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WYBIERZ prezent dla swoich najbliższych. Rękodzieło, wysokiej jakości ozdoby świąteczne
czy regionalne przysmaki – u nas nie ma produktów „made in China”, są natomiast
przedmioty niepowtarzalne, smakołyki, które są doskonałą propozycją prezentów dla
Państwa najbliższych.
Wszystkie prezenty zostały ponumerowane i opisane. Uruchamiamy nasz bożonarodzeniowy
bazarek. Żeby otrzymać wymarzony upominek, wystarczy zadzwonić pod numer 46 834 82
07 i podać hasło naszej zabawy: „Święta są super, jeśli potrafisz się dzielić”.
Wszystkie upominki przygotowali nasi lokalni artyści, producenci, rzemieślnicy.
Wybrane przedmioty można odbierać w naszej redakcji osobiście (Reymonta 31/lok U15,
Skierniewice) lub umówić się z naszym pracownikiem na sposób odbioru niespodzianki. Warunkiem
otrzymania prezentu jest okazanie aktualnego wydania naszego tygodnika. Jedna osoba może wygrać
TYLKO jeden prezent.

Gliniane cuda w sam raz na grzańca czy kawę

Kubeczki, miski, kieliszki, a także puchary i statuetki, medale, zapinki, wisiorki… wszystko to
Państwo znajdziecie w Warsztacie Gancarskim Rodziny Konopczyńskich z Bolimowa. Przecudnej
urody naczynia z pewnością będą wspaniałym prezentem pod choinką, a wizyta w pracowni w
pobliskim Bolimowie fantastycznym doświadczeniem.
Dodatkowo w paczce znajdziecie Państwo koszyczek na opłatek, który zrobił mistrz plecionkarz i
wikliniarz Jan Michalski. Pan Jan na swoim koncie ma setki wyplecionych koszyków oraz innych
przedmiotów użytkowych. Skierniewiczanin twierdzi, że przez jego ręce przeszły tony wikliny.
Wyplatania nauczył się od ojca. Pierwsze koszyki stworzył w wieku 10 lat.

Samo zdrowie i odrobina piękna

Ten sok to skarbnica witaminy C, jednego z najsilniejszych antyoksydantów i czynnika
wspomagającego pracę układu odpornościowego. Oprócz tego sok z czarnej porzeczki zawiera
mnóstwo innych witamin i cennych składników odżywczych.
Gospodarstwo Pauliny i Marcina Klimków z Krosnowy oferuje przede wszystkim świeże warzywa i
owoce. Natomiast w sezonie jesienno-zimowym w ich ofercie znajdziecie warzywa okopowe, a także
smaczne i zdrowe przetwory. Soki, dżemy, kiszonki i wiele innych przetworów, które sporządzone są
z własnych owoców i warzyw.
W prezencie znajdziecie Państwo również niepowtarzalną i szczególnej urody szkatułkę z motywem
lasu. Aleksander Wyrwicz z Jacochowa (gm. Maków) jest artystą wszechstronnym. Rzeźbi w drewnie,
wycina ażurowe wzory w sklejce, zajmuje się też metaloplastyką. Specjalnie na nasz kiermasz
przygotował przedmioty użytkowe, które są jednocześnie ozdobą.

Odrobina śniadaniowego luksusu

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Szczególną przyjemność sprawia w wolne, leniwe dni, kiedy
możemy je celebrować bez pośpiechu. Stylowy koszyk na chleb wypełniony świeżym pieczywem
stanie się prawdziwą ozdobą stołu w spokojne poranki. W komplecie przygotowaliśmy dżemik, a
skoro zbliżają się święta w paczce nie może zabraknąć motywu, który o tym przypomni.
Pani Renata Szymczak ze Skierniewic wyczarowała dla Państwa miśka na choinkę. Ozdoba z
pewnością ucieszy najmłodszych domowników.
W razie, gdyby nasza paczka zainspirowała Państwa, podajemy kontakt do twórców
Renata Szymczak do robótek wykorzystuje wełnę. Dzierga szale, swetry, maskotki…

Smaczna awangarda w kuchni

„Gaijin gotuje. Kuchnia japońska dla nie-Japończyków” – mamy dla Państwa przepiękną publikację, a
jednocześnie podręcznik dla lubiących ekspertymentować w kuchni. Książka swoją premierę miała
29 września tego roku.Niepowtarzalne smaki Japonii uwodzą wciąż nowe pokolenia. Ale nie trzeba
być Japończykiem, by wyczarować coś znakomitego według tamtejszych receptur. Autor tej książki
jest tego żywym dowodem. Spędził w Japonii niemal trzy dekady i otworzył tam dwa cieszące się
powodzeniem bary z ramenem. Dziś mieszka i gotuje w Nowym Jorku, ale jego miłość do japońskiej
kuchni nigdy nie przeminęła. Jak sam mówi, japońskie jedzenie nie jest aż tak „szlachetne i
wypieszczone”. Życie w Japonii obfituje w podobne sytuacje, co życie w każdym innym miejscu na
świecie. Są tygodnie pełne obowiązków i weekendy przeznaczone na odpoczynek, wyjątkowe święta,
ponure zimy, upalne lata... I jedzenie na każdą z tych okazji. Przygotuj pyszne i pożywne kociołki z
mięsem kurczaka lub wołowiną. Urządź własne temaki party, oczaruj znajomych stołem z oden.
Naucz się przygotowywać idealnego tonkatsu i zwiń swoją pierwszą wielką rolkę sushi!

Czeremcha: pomaga na przeziębienie i... spowolni starzenie

Czeremcha (Prunus padus) nazywana jest również smrodynią albo kocierpką. Roślina od dawna
ceniona jest za swoje właściwości prozdrowotne i wykorzystywana w medycynie ludowej.
Owoce czeremchy są lekko cierpkie w smaku i mogą przypominać aronię. Mają dużo witaminy C,
potasu, wapnia, flanowonoidów, fosforu, rutyny, antyoksydantów, błonnika. Wykazują działanie
przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, moczopędne, wzmacniające odporność. Poleca się regularne
spożywanie jej w okresie jesiennym i wczesną wiosną, gdy częściej chorujemy. My dzięki uprzejmości
Państwa Klimków oddajemy Państwu sok z czeremchy.
Do paczki dokładamy obrazek ręcznie wyszytym przez Wandę Fabijańską ze Skierniewic. Ten będzie
fantastyczną ozdobą mieszkania. Na stole doskonale prezentować się będzie rzeźbiony serwetnik.

Ale jazz! Prezent w dobrym guście

Praca powstawała przez pół roku i jest już na rynku. Książka Romana Bednarka „Złote czasy Swingu
w 40-letniej historii jazzu w Skierniewicach” swoją oficjalną premierę miała na początku grudnia
tego roku.
Bednarek wspomina także mistrzów jazzu, którzy w Skierniewicach występowali. W książce znalazły
się wspomnienia poświęcone czasom współczesnym – kiedy rolę promotora jazzu przejął Adam
Michalak, pracownik CKiS.
Książka Romana Bednarka „Złote czasy Swingu w 40-letniej historii jazzu w Skierniewicach” oraz
płyta z muzyką w klimacie jazzu to propozycja nie tylko dla melomanów. Polecamy.

Obrus na każdą okazję

Ten piękny obrus to dzieło lokalnej hafciarki Władysławy Beliny z Janisławic. Można się w nim
zakochać bez pamięci, bo haftowane kwiaty są przecudnej urody. Obrus można położyć nie tylko na
świątecznym stole, doda także uroku popołudniowej herbacie z konfiturami lub wczesnej kawie z
pianką. Dzieło hafciarskie to także doskonały prezent, chyba, że nie wyobrażacie sobie rozstania z
nim. Rozumiemy to.

Na zdrowie!

Pasja do pszczół w rodzinie Pruszkowskich to rodzinna tradycja. Pierwszą pasiekę założył Jerzy, tata
Wojciecha już w połowie lat 60-tych.
Pasiekę stanowią ule drewniane, nadstawkowe, ocieplane sieczką ze słomy żytniej, własnoręcznie
wykonane przez seniora Jerzego. W pasiece stawiają na zdrowie rodzin pszczelich, wysoką higienę i
dbałość o każdy szczegół. Powstają takie miody jak: wielokwiatowy wiosenny z łąk i lasów,
mniszkowy, rzepakowy, akacjowy, faceliowy, lipowy, nektarowo-spadziowy. Z jednego ula w sezonie
produkują ok. 20-30 litrów. W tym roku miód czereśniowy Wojciecha Pruszkowskiego podbił
podniebienia jury podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”. Pasieka Państwa
Pruszkowskich (Zalesie, gm. Skierniewice.

Osłódź sobie zdrowo życie!

Dwie, trzy filiżanki zielonej herbaty dziennie to idealna porcja dla zdrowia. Taka herbata pobudzi
trawienie, wzmocni serce, zadziała antynowotworowo. Co jeśli nie przepadasz za jej smakiem?
Posłódż miodem. Oczywiście z pasieki z Zalesia.
To wersja dla osób, które lubią słodką herbatę. Miód to zdrowy zamiennik cukru, który dodatkowo
wzmocni jej zdrowotne działanie. Do zielonej herbaty wybierz miody o delikatnym smaku: akacjowy
lub wielokwiatowy. Taki napój sprawdzi się w infekcjach górnych dróg oddechowych.

Miodek z kakao?

Kakao – odmieniamy czy nie? Odwieczny dylemat młodzieży, ale nie tylko. Profesor Jan Miodek
uczył: – Jest to forma nieodmienna, ale nie ma żadnego przestępstwa systemowego, jeśli ktoś w
mowie potocznej powie, że nie lubi kakaa i zachwyca się niedzielnym czy każdego ranka pitym
kakaem, natomiast przestępstwo gramatyczne ( i tu kłaniam się wyczuciu korespondenta) zaczyna
się w szóstym przypadku. Jeśli by ktoś powiedział, że na przykład znalazł kożuch w kakale, to to jest
nonsens morfonologiczny, dlatego że w pierwszym przypadku ten rzeczownik nie brzmi kakało, tak
jak wahadło (o wahadle rozmawiamy), natomiast to jest kakao i w szóstym przypadku i w
najoficjalniejszym tekście, i w rozmowie z tatą, mamą, żoną, córką, mężem musi być to rzeczownik
nieodmieniony…

Czeremcha w roli głównej

Owoce czeremchy mają wyrazisty, słodko-cierpki smak oraz intensywny aromat – niektórym osobom
mogą więc nieco przypominać popularną aronię. Jednak czeremcha jest ceniona nie tylko za smak,
ale też bogactwo cennych substancji, witamin i minerałów. Owoce czeremchy zawierają przede
wszystkim: witaminę C, potas, wapń, fosfor, karotenoidy, flanowonoidy, antyoksydanty, rutynę oraz
błonnik. Zatem stuprocentowy sok z czeremchy to zdrowie zamknięte w szkle. Na stole doskonale
prezentować się będzie rzeźbiony serwetnik.

Na poprawę trawienia

Winnica Braci Pietrasz – Winnica Braci Petrasz w Lisnej to jedyne takie miejsce na mapie powiatu
skierniewickiego, które jednocześnie połączone jest z agroturystyką. Działają już od ponad 10 lat,
choć tak naprawdę pierwsze pomysły na powstanie winnicy pojawiły się w głowie Pana Henryka.
Aktualnie prowadzona jest przez Piotra oraz Marcina synów Pana Henryka
W winiarni powstają wina białe (Solaris), a także czerwone (Rondo, Regent, Cabernet Cortis).
Średnio produkowane jest od 6-8 tys. butelek wina rocznie, choć liczby są ściśle podyktowane od
zależności zbiorów w danym roku.
Warto zaznaczyć, że winnica to już nie tylko miejsce związane z produkcją win. W agroturystyce
można miło spędzić czas na degustacji wina, a także zwiedzania winnicy i poznawania tajników
produkcyjnych.

Figlarnie słodki zestaw. Wodzimy na pokuszenie.

Rawski dżem kraftowy? Manufaktura dobrego smaku i zdrowia Solomijka poleca państwu dżem z
cytryny, pomarańczy i imbiru. Sto procent natury w paczce uzupełnia słodyczami z owoców.
Nazwa marki „Solomijka” zaczerpnięta została od dawnego ukraińsko-rosyjskiego imienia Solomiya ,
które jednocześnie jest imieniem małej, uroczej córeczki właścicieli manufaktury. Jej przyjście na
świat diametralnie odmieniło ich spojrzenia na życie i początkowo zainspirowało do rozpoczęcia
tworzenia zdrowych słodyczy dla niej, by odpowiednio wspierać jej rozwój, wyrabiać u niej dobre
nawyki żywieniowe i dawać jej to co każde dziecko uwielbia – radość z jedzenia słodyczy lecz przy
zachowaniu dbałości o zdrowie i prawidłowo zbilansowaną dietę. Z czasem jednak coraz większe
grono przyjaciół i znajomych dopytywało się o przygotowanie takich słodyczy również dla ich dzieci.
Wtedy narodził się pomysł na markę „Solomijka”, tak by smakiem tych naturalnych przekąsek mogło
się cieszyć coraz to więcej dzieci i dorosłych. Zatem wszystko zaczęło się od macierzyńskiej troski o
dziecko, przez zachęty ze strony rodziny, przyjaciół i znajomych, aż po budowę i przygotowanie
niewielkiego zakładu produkcyjnego –niedużej manufaktury, w której powstają naturalne słodkości i
nie tylko słodkości…

Jagoda kamczacka poleca się na stół

Winiarnia Warulik – To jedna z pierwszych winiarni w gminie Skierniewice. Winiarni tym bardziej
nietypowej, ponieważ produkowane wina powstają z jagody kamczackiej. Owocu, z którego polscy
producenci chcą być najbardziej znani w Europie.
Gospodarstwo zostało założone przez Beatę i Radosława w 2014 roku, jednak dopiero od listopada
zeszłego roku bardzo mocno postawili na produkcję wina. Część plantacji jagody kamczackiej
znajduje się na obszarze Doliny Rawki – Natura 2000.W ofercie winnicy możemy znaleźć butelkę z
białą etykietą – wino półsłodkie oraz czarną – wino półwytrawne.
Warto zaznaczyć, że oprócz wspomnianego wina Państwo Warulikowie produkują także domowe soki
oraz przetwory. Wszystko oczywiście z jagody kamczackiej.

Kawa w magii czyli absolutny unikat. Rękodzieło i warsztaty

Anna, artystka spod Skierniewic, tworzącą pod pseudonimem Ann Quevista dziś dzieli się swoją
pasją z innymi organizując warsztaty w całej Polsce. Na nasz świąteczny bazarek przekazała
bobmbki i cudny kubek. Dodatkowo atrakcją jest karta podarunkowa. Pracownia artystyczna Ann
Quevista to miejsce pełne sztuki, stworzone dla miłośników nieoczywistego piękna. Unikalne wzory
na przedmiotach oraz bogata kolorystyka są wynikiem zastosowania wyjątkowej techniki malarskiej,
Alkohol Ink. Metoda ta, wykorzystując tusze alkoholowe o intensywnych kolorach, pozwala na
uzyskanie ciekawych efektów wizualnych. Zastosowanie jej sprawia, że każdy przedmiot zyskuje
niemożliwy do podrobienia, indywidualny charakter. Taka wizytówka jest gwarancją autentyczności,
cenioną szczególnie przez osoby o artystycznej duszy, wybierające lokalne rzemiosło i dbające o
estetykę wnętrz.

Portret od Oli

Aleksandra Broniarek – mieszkanka Prandotowa ma niezwykły dar do szkicowania. Jej pasją jest
rysowanie portretów. Mimo niedawno rozpoczętej kariery na koncie ma już kilka poważnych prac. W
tym roku sporządziła portret Kamila Stocha, który powędrował do galerii trofeów skoczka. Rysunki
powstają poprzez rozcieranie bądź też rozmazywanie grafitu, dlatego wszystkie są czarno-białe.
Wszystkie prace powstają w formatach A4 albo A3. Portrecistka wykonuje także prace na
zamówienie.
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