiorowa, zakładająca, że dwóch
półgłówków znaczy więcej
niż jedna głowa. Jest mądrość
z nadania, utytułowana przydomkiem profesora lub doktora, mądrość stanowiska uznająca, że minister wie wszystko
lepiej od referenta, mądrość
charyzmatyczna pozwalająca
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piosenkarzowi wyrokować o
przyczynach globalnego ocieplenia, mądrość oczywista: jak
mnie nie posłuchasz to ci dam
w ryj... Człowiekowi może
się w głowie pomieszać od
nadmiaru mądrości, krążącej
wokół jak sępy nad ścierwem.
Wśród tych mądrości jest
też taka o wysokim stopniu
użyteczności publicznej, zwana mądrością etapu. Wymyślił
ją podobno pan Józef Stalin,
ale ma ona – mimo to lub dzięki temu – uniwersalne znaczenie. Coś co głupie wczoraj i
głupie jutro, może z jakichś
przyczyn być dziś mądrym,
mądrość zatem to umiejętność
odczytywania znaków czasu.
Lewica została zadekretowana
w 1936 r. przez wspomnianego pana Stalina na walkę
z faszyzmem i walczy z nim
dzielnie do dziś. Mądrość
etapu polega na rozróżnianiu,
kto w danym momencie historycznym jest faszystą: pan
Piłsudski, pan Hitler, pan Anders, pan Truman, pan Gomuł-

ka, pan Pinochet, pan Busch
czy – ostatnio – pan Ziemkiewicz. Ludowa mądrość mówi
„co obce to wróg”, na danym
etapie trzeba wiedzieć czy dziś
wrogiem są Ruskie, czy Niemce, Amerykany, Żydy, Angole, Islamiści, Ukraińcy itd. Ta
sama ludowa mądrość głosi:
co moje to moje i nie rusz, o
cudzym możemy rozmawiać,
a co „niczyje” to nasze. Święta
własność to nasza własność, w
zależności od etapu usprawiedliwiamy okradanie bogatego
(bo jak ma, to „skądś” ma),
kamienicznika (bo wredny),
fabrykanta (bo wyzyskiwacz),
sąsiada (to oczywistość),
państwa (bo niczyje państwo
trzeba sprywatyzować)... Jest
nawet taka definicja mienia
społecznego: mie nie dali, sam
se wziołem.
Wobec mądrości etapu
większość zachowuje pokorę.
Ten czy inny polityk tłumaczy
się, że nie jest faszystą ani tym
bardziej wielbłądem. Obcy
apeluje o tolerancję. Właści-

ciel tego lub owego krzyczy
„nie kradnij” odwołując się do
Dekalogu. Duch czasu po każdym z nich jedzie walcem drogowym, jego akolici z pogardą
tłumaczą: „własność pochodzi
z kradzieży, więc grab zagrabione”, „tolerancja to słabość,
czas bronić tożsamości”, „my
lepiej wiemy kim jesteś, a faszyzm trzeba wytępić żelazem
i ogniem”. Liczyć można tylko, że kolejna zmiana etapu
uwolni nas od tego żelaza i
ognia.
A pani była Premier, która
tak gorliwie krytykowała poprzedników za arogancję, pazerność i ośmiorniczki, mówi
w Sejmie tekstem ludowym:
„mogłam to se wziełam, bo mi
się, k..., uczciwie należy”. I to
jest mądrość etapu. Jak jesteś
biedny, wkurza cię arogancja „złodzieja”, ale jak masz
okazję, to sam przytulisz gotóweczkę „bo mi się, k.., uczciwie należy”.
Jarosław Kapsa
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