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Wiceprezydent Leszna został członkiem Trybunału Stanu
- Bardzo cieszę się, że znalazłem się w tak zaszczytnym gronie prawników - mówi w rozmowie z "Leszczyniakiem" dr Piotr Jóźwiak, II Zastęp-
ca Prezydenta Miasta Leszna. Mimo nominacji na członka Trybunału Stanu, nadal będzie wykonywał swoje obowiązki w samorządzie.

Propozycję kandydatury dr. Pio-
tra Jóźwiaka na członka TS wysu-
nął poseł Prawa i Sprawiedliwo-

ści Jan Dziedziczak. Włodarz otrzymał 
w tej sprawie oficjalne zapytanie i wyra-
ził zgodę, aby tak się stało. Głosowanie 

dotyczące wyboru członków organu od-
było się w Sejmie w czwartek 21 listopa-
da. Za kandydaturą P. Jóźwiaka opowie-
działo się 434 posłów przy jednym głosie 
przeciw i 12 wstrzymujących.
-  Podczas głosowania nie było żadnych 

negatywnych dyskusji, co w poprzed-
niej i obecnej kadencji Sejmu wcale nie 
jest takie oczywiste. Bardzo cieszę się, że 
znalazłem się w tak zaszczytnym gronie 
prawników. To jest nobilitujące - wyjaśnia 
wiceprezydent Jóźwiak.

Trybunał Stanu jest konstytucyjnym orga-
nem władzy sądowniczej. Orzeka w spra-
wach najwyższych organów i urzędników 
państwowych w zakresie naruszenia prze-
pisów zapisanych zarówno w Konstytu-
cji RP, jak również w ustawach. Liczy 16 
członków, ma jednego przewodniczącego 
i dwóch jego zastępców.
- Wypełnianie funkcji członka Trybuna-

łu Stanu nie wymaga stałej obecności 
w Warszawie, gdyż nie ma posiedzeń od-
bywających się ze stałą częstotliwością - 
dodaje P. Jóźwiak.
Wybór na stanowisko członka TS z for-

malnego punktu widzenia w żaden spo-
sób nie wpływa na sprawowaną przez P. 
Jóźwiaka funkcję wiceprezydenta Leszna. 
Obrady tego organu nie utrudniają pracy 
zawodowej.
- Doświadczenia z poprzednich kaden-

cji wskazują, że te funkcje z powodze-
niem można ze sobą łączyć - tłumaczy P. 
Jóźwiak.
Analogiczna sytuacja, jak w przypadku 

wiceprezydenta Jóźwiaka, dotyczyła rów-
nież wiceprezydenta Warszawy Witol-
da Pahla, a wcześniej również prezydenta 
Krakowa Jacka Majchrowskiego. Oni  też 
radzili sobie z łączeniem funkcji samorzą-
dowców i członków TS.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Samorządowcy chcą powrotu
pociągów do Jarocina

REGION > Samorządowcy miast i gmin, przez które przechodzi linia kolejowa 
z Leszna do Jarocina, postulują jej reaktywację. Przypomnijmy, że jednotorowy 
szlak jest użytkowany, ale poruszają się nim wyłącznie pociągi towarowe. Od kil-
kunastu lat nie prowadzi się na nim ruchu pasażerskiego, chociaż wcześniej trasę 
tę przemierzały lekkie autobusy szynowe. Teraz samorządowcy apelują do mini-
stra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, aby pochylił się nad kwestią przywróce-
nia połączenia, które nie zostało ujęte w kluczowych dokumentach, przewidu-
jących rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Przypomnijmy, że od połowy 
grudnia tego roku z leszczyńskiego węzła kolejowego po latach przerwy będą 
odjeżdżać pociągi do Głogowa. Jest to możliwe dzięki rewitalizacji linii oraz po-
rozumieniu samorządów położonych w trzech województwach - wielkopolskim, 
lubuskim i dolnośląskim.

Parki się rewitalizują
LESZNO > W ramach programu "Zielone Leszno" prowadzona jest rewitalizacja 
parków Jana Jonstona oraz Jana Heermanna. Inwestycja zakłada między innymi 
montaż nowego oświetlenia, wykonanie tak zwanej małej architektury, wprowa-
dzenie nowych nasadzeń, jak również odnowienie alejek. Poza tym trzeba doko-
nać przeglądu parkowej zieleni. Wszystkie prace miałyby się zakończyć wiosną 
przyszłego roku. Inwestycje pochłoną 2.000.000 złotych.

Ulica oficjalnie otwarta
KRZYCKO WIELKIE > We wsi dokonano uroczystego oddania do użytku przebu-
dowanej ulicy Krzyckiego. Zmieniła ona swoje oblicze na odcinku 1,1 kilometra 
od skrzyżowania z ulicami Górnego i Mórkowską do skrzyżowania z ulicą Osied-
le 700-lecia. W ramach prac Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy z Lesz-
na dokonała wymiany krawężników, nawierzchni chodnika, zjazdów oraz studni 
kanalizacji sanitarnej. Poza tym ułożono warstwę ścieralną, gdyż w tej ulicy ukła-
dano wcześniej kanalizację sanitarną. Teraz jezdnia jest równa. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł prawie 1.100.000 złotych, a została ona sfinansowana przez 
powiat leszczyński, gminę Włoszakowice oraz firmę Werner Kenkel. Każdy z tych 
podmiotów wyłożył po około 1/3 potrzebnej kwoty. Powiat leszczyński planuje 
niedługo przebudowę kolejnego, tym razem 800-metrowego odcinka głównej 
drogi biegnącej przez wieś.ZD
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Powstaje pomnik Armii Krajowej
LESZNO > Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało 400.000 złotych na budo-
wę pomnika, który powstaje w parku pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Lesznie a budynkiem dawnego szpitala. To jednak tylko jeden z elemen-
tów mających zmienić wizerunek tego miejsca, gdyż docelowo uporządkowany 
zostanie park, pozostawiający obecnie wiele do życzenia. Przy budynku dawnego 
szpitala, gdzie dziś mieści się katolickie przedszkole, powstanie nowy parking.

Teraz można posiedzieć
LESZNO > Trzydzieści nowych ławek ustawiono w kilkunastu lokalizacjach na terenie 
Leszna. I tak pojawiły się one na cmentarzu i przy kościele w Gronowie, przy Szkole Pod-
stawowej nr 5, ulicach Chocimskiej, Jeziorkowskiej, Juranda i Jagiełły. Następne ławki są 
przy alei 21 Października w rejonie "Kwadratu", przy ulicy Wolińskiej obok biegnącej tam-
tędy ścieżki rowerowej, przy postoju taksówek na ulicy Słowiańskiej, przy ulicy 55 Pułku 
Piechoty, w pobliżu kościoła na osiedlu Rejtana i przy kościele w Zaborowie.

Zmiany na miejskich liniach autobusowych
LESZNO > W listopadzie Miejski Zakład Komunikacji wprowadził korekty w kurso-
waniu autobusów - autobusy na liniach numer 2, 6 oraz 9 zatrzymują się na reak-
tywowanym przystanku przy ulicy Towarowej. W okresie niezbędnego remontu 
kanalizacji w ulicy Kasprowicza na przystanku Towarowa zatrzymywać się będzie 
także autobus linii 10. Nowy przystanek został uruchomiony przy ulicy Klonowi-
cza, gdzie zatrzymują się autobusy linii 6 i 9. Dla linii numer 2 i 5 nieaktywny jest 
przystanek Leszczyńskich/17 Stycznia.

Poseł z Leszna szefem komisji
LESZNO > Wiesław Szczepański został przewodniczącym sejmowej stałej Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych. Zakres jej działań obejmuje sprawy admi-
nistracji państwowej, bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego. Przypomnij-
my, że w wyborach parlamentarnych 2019 Wiesław Szczepański startował pod 
szyldem Lewicy, zdobywając prawie 24.000 głosów.

Wirus ASF dotarł w rejon powiatu leszczyńskiego
REGION > W okolicach położonego w powiecie wschowskim Tarnowa Jeziernego 
pojawił się wirus afrykańskiego pomoru świń. Chorobę wykryto u dzika, potrącone-
go przez samochód w tym rejonie. Badania osobnika przeprowadzono w Puławach. 
Jest to pierwszy przypadek wirusa ASF na zachodniej ścianie Polski. Starosta Jarosław 
Wawrzyniak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Wiadomość o wykryciu przypadku choroby przekazano Komisji Europejskiej, któ-
ra w całym powiecie wolsztyńskim, części powiatu wschowskiego, w gminie Wijewo 
i Włoszakowice wyznaczyła obszar ochronny. Rolnicy muszą zachowywać zasady bio-
asekuracji, aby wirus nie objął gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
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Funkcjonalna Toyota Proace City:
nowość dostępna w przedsprzedaży
Pierwszy model w segmencie kompaktowych vanów kusi funkcjonalnością i wyposażeniem. Może przybrać charakter auta dostawczego 
lub osobowego, a dostępny jest w dwóch długościach nadwozia. Samochód dostępny jest z gwarancją do 3 lat lub 1.000.000 kilometrów 
i już można go zamawiać.

Toyota dotąd nie miała w tym 
segmencie swojego auta, 
a teraz producent pokazał, że 

na rynek małych aut dostawczych 
można wkroczyć z przytupem, ofe-
rując klientom pojazd z szerokimi 
możliwościami personalizacji.

Jak można skonfigurować
ten model?

W grę wchodzi rozwiązanie Stan-
dard, czyli samochód o długoś-
ci 4,4 metra lub w wersji Long - 
w tym wariancie pojazd ma 4,7 
metra. W każdej z tych opcji ła-
downość pojazdu osiąga 1000 
kilogramów przy pojemności 
skrzyni ładunkowej od 3,3 do 4,4 
metrów sześciennych. Do tego 
dochodzi możliwość ciągnięcia 
przeczepki o wadze do 1,5 tony. 
Wersja Proace City pozwala na 

konfigurację wnętrza tak, aby - 
według potrzeb - pozwalało ono 
na przewóz osób lub towarów. 
Proace City w odmianie Furgon 
Brygadowy Active ma w drugim 
rzędzie składaną na płasko kana-
pę z przesuwaną przegrodą w ce-
lu powiększenia pojemności ła-
dunkowej. Maksymalną długość 
użyteczną można uzyskać przez 
złożenie fotela pasażera i wyko-
rzystanie otwieranej klapy w prze-
grodzie. Jest to doskonałe rozwią-
zanie, które znacząco zwiększa 
funkcjonalność pojazdu, dzię-
ki czemu w zależności od po-
trzeb dysponujemy samocho-
dem 5-miejscowym lub - przy 
złożonym drugim rzędzie siedzeń - 
w pełni funkcjonalnym furgonem.
Ciekawe rozwiązanie oferuje Pro-
ace City Verso, gdyż może po-
mieścić do 7 pasażerów w obu 

wariantach nadwozia. Dodajmy, 
że odmiana pasażerska dostęp-
na jest również z panoramicznym, 
szklanym dachem.

Jaki napęd i co w standardzie?

Wśród silników montowanych 
w Toyocie Proace City znajdują 
się jednostka benzynowa 1.2 Tur-
bo w wariantach o mocy 110 KM 
z manualną skrzynią biegów lub 
130 KM ze skrzynią automatycz-
ną oraz jednostka wysokopręż-
na o pojemności 1499 centyme-
trów sześciennych w wariantach 
75, 100 i 130 KM. Dodajmy, że 
ten ostatni z nich dostępny jest 
z 6-stopniową manualną skrzynią 
biegów lub 8-stopniową w wersji 
automatycznej.
Toyota Proace City oferowana 
jest z bogatym wyposażeniem 

standardowym, tak jak w samo-
chodach osobowych. W każdej 
wersji montowany jest system 
eCall. Osobowy Proace City Verso 
ma ponadto w standardzie zestaw 
systemów bezpieczeństwa czyn-
nego Toyota Safety Sense.
Ceny Proace City Standard zaczy-
nają się od 58.500 złotych. Do-
stawczy Proace City Long w wer-
sji z silnikiem diesla dostępny 
jest w cenie od 76.900 złotych, 

a osobowa odmiana Verso kosztu-
je od 84.200 złotych.
Proace City jest objęty najlepszą 
w tej klasie Gwarancją Pro na 3 
lata lub aż 1.000.000 kilometrów. 
Oferta obejmuje także 3-letnią 
gwarancję na wady powłoki la-
kierniczej oraz 6-letnią na perfo-
rację korozyjną nadwozia.
Na samochody już można skła-
dać zamówienia. Do klientów 
trafią w marcu 2020 roku.

TOYOTA MIKOŁAJCZAK LESZNO
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

64-100 Leszno
tel. (65) 529-63-13
leszno@toyocar.pl

www.toyotamikolajczak.pl
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To ma być
budżet

oszczędnościowy
LESZNO > To będzie jeden z naj-
trudniejszych w ostatnich latach bu-
dżetów Leszna. Zgodnie z planem 
dochody miasta wyniosą w 2020 ro-
ku 515.000.000 złotych, a wydatki - 
539.000.000 złotych. Wpływy będą 
niższe, bo mniej niż zakładano do ka-
sy miasta wpłynie z tytułu podatku 
PIT. Samorząd jednak zakłada konty-
nuację inwestycji już realizowanych 
oraz wcześniej zapowiadanych. Bu-
dżet obywatelski wyniesie tym ra-
zem 2.080.000 złotych. Jak zwykle 
najwięcej pieniędzy pochłonie oświa-
ta (213.000.000 złotych łącznie z sub-
wencją). Dla mieszkańców zła infor-
macja jest taka, że w mieście wzrosną 
podatki od nieruchomości oraz opła-
ty za postój w strefie płatnego parko-
wania. Jednocześnie w budżecie miej-
skim wprowadzone zostaną cięcia 
wydatków. Obecnie najbardziej nie-
korzystnymi czynnikami dla miasta są 
podwyżki cen prądu oraz wzrost wy-
nagrodzeń. To one przekładają się bo-
wiem na wyższe koszty funkcjonowa-
nia samorządu, a więc i na budżet.

Czy za kilka dni pojedziemy ekspresówką do Poznania?
REGION > Wielce prawdopodobnie, że w grudniu oddane zostaną do ruchu podpoznański oraz dwa kościańskie odcinki drogi ekspre-
sowej S5. Obecnie trwają prace wykończeniowe i odbiory poszczególnych odcinków. Dzięki udrożnieniu wszystkich trzech fragmentów 
ekspresówki naraz, będzie można zachować płynność ruchu. Droga S5 od Poznania do Radomicka liczy około 50 kilometrów.
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Mają nowe siłownie
GMINA WŁOSZAKOWICE > Przy sali wiejskiej w Zbarzewie oraz na placu za-
baw w Krzycku Wielkim zamontowano nowe urządzenia do gimnastyki. 
Poza tym doposażono siłownię przy sali wiejskiej w Boguszynie. Poza samą 
inwestycją przeprowadzono również instruktaż w zakresie prawidłowego 
wykorzystywania nowych elementów siłowni zewnętrznej. Zadanie zostało 
zrealizowane przez Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice, a koszto-
wało ponad 30.000 złotych.

Przenosiny Domu Seniora na Zatorzu
LESZNO > Na parter zrewitalizowanego, prywatnego budynku przy ulicy Kasprowicza w Lesznie prze-
niesie się w grudniu Dom Seniora nr 2, funkcjonujący dotąd przy ulicy Pułaskiego. Zmiana lokalizacji 
pociągnie za sobą poprawę warunków lokalowych, co ma niezmiernie ważne znaczenie dla seniorów 
korzystających z jego usług. Przypomnijmy, że na ulicy Pułaskiego wydawane są między innymi posiłki 
dla seniorów. Od początku przyszłego roku będzie można je pobierać już w nowym miejscu.

Reklamy z ograniczeniami
LESZNO > Nie będzie już samowolki związanej z rozmieszczaniem reklam 
w Lesznie. Zmiany dotyczą zarówno ścisłego centrum miasta, jak również in-
nych jego obszarów. Jeśli mowa o tym pierwszym, tutaj zasady będą najbar-
dziej rygorystyczne. Uchwała dopuści bowiem możliwość umieszczania treści 
reklamowych wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonym pasie, nie po-
zwoli też na zawieszanie krzykliwych reklam świetlnych, w których zmieniają 
się obrazy. Dodać należy, że będzie można stosować reklamy świetlne, ale wy-
łącznie takie, które mają podświetlenie o stałym natężeniu. Witryny sklepowe 
będa mogły być zaklejane reklamami, ale wyłącznie na 15 procentach ich po-
wierzchni, a billboardy mają zupełnie zniknąć ze starówki. Poza obszarem cen-
trum również można spodziewać się zmian. Wśród nich jest na przykład zakaz 
stawiania reklam w pobliżu pomników, stawiania płotów z prefabrykowa-
nych elementów betonowych czy grodzenia zespołu budynków sześcioloka-
lowych i większych. Poza tym nie będzie można stawiać nowych telebimów. 
Oczywiście nowe zasady nie będą wprowadzane gwałtownie. Na początek 
obejmą one nowe szyldy i reklamy, a dla tych już istniejących będzie obowią-
zywał trzyletni okres, po którym trzeba będzie je zdemontować lub zmodyfi-
kować zgodnie z obowiązującymi wymogami. Telebimy obecnie funkcjonu-
jące w przestrzeni miejskiej będą musiały być zdemontowane za 25 lat.

Znowu sadzą
POWIAT LESZCZYŃSKI > Siódma edycja Programu Edukacyjnego "Zadrze-
wiamy Powiat" przyniosła kolejne nasadzenia w różnych jego zakątkach. 
W poprzednim wydaniu gazety pisaliśmy o zielonych działaniach gminy Ry-
dzyna, ale - jak widać - również samorząd powiatowy nie pozostaje w tyle, 
sprawiając, że wokół nas jest coraz bardziej zielono. Przy drodze powiatowej 
łączącej Kąkolewo z Osieczną uzupełniono 10 lip, pomiędzy Strzyżewicami 
a Henrykowem posadzono 60 wierzb, a w Przybyszewie pojawiło się 5 sztuk 
klonu kulistego. Klony posadzono również pomiędzy Nową Wsią a Pawłowi-
cami czy Pawłowicami a Lubonią. Dwadzieścia lip rośnie już pomiędzy Gro-
nówkiem a Wyciążkowem. Jarząb szwedzki pojawił się na przykład w Dąbczu 
(15 sztuk) oraz pomiędzy Kłodą a Moraczewem (50 sztuk). Uzupełnień doko-
nano też pomiędzy Lesznem a Nową Wsią oraz między Dąbczem a Rydzyną. 
Dodajmy, że nowe nasadzenia mają skompensować straty związane z wy-
cinką drzew pod konieczne inwestycje. Na drzewa powiat leszczyński wydał 
około 23.000 złotych.

TEKSTY: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Niepodległość na różne sposoby
REGION > W Lesznie główne obchody Narodowego Święta Niepodległości od-
były się pod Pomnikiem 200-lecia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległo-
ści. Był Apel Pamięci, salwa honorowa i składanie wiązanek kwiatów. Uroczysto-
ści odbyły się także w innych miejscowościach, gdzie przybierały różne formy. 
Na przykład w Górznie w Zespole Szkół Specjalnych odbył się okolicznościowy 
apel, a we Włoszakowicach obchody miały oprawę historyczną (wykorzystano 
jeźdźców w historycznych mundurach). Podobnie było w Poniecu, Bojanowie 
czy Osiecznej. W Rydzynie, jak co roku, odbył się specjalny bieg, który zilustrowa-
liśmy zdjęciami na łamach tego wydania gazety, a w Krzywiniu Narodowe Świę-
to Niepodległości świętowały morsy z klubu "Mrozoodporni".

REKLAMA
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Wybieram światłowód 
Szybki internet w domu? Dziś dla wielu z nas to jedno z podstawowych narzędzi, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienne ży-
cie. Chcesz dowiedzieć się, co się dzieje w okolicy w nadchodzący weekend, kupić nowy odkurzacz bez wychodzenia z domu, wysłać 
PIT do urzędu, czy po prostu zrelaksować się i obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu kiedy masz na to ochotę lub pograć na 
komputerze? A jeśli wszyscy domownicy mają podobne potrzeby? Odpowiedź brzmi: światłowód. 

Już niebawem mieszkańcy powiatów lesz-
czyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, 
a także samych miast jak Leszno, Kościan 

będą mogli korzystać z superszybkiego in-
ternetu światłowodowego o prędkościach 
300 Mb/s lub 600 Mb/s . Budowana jest  sieć 
z wykorzystaniem środków unijnych POPC. 
Zainteresowani szybkim łączem będą mieli 
podłączony światłowód prosto do domu. Fa-
chowcy, którzy wykonają instalację, podłączą 
i skonfigurują także nasze domowe urządze-
nia. I to wszystko  w około 3 godziny. 
Dlaczego światłowód? Oczywiście ze wzglę-
du na prędkość, ale też stabilność połącze-
nia internetowego – nie zerwie się z powodu 

burzy i nie zwolni, kiedy wszyscy w okolicy 
będą również korzystać z internetu. Ponadto, 
światłowód zapewni wi-fi bardzo dobrej jako-
ści, dzięki czemu wszyscy domownicy będą 
mogli korzystać z sieci jednocześnie na róż-
nych urządzeniach - smartfonach, tabletach, 
komputerach, czy nawet na telewizorze. Nie 
zauważą spadku prędkości.   Domowy świat-
łowód pozwala oglądać filmy online i ściągać 
video w najwyższej jakości bez tracenia czasu 
na buforowanie.  A wybierać możemy spo-
śród bogatej oferty seriali np. Netfixa –Sher-
lock, Narcos, Przyjaciele lub HBO – Gra o tron, 
Rodzina Soprano. Możemy też skorzystać 
z Orange TV i obejrzeć najnowsze oskarowe 

filmy, takie jak chociażby Green Book, Fawory-
ta lub ulubioną przez małych i dużych anima-
cję Asteriks i Obeliks. Wybierając światłowód 
od Orange, dostaniemy także najnowocześ-
niejszy sprzęt – dekoder, dzięki któremu mo-
żemy oglądać telewizję w jakości 4K. A jeśli 
w tym samym czasie w telewizji jest kilka  in-
teresujących nas propozycji?  Nie ma proble-
mu, możemy nagrać filmy czy inne programy 
jednocześnie z 3 różnych kanałów, a obejrzeć 
je sobie w  dowolnej chwili. Gdy wybierzemy 
„multiroom”, z pewnością uda nam się unik-
nąć domowych napięć i „walki o pilota” . Dzię-
ki tej usłudze, w jednym pokoju dzieci mogą 
oglądać  ulubioną bajkę, a rodzice w drugim 

mecz Ligi Mistrzów. Zalety światłowodu do-
cenią też wszyscy fani gier sieciowych -  nie 
będą im przeszkadzać „lagi” czyli opóźnienia, 
a granie będzie czystą przyjemnością.  
Wybierając domowy internet warto zamó-
wić go w pakiecie razem z innymi usługa-
mi. Na przykład w pakiecie Orange Love 
możemy mieć nawet 4 usługi – internet 
domowy, TV,  telefon komórkowy i stacjo-
narny. I to wszystko na jednym rachunku 
i w bardzo dobrej cenie. 

Więcej informacji na stronie www.orange.pl 
i w salonie sprzedaży pod numerem telefo-
nu 515 92 00 92.
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Przedszkolaki z "siódemki" znają Leszno
W Przedszkolu Miejskim nr 7 w Lesz-
nie odbyła się w listopadzie akade-
mia podsumowująca rozpoczęty we 
wrześniu projekt "Leszno - mój dom". 
Jego celem było kształtowanie wśród 
dzieci postawy patriotycznej oraz roz-
budzenie miłości do małej ojczyzny 
poprzez rozwijanie zainteresowań 
związanych z historią i teraźniejszością 
miasta. Podczas projektu przedszko-
lacy uczestniczyli w różnych, angażu-
jących przedsięwzięciach. Wśród nich 
były między innymi wycieczki do Pie-
karni Sztuki, gdzie obejrzały wystawę 
pod tytułem "Znani leszczynianie", do 
Muzeum Okręgowego czy na Rynek. 
Dopełnienie całości stanowiły spot-
kania z seniorami oraz z historykiem, 
którzy opowiedzieli o tym, jak widzieli 
dawne Leszno. Podsumowanie projek-
tu zbiegło się w czasie ze Świętem Nie-
podległości i była to znakomita oka-
zja, aby dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności recytatorskie, wokal-
ne i taneczne. Poza tym wzięły udział 
w konkursie wiedzy o Lesznie.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA

Zdrowe wypieki z GS Osieczna
najlepsze na Boże Narodzenie!
Makowce i pierniki cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem klientów 
w okresie przedświątecznym. Przepysz-
ne wyroby z GS Osieczna charakteryzu-
ją się wysoką jakością składników i wy-
śmienitym smakiem. Tutaj stawia się na 
naturę.

Od Świętego Marcina aż do Bożego 
Narodzenia w piekarni GS Osieczna 
trwa okres wypieku pierników. Jest 

to przysmak sezonowy, wytwarzany w opar-
ciu o sprawdzoną od lat recepturę. Piernik po-
wstaje w formie krajanki w polewie kakaowej 
oraz kostki przekładanej marmoladą.
- Duży procent mąki żytniej w wypiekach 
sprawia, że dłużej zachowują one swoją 
świeżość. Piernik najlepiej przechowywać 
w nieogrzewanym pomieszczeniu - mó-
wi Leszek Frąckowiak, kierownik piekar-
ni GS Osieczna.
Przedświąteczny czas to również znaczny 
wzrost zainteresowania makowcami. Do 
wypieku tych placków używa się masła 
oraz maku od sprawdzonych dostawców.
- Nie korzystamy z gotowych mieszanek, 

ponieważ dla uzyskania odpowiedniej ja-
kości wypieku mak trzeba przygotować 
samodzielnie - tłumaczy L. Frąckowiak.
Przypomnijmy, że również najpopular-
niejsze wyroby, w które mieszkańcy re-
gionu zaopatrują się codziennie, wy-
twarzane są z najwyższą starannością. 
Chleby mają wyższą zawartość mąki 

żytniej i - podobnie jak inne produkty - 
są wypiekane w tradycyjnych piecach 
ceramicznych. Dzięki temu zachowują 
wyjątkowy smak i aromat. Taki sposób 
wypieku powoduje na przykład, że buł-
ki z GS Osieczna nie sprawiają wrażenie 
"nadmuchanych". Warto zauważyć, że 
produkty są wytwarzane ręcznie przez 

doświadczoną załogę, która w tej piekar-
ni pracuje od lat, pilnie strzegąc tajemnic 
najlepszych w regionie produktów.
Chcąc przekonać się, jak smakują wy-
roby z GS Osieczna, szukaj ich w skle-
pach firmowych oraz przede wszyst-
kim w małych placówkach handlowych 
najbliżej Ciebie. Przekonaj się, że dobre 
nie musi być drogie.Za dobre wypieki odpowiedzialna jest doświadczona ekipa piekarzy.

Przedświąteczny przysmak, pierniki, 
jest wytwarzany ręcznie.
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REKLAMA

Rączki na kierownicę!
Ustawodawca w listopadzie wprowadził nowe przepisy, które mają duże znaczenie dla zmotoryzo-
wanych. Pakiet kolejnych zmian zacznie obowiązywać prawdopodobnie od stycznia 2020 roku.

Kontrola drogowa

Od 7 listopada obowiązuje nowe rozpo-
rządzenie w sprawie kontroli ruchu dro-
gowego. Kierujący, który został zatrzyma-
ny przez uprawnioną osobę kontrolującą 
(może to być na przykład policjant), mu-
si bezwzględnie realizować jej polecenia.
- Obowiązkiem kierowcy jest położyć rę-

ce na kierownicy podczas kontroli, co przed 
zmianami nie było praktykowane. Osoba 
taka musi bezwzględnie stosować się do 
poleceń kontrolującego, dotyczy to także 
pasażerów pojazdu. Bez zezwolenia funk-
cjonariusza nie można opuścić pojazdu - 
mówi Dariusz Adamczak, naczelnik Wy-
działu Ruchu Drogowego KMP w Lesznie.
Zmiany są podyktowane względami 

bezpieczeństwa. Wprawdzie na obsza-
rze działania Komendy Miejskiej Policji 
w Lesznie niebezpiecznych zdarzeń nie 
odnotowano, ale w kraju miały miejsce 
ataki, na przykład na policjantów, którzy 
wykonywali czynności kontrolne. Dzięki 

nowelizacji przepisów funkcjonariusze 
będą mieli kontrolę wzrokową nad oso-
bą sprawdzaną, a przez to więcej czasu na 
ewentualną reakcję w sytuacji zagrożenia.

Radiowóz w miejscu niedozwolonym

Również od 7 listopada przepisy przewi-
dują możliwość zatrzymania lub postoju 
uprzywilejowanego pojazdu w miejscu, 
gdzie do niedawna było to zabronione.
- Mowa na przykład o chodniku czy za-

toczce autobusowej, co czasami jest nie-
zbędne w celu przeprowadzenia czynności 
kontrolnych - mówi D. Adamczak.
Zastrzeżenie jest takie, że musi być to 

punkt, w którym prowadzona kontro-
la nie będzie powodowała zagrożenia dla 
uczestników ruchu.

Jazda na suwak

To wciąż propozycja, która w życie mia-
łaby wejść na początku stycznia 2020 

roku. Czy na pewno tak 
się stanie, jeszcze nie 
wiadomo. Warto za-
znaczyć, że jazda 
na suwak, zwa-
na  również 
jazdą na za-
suwkę ,  to 
nic innego 
jak obecnie 
praktykowa-
na uprzej-
mość  wy -
świadczania innym kierowcom w postaci 
wpuszczania ich do ruchu. Jest to stara 
zasada doskonale funkcjonująca wśród 
kierowców wiedzących, co oznacza kul-
turalne zachowanie na drodze. Obecnie 
działa to tak: dziś ja ustąpię miejsca to-
bie, jutro ty ustąpisz mnie. Niestety, nie 
wszyscy o tym wiedzą albo nie chcą wpi-
sać się w formułę, która powinna być 
standardem. Ustawodawca postanowił tę 
sprawę uregulować.
- W przypadku dwóch pasów ruchu, kie-

rujący jadący pasem, który się nie zawę-
ża, będzie miał obowiązek wpuszczenia 
jednego pojazdu, próbującego wjechać 
z jego lewej strony. W przypadku trzech 
pasów, w których zawężają się lewy i pra-
wy, prowadzący auto pasem nie zwęża-
jącym się, będzie miał obowiązek wpuś-
cić jeden pojazd ze swojej lewej i jeden 
z prawej strony - objaśnia D. Adamczak.
Naczelnik zauważa, że kultura jazdy po-

prawia się. Szczególnie widać to w Lesz-
nie, gdzie - w wyniku prowadzonych re-
montów dróg - jest kilkanaście miejsc, 
w których występują zwężenia. Kierowcy 
zaczynają rozumieć, że chodzi nie tylko 
o uprzejmość, ale również o zmniejszenie 
korków w mieście. Czasami wpuszczają 
nawet po kilka pojazdów, co jest jak naj-
bardziej dozwolone i godne pochwały.

Korytarz życia

To projekt zakładający tworzenie swo-
bodnego przejazdu dla służb ratun-
kowych, kiedy na drodze dojdzie na 
przykład do wypadku. Przepis miałby do-
tyczyć wszystkich dróg, ze szczególnym 
naciskiem na trasy ekspresowe i autostra-
dy, gdzie ruch odbywa się z dużymi pręd-
kościami i nie ma możliwości swobodne-
go opuszczenia jezdni.
- Pojazdy znajdujące się na lewym pasie 

ruchu będą miały obowiązek zjechania 
do lewej krawędzi jezdni, a auta na pra-
wym pasie miałyby zjeżdżać do prawej 

krawędzi. Przy większej ilości pasów po-
jazdy z lewego pasa miałyby zjeżdżać do 
lewej krawędzi jezdni, a z pozostałych do 
prawej, tworząc w ten sposób swobodny 
przejazd dla pogotowia, straży pożarnej 
czy policji - opisuje D. Adamczak.
Ten przepis również miałby wejść w ży-

cie od początku 2020 roku.

Kontrola drogomierza

Od 1 stycznia 2020 roku każdy funk-
cjonariusz uprawniony do kontroli bę-
dzie sprawdzał wskazanie samochodowe-
go drogomierza. Aktualna wartość będzie 
trafiała do bazy danych - tej samej, w któ-
rej liczbę przejechanych kilometrów za-
pisuje diagnosta podczas corocznego 
badania technicznego pojazdu. Dokony-
wanie wpisów pośrednich stanie się ba-
tem na osoby fałszujące zapisy liczników 
samochodowych.
- Przypomnijmy, że od czerwca 2019 

roku obowiązują przepisy, które zmia-
nę zapisów drogomierza traktują ja-
ko przestępstwo. Karze podlega każdy, 
kto zmienia jego wskazanie lub dokonu-
je ingerencji w ten moduł, a także ten, 
kto zleca taką operację - przypomina D. 
Adamczak.
Ustawodawca ufa, że dodatkowe kontro-

le stanu drogomierza skutecznie ukrócą 
licznikowe oszustwa.

***

Warto zauważyć, że niezależnie od dzia-
łań legislacyjnych już teraz warto wziąć 
sobie do serca niektóre zasady. Kierow-
ców nic nie kosztuje ani jazda na suwak, 
ani też tworzenie korytarzy życia. Tym-
czasem małe gesty są miłe dla innych 
użytkowników dróg, a nawet mogą urato-
wać życie - to tak wiele za tak niewiele.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Dariusz Adamczak, naczelnik wydziału Ruchu Drogowego 
KMP w Lesznie.



15# OD LISSY DO LESZNA - HI100RIA NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W drodze do wolności
Zakończenie wojny światowej oraz wybuch zwycięskiego Powstania Wielkopol-
skiego sprawiły, że na mapie ponownie pojawiła się Polska. Wydarzenia te nie 
zmieniły jednak sytuacji Leszna, które pozostawało w granicach Niemiec.

Dwudziestego ósmego czerw-
ca 1919 r. podpisano traktat 
wersalski. Był to główny trak-

tat pokojowy kończący pierwszą wojnę 
światową, zawarty podczas paryskiej 
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Fragment mapy z zaznaczo-
ną linią frontu w dniu rozejmu 
w Trewirze oraz granicami pań-
stwa po traktacie wersalskim.

nie nadchodziło (nastąpiło dopiero 
w sierpniu). Ludność niemiecką nadal 
tumaniono w lokalnej prasie, że miasto 
nie jest dla niej jeszcze zupełnie straco-
ne. W grudniu 1919 roku, kiedy była już 
pewność, że wkrótce do Leszna wkroczą 
polskie władze i polskie wojsko, utwo-
rzono tajny komitet. Składały się na nie-
go komisje odpowiedzialne za kwestię 
wojskową, kontrolującą, informacyjną 
i przygotowawczą. Mimo przygotowań 

Instalacja Leszno - Wolność przed stadionem imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie.

konferencji pokojowej. Polskę na tym 
spotkaniu reprezentowały dwie wiel-
kie osobowości: Ignacy Jan Paderew-
ski oraz Roman Dmowski.  Pierwszy 
z działaczy niepodległościowych – Pa-
derewski był jednocześnie kompozy-
torem i pianistą cieszącym się mię-
dzynarodowym szacunkiem. Z kolei 
w biografii drugiego z reprezentan-
tów, Romana Dmowskiego, przeczytać 
możemy: W Wersalu Dmowski osiąg-
nął wielki sukces. Polska otrzymała na 
zachodzie mniej, niż żądał, ale o wiele 
więcej, niż można się było spodziewać. 
Traktat wersalski był niezwykle waż-

ny dla Leszna, to w wyniku jego usta-
leń miasto miało wrócić do Polski. Od 
momentu podpisania porozumienia do 
jego ratyfikacji i ostatecznego przeję-
cia miasta przez polskie władze, minę-
ło jeszcze wiele miesięcy. Internowani 
w obozie Grünthal pod Żaganiem ocze-
kiwali zwolnienia, które mimo wszystko 

Tablica pamiątkowa poświęco-
na Romanowi Dmowskiemu.

do przejęcia miasta przez stronę Pol-
ską, nadal miały miejsce incydentalne 
zdarzenia. Do takiego doszło w przede-
dniu wyzwolenia spod opieki pruskiej, 9 
stycznia 1920 roku. Aresztowano wów-
czas znanego w Lesznie, późniejsze-
go pierwszego przewodniczącego Ra-
dy Marcina Raszewskiego, oskarżonego 
o szpiegostwo na rzecz Polski. 

Traktat wersalski był niezwy-
kle ważny dla Leszna, to w 
wyniku jego ustaleń miasto 
miało wrócić do Polski. Od 
momentu podpisania poro-
zumienia do jego ratyfikacji i 
ostatecznego przejęcia mia-
sta przez polskie władze, mi-
nęło jeszcze wiele miesięcy.

Niemiecka kartka pocztowa 
z polskimi życzeniami.
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W temacie powrotu Leszna do Pol-
ski nie można pominąć ustaleń pro-
fesora Mirona Urbaniaka. Lesz-
no (podobnie jak Rawicz) położone 
było przy szlaku kolejowym, bieg-
nącym wzdłuż ówczesnej grani-
cy z Niemcami i to właśnie mia-
ło zdecydować o przynależności 
do Polski. Mimo ruchów migracyj-
nych nadal większą część miesz-
kańców miasta stanowili Niem-
cy, a więc względy narodowościowe 
nie miały tutaj znaczenia. W swoich 

przemówieniach Niemcy chcieli za-
chować Leszno z uwagi na niemie-
cką większość ludności oraz węzeł 
kolejowy. Jak pokazały dalsze wy-
darzenia, to im się nie udało, a mia-
sto wróciło w granice odradzającej 
się Polski.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Odzyskał Morskie Oko,
został upamiętniony w Rojęczynie

Był adwokatem, jednym ze współ-
twórców niepodległości i waż-
ną osobistością regionu lesz-

czyńskiego. Doktorat obronił jeszcze 
w okresie pruskim, brał udział w wie-
lu procesach sądowych, stając się w nich 
obrońcą uciśnionej młodzieży polskiej. 
Był również jednym z pełnomocni-
ków w trwającym od wielu wieków spo-
rze o Morskie Oko, w którego sprawie 
w 1902 roku obradował sąd polubowny. 
Stał po stronie galicyjskiej, a rozstrzyg-
nięcie miało zostać dokonane pomiędzy 
Galicją a Węgrami. Między innymi dzię-
ki jego działaniom najbardziej znane gór-
skie jezioro znalazło się w granicach tej 
pierwszej. W 1916 roku zaangażował się 
w struktury odradzającej się Rzeczpospo-
litej, szkoląc między innymi przyszłe ka-
dry urzędnicze.
- W 1919 roku został pierwszym między-

wojennym wojewodą poznańskim i na tym 
stanowisku trwał kilka lat. Był to najtrud-
niejszy czas, gdyż na doktora Witolda Ce-
lichowskiego spadło trudne zadanie utwo-
rzenia aparatu administracyjnego, bez 
którego państwo nie byłoby w stanie funk-
cjonować - mówił wiceprezydent Leszna 
Piotr Jóźwiak.
W 1920 roku Celichowski przyjmował 

Wojsko Polskie wkraczające do Leszna, a po 
ustąpieniu z urzędu wojewody wrócił do ad-
wokatury, podejmując działalność społecz-
ną. Zamieszkał w dworku w Rojęczynie.

- Ciekawym jest, że w swoich wspomnie-
niach notował szczegóły z życia w Rojęczynie: 
wygląd ogrodu, wysokość odprowadzanych 
podatków, a nawet ceny firan zakupionych do 
domu - tłumaczył Piotr Jóźwiak.
Starosta leszczyński Jarosław Wawrzy-

niak podkreślił, że doktor Witold Celi-
chowski jest postacią nietuzinkową, za-
służoną dla tej ziemi, a przez to godną 
upamiętnienia. Stąd pomysł na umiesz-
czenie tablicy na budynku, w którym 
mieszkał Celichowski, będącym dziś sie-
dzibą placówki oświatowej. Promotorem 
tej koncepcji wysuniętej przed kilkoma 
miesiącami był wiceprezydent Jóźwiak, 
a została ona zrealizowana wespół ze Sta-
rostwem Powiatowym w Lesznie przy 
aprobacie gminy Rydzyna. W akcie od-
słonięcia wzięli udział wiceprezydent 
Leszna Piotr Jóźwiak, starosta leszczyń-
ski Jarosław Wawrzyniak oraz burmistrz 
Rydzyny Kornel Malcherek.
- Dzisiejsza uroczystość jest dla młodzie-

ży przekazem, że nie trzeba być mieszkań-
cem Warszawy czy innego dużego miasta, 
aby ocierać się o wielką historię. Można 
jej dotykać nawet w małym Rojęczynie, 
nie mając z tego powodu żadnych kom-
pleksów - podkreślił Karol Olender, dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Kaczkowie 
z siedzibą w Rojęczynie.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Na budynku Szkoły Podstawowej w Kaczkowie 
z siedzibą w Rojęczynie zawisła tablica poświęco-
na doktorowi Witoldowi Celichowskiemu, który 
mieszkał w nim przez kilkanaście lat.
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Na Sienkiewicza, w kamienicy,
dobrych pomysłów wiele naliczysz!

Przedszkole Glottodydaktyczne "Wesoła Ciuchcia", Żłobek "Brykające Brzdące", a oprócz tego wiele innych ciekawych inicjatyw. Gdzie 
tak jest? W kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 8 w Lesznie. Wybraliśmy się tam, aby sprawdzić, na co mogą liczyć dzieci oraz ich rodzice.

Przedszkole przez lata znajdowa-
ło się przy ulicy Zacisze w Lesznie, 
a w 2018 roku zmieniło lokalizację 

na stylową kamienicę przy klimatycz-
nej ulicy Sienkiewicza. Tutaj powstał tak-
że Żłobek "Brykające Brzdące", stając się 
ulubionym miejscem dla najmłodszych.
- Najważniejszą zaletą tego miejsca jest 
przestrzeń - pomieszczenia są duże, za-
pewniające dzieciom swobodę, a jed-
nocześnie przytulne. Grupy liczą mak-
symalnie po 15 dzieci, a to dlatego, aby 
zachować kameralny charakter przed-
szkola. Do tego dochodzi sala gimnastycz-
na o sporych wymiarach, co pozwala na 
zrównoważony rozwój dzieci w sferze in-
telektualnej i fizycznej - mówi Agniesz-
ka Jekel, współwłaścicielka Przedszkola 
Glottodydaktycznego "Wesoła Ciuchcia" 
oraz Żłobka "Brykające Brzdące".
Duża powierzchnia sal pozwala prowa-
dzić w nich różne zajęcia edukacyjne. 
Jest tutaj nauka tańca dla dzieci w wy-
konaniu Centrum Hajdasz, dostosowane 
do wieku dzieci zajęcia z robotyki pro-
wadzone przez Bricks 4 Kidz czy lekcje 
języka angielskiego według założeń me-
tody Teddy Eddie.
- Dzięki dogodnemu położeniu naszego 
obiektu w niewielkiej odległości od środo-
wiskowej pływalni edukacyjnej oraz za-
angażowaniu jednego z rodziców dzie-
ci mają możliwość chodzić też na zajęcia 
z pływania - tłumaczy Dominika Ma-
ckowiak, współwłaścicielka przedszkola 
i żłobka.
Ciekawe są zajęcia prowadzone 
w przedszkolu przez Akademię Dyna-
miczną. Dzięki niej dzieci mogą brać 
udział w poznawaniu różnych dyscy-
plin sportowych, co pozwoli im wy-
brać w przyszłości tę najbardziej im 
odpowiadającą.
Zrównoważony rozwój dziecka nie mo-
że odbywać się bez łamania barier mię-
dzyludzkich, do czego potrzebna jest 
odpowiednia komunikacja.
- Z tego powodu zaproponowałyśmy za-
jęcia z języka migowego, prowadzone 
dzięki zaangażowaniu Polskiego Związ-
ku Głuchych. Uczestniczą w nich nie tylko 
dzieci niepełnosprawne, gdyż zajęcia skie-
rowane są do wszystkich chętnych. Mu-
simy podkreślić, że dzieci bardzo szybko 
uczą się "migania" - tłumaczą właścicielki 
placówki i zaznaczają, że w ofercie mają 

także coś dla rodziców. Są to popołu-
dniowe zajęcia z jogi, prowadzone przez 
Annę Adamską.
Bardzo dobrze przy ulicy Sienkiewicza 
8 przyjął się Żłobek "Brykające Brzdące". 
Zainteresowanie nim jest tak duże, że na 
przełomie grudnia tego roku i stycznia 
2020 uruchomiona zostanie dodatko-
wa grupa żłobkowa. Poza tym cały czas 
są wolne miejsca w przedszkolu, dlatego 
chętni wciąż mogą się zgłaszać.
Przed kilku laty właścicielki przedszko-
la oraz żłobka powołały do życia Cen-
trum Edukacji i Rozwoju Progressio, któ-
re w nowych przestrzeniach rozwinęło 
skrzydła. Obecnie proponuje ono ofertę 
w zakresie rodzinnej jogi, zajęć z senso-
plastyki odbywających się pod hasłem 
"Pobrudź się z nami", zajęć z wczesne-
go wspomagania - terapii pedagogicz-
nej i terapii ręki, a także zajęć z glottody-
daktyki, czyli przygotowania do czytania 
i pisania. Dedykowane są one nie tyl-
ko podopiecznym Przedszkola Wesoła 

Ciuchcia i Żłobka Brykające Brzdące, ale 
też wszystkim zainteresowanym oso-
bom z zewnątrz.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przedszkole
Glottodydaktyczne
"Wesoła Ciuchcia"

Żłobek
"Brykające Brzdące"

ul. Sienkiewicza 8
64-100 Leszno

tel. 693-906-215
tel. 669-280-128 (7

8/
20

19
)
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W mieście będzie rewolucja
Nie poleje się krew i wszyscy mogą na niej zyskać. Bo to ma być rewolucja szachowa w wydaniu leszczyńskim.

Jej pierwszym akcentem było spotkanie, 
które odbyło się w listopadzie w II Lice-
um Ogólnokształcącym w Lesznie, bę-

dącym nową siedzibą MMKS "Wieniawa" 
Leszno. Wprawdzie szachy w mieście obec-
ne są od wielu lat, bo klub rozpoczął działal-
ność w 1985 roku, ale teraz przyszedł czas 
na to, aby wyszły z cienia.
W Polsce w szachy gra około 2.000.000 

osób. Jak przekonywał podczas spotkania 
w II LO Michał Kanarkiewicz, promotor 
tego sportu i mówca inspiracyjny w naj-
większych firmach, szachy są nie tylko 
rozrywką, ale mają też inne walory, przy-
datne w życiu codziennym. Rozgrywki 
szachowe uczą logicznego myślenia i pla-
nowania działań kilka kroków naprzód, 
co przekłada się bezpośrednio na umiejęt-
ność opracowywania skutecznych strate-
gii. Mówiąc wprost, gra w szachy pokazu-
je, że czasami trzeba się wycofać, a kiedy 
indziej pójść na kompromis, aby w końco-
wym rozrachunku osiągać konkretne cele. 
Zdaniem Szymona Pieczewskiego, preze-
sa Wielkopolskiego Związku Szachowe-
go, tradycyjne rozgrywki szachowe mają 
jeszcze jedną ważną zaletę.

- Pozwalają walczyć z nową używką, jaką 
niewątpliwie dziś jest elektronika. Podej-
ście do partii szachów wymaga skupienia 
i odłożenia telefonu na bok - tłumaczył.
Inicjatorem i współorganizatorem pierw-

szego spotkania pod hasłem "Rewolucja 
szachowa w Lesznie" był wiceprezydent 
miasta Piotr Jóźwiak, prywatnie wielki orę-
downik królewskiej gry. Na listopadowe 
spotkanie do II LO przybyli nauczyciele 
i uczniowie z kilku leszczyńskich szkół.
- Na temat rozpropagowania w Lesznie 

szachów rozmawialiśmy od kilku miesię-
cy, dlatego cieszę się, że szkoły tak licznie 
odpowiedziały na nasz apel - mówił wice-
prezydent Jóźwiak.
W niektórych leszczyńskich placówkach 

oświatowych sport ten jest już popularyzo-
wany w ramach programu "Edukacja przez 
Szachy w Szkole". Nauczyciele zostali 
przeszkoleni do nauki w tym obszarze, ucz-
niowie złapali bakcyla, ale potrzebne jest 
działanie na jeszcze wyższym poziomie.
- Zaproponowana "Rewolucja szachowa 

w Lesznie" zakłada rozwinięcie szkoleń dla 
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego, któ-
re stało się siedzibą naszego klubu, a także 

Na spotkanie przybyli uczniowie z kilku leszczyńskich szkół.

zainteresowanie szachami uczniów szkół pod-
stawowych. W przyszłości chcielibyśmy także 
organizować na terenie miasta międzyszkolne 
turnieje - mówi Łukasz Dembowiak, prezes 
MMKS "Wieniawa" Leszno.

Oferta skierowana jest nie tylko do szkół, 
ale również do osób zainteresowanych 
szachami indywidualnie. Jeżeli masz 
dziecko w wieku od 5 lat albo sam - jako 
dorosły - chciałbyś przekonać się, czy to 
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jest dla Ciebie, warto przyjść do II Lice-
um Ogólnokształcącego w Lesznie. Zaję-
cia w ramach klubu szachowego odbywa-
ją się tam w piątki od godziny 17:00 do 
19:00. Szczegóły dostępne pod interneto-
wym adresem wieniawaleszno.pl lub na 
facebooku, po wpisaniu w wyszukiwarkę 
@wieniawaleszno.

Wychowankowie MMKS "Wieniawa" 
Leszno od lat odnoszą sukcesy w spor-
cie szachowym, za rywali mając szachi-
stów z całego świata. Wielka w tym za-
sługa Waldemara Kopydłowskiego, 

wieloletniego trenera i prezesa "Wie-
niawy". Właśnie z tego klubu wywodzą 
się Mikołaj Tomczak - szachowy arcy-
mistrz oraz równie utalentowana Marta 
Tomczak.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Podczas spotkania można było 
obejrzeć wystawę książek o te-
matyce szachowej ze zbiorów 
Leszka Skrzypka, a także nie-
zwykle interesującą wystawę 
szachów z różnych krajów ze 
zbiorów Wojciecha Olejarczyka.
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Radość w oczach,
uczta dla podniebienia

Kruche, świeże, a do tego myślami przenoszące gości do Kraju 
Kwitnącej Wiśni - takie są dania w nowo otwartym lokalu Koku Su-
shi w Lesznie. Grzech nie spróbować.

Miłośnicy japońskich dań z utęsk-
nieniem wyczekiwali w Lesznie 
lokalu serwującego smakołyki, 

które do tej pory łechtały kubki smakowe 
osób wypuszczających się na wojaże wy-
łącznie do większych ośrodków. Do grona 
miast, w których uruchomiono lokal sieci 
Koku Sushi, 25 listopada dołączyło Leszno. 
Smacznych dań można było spróbować 

znacznie wcześniej - od początku listo-
pada trwała bowiem akcja promocyj-
na, w której ramach dania z Koku Sushi 
trafiały do otwartej degustacji. 
- Proponowaliśmy je zupełnie bezpłat-
nie klientom leszczyńskich centrów 
handlowych, salonów samo-
chodowych, fryzjerskich czy 
kosmetycznych i wielu innych 
punktów, w tym również lesz-
czyńskich klinik - mówi Mał-
gorzata Skotnicka, 
właścicielka Koku 
Sushi w Lesznie. 
Leszczynianie 
bardzo pozytyw-
nie reagowali na 
taki poczęstunek, 
a swojemu zadowoleniu 
dawali wyraz w mediach spo-
łecznościowych, fotografując się 
ze smacznymi i bardzo apetycz-
nie wyglądającymi rolkami.
Chociaż otwarcie było bardzo moc-
ne, Koku Sushi nie zamierza zwalniać 
tempa. 6 grudnia w lokalu znajdują-
cym się przy leszczyńskim Rynku zor-
ganizowane zostaną Mikołajki z Koku 
Sushi. Nie będziemy pisać, co zaplano-
wano w ich ramach, gdyż nie byłoby nie-
spodzianki. Zapewniamy jednak, że war-
to przyjść, aby osobiście przekonać się, 
co takiego czeka gości. Sieć dba o swo-
ich klientów, dlatego w wybrane dni 

tygodnia oferuje im 
rabaty. Studenci i ucz-
niowie w każdą środę 
otrzymają 20 procent 
zniżki na dania Koku Su-

shi, a w niedziele zapra-
szamy Państwa na specjal-

ne zestawy rodzinne.
Wybiegając w nieodległą przy-

szłość, Koku Sushi zaprasza na 
Noce Sushi. Kupując bilet za 50 
złotych, przez prawie godzinę 

będzie można probować wszystkich 
potraw zaoferowanych w tę noc. Pierw-
sza taka impreza odbędzie się 16 stycz-
nia 2020 roku, a kolejna planowana jest 
26 marca. Jeżeli jesteśmy przy początku 
2020 roku, warto podkreślić, że na nie-
spodzianki będzie można liczyć również 
w Walentynki.
Zachęcamy do śledzenia naszego profilu 
na facebooku, gdzie na bieżąco będzie-
my informować Państwa o wszystkich 
nowościach i naszych aktywnościach.

Szukaj nas pod adresem
Rynek 25 w Lesznie.

JUŻ OTWARTE! (7
9/

20
19

)
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Gmina Włoszakowice rok po wyborach samorządowych
Budowa i przebudowa infrastruktury, wyznaczenie strefy aktywności gospodarczej czy uporządkowanie spraw wokół Boszkowa-Let-
niska to tylko kilka spośród wielu zadań, jakie stawia przed sobą Robert Kasperczak, wójt gminy Włoszakowice. Część tych założeń już 
udało się wprowadzić w życie, a inne właśnie są wdrażane. W którym kierunku pójdzie gmina Włoszakowice oraz czy i jakich jeszcze 
zmian można się spodziewać?
- Spotykamy się po ponad roku od 
czasu wyborów samorządowych. 
Czy udało się panu wprowadzić w ży-
cie pańskie postulaty prezentowane 
w kampanii wyborczej?

- Przede wszystkim obejmując fotel 
wójta liczyłem się z tym, że należy do-
kończyć pewne inwestycje rozpoczę-
te przez mojego poprzednika. Taka jest 
naturalna kolej rzeczy. Z końcem paź-
dziernika sfinalizowaliśmy największą 
inwestycję w dziejach gminy Włosza-
kowice, czyli rozbudowę infrastruktu-
ry wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 
z rozbudową oczyszczalni ścieków. Dzię-
ki temu w Dłużynie, Krzycku Wielkim, 
Sądzi i w Boszkowie-Letnisku wybudo-
waliśmy sieć kanalizacji sanitarnej. Po-
nadto w Boszkowie-Letnisku i w części 
Włoszakowic mieszkańcy zyskali sieć 
wodociągową, a w Grotnikach mamy 
rozbudowaną oczyszczalnię ścieków. To 
kosztowało nas ponad 20.000.000 zło-
tych, z czego 10.000.000 złotych otrzy-
maliśmy z dofinansowania.

- Olbrzymi i drogi projekt, ale trudny 
do wykorzystania w kampanii wybor-
czej, bo go nie widać. On jest schowa-
ny pod ziemią.

- Rzeczywiście tak jest, ale infrastruktura 
jest niezbędna, aby normalnie funkcjo-
nować. Wracając do głównego wątku, 
inwestycje mojego poprzednika zosta-
ły dokończone, ale również ja realizuję 
swoje plany, o których mówiłem pod-
czas kampanii wyborczej. Szczególny 
nacisk kładę na budowę dróg, chodni-
ków i placów zabaw.

- Czy to znaczy, że tej infrastruktury 
brakuje?

- Moim zdaniem infrastruktura jest roz-
budowana, ale trzeba podkreślić, że 
gminie przybywa mieszkańców. Bu-
dują się nowe domy i nie możemy stać 
w miejscu jeśli idzie o poprawę infra-
struktury. Ten problem ma każdy sa-
morząd, bo nie da się zapewnić wszyst-
kiego od razu. Jeśli chodzi o obiecane 
przeze mnie inwestycje, udało się wybu-
dować 1240 metrów dróg o nawierzch-
ni asfaltowej w Bukówcu Górnym i Grot-
nikach, a poza tym ponad 700 metrów 
bieżących chodników między innymi 

w Bukówcu, Boguszynie i Grotnikach. 
Wielkim sukcesem samorządów powia-
towego i gminnego była budowa ciągu 
pieszo-rowerowego Włoszakowice - Go-
łanice. Projekt ten pojawił się w 2016 ro-
ku i teraz udało się go sfinalizować. Gmi-
na Włoszakowice, dołożyła do niego 
300.000 złotych. Poza tym obiecałem, 
że przyjrzę się oświetleniu ulic. Przez rok 
oświetliliśmy ścieżkę rowerową z Wło-
szakowic do Bukówca Górnego, bo taki 
był postulat mieszkańców. Wprawdzie 
wykonywaliśmy tę inwestycję w dwóch 
etapach, ale jest gotowa. Ponadto zde-
cydowałem, aby oświetlić przejście dla 
pieszych przy ulicy Wańskiego w Bu-
kówcu Górnym.

- Przypomnijmy, że miał tam miej-
sce tragiczny w skutkach wypadek, 
w którym zginął młody mieszkaniec 
tej wsi.

- Tak, a dziś to przejście jest oświetlone 
i zdecydowanie bezpieczniejsze. Poza 
tym w całej gminie - na prośbę miesz-
kańców poszczególnych miejscowości 
- wykonaliśmy 37 dodatkowych punk-
tów świetlnych i zbu-
dowaliśmy 
nowy plac za-
baw dla dzieci 
z Grotnik.

- Zawsze, wjeżdżając do Włoszakowic, 
rozważam fenomen tej miejscowości. 
Tutaj jest mnóstwo małych punktów 
usługowych czy sklepików. To jest 
coś, czego nie ma w większych mia-
stach. Biznesy trwają i chyba idą nie 
najgorzej.

- Myślę, że mieszkańcy pracowali na to 
całe lata. Dzisiaj w Centralnej Ewiden-
cji Działalności Gospodarczej mamy 
w gminie Włoszakowice 757 zarejestro-
wanych podmiotów, a na koniec grud-
nia 2018 roku mieliśmy tych działalności 
737. W małej gminie przybyło nam po-
nad 20 podmiotów w ciągu roku. Uwa-
żam, że jest to sukces mieszkańców, któ-
rzy w pewnym momencie dostrzegli, 
że przyszedł czas na zmiany i że pora 

odejść od rolnictwa na rzecz innego ro-
dzaju zarobkowania. Dzisiaj w rolnictwie 
rację bytu mają jedynie duże gospodar-
stwa, a rolnicy indywidualni z samej zie-
mi nie są w stanie się utrzymać. Z tego 
powodu albo zakładają biznesy, stając 
się przedsiębiorcami, albo podejmują 
inny rodzaj pracy zawodowej.

- Można uznać, że transformacja 
gospodarcza zakończyła się tutaj 
sukcesem.

- Myślę, że ona się nie zakończyła, lecz 
cały czas trwa. Ale rzeczywiście obli-
cze gminy zmieniło się z rolniczego na 
gospodarczo-turystyczny.

- Ponad 700 podmiotów gospodar-
czych, ale też największa w gminie 
i jednocześnie w powiecie leszczyń-
skim firma Werner Kenkel. Jak układa 
się współpraca?

- Działamy wspólnie i tę współpracę 
oceniam na bardzo dobrym poziomie. 
Dziś mamy w Krzycku Wielkim inwe-
stycję, gdzie ulica Andrzeja Krzyckiego 
jest wykonywana dzięki współpracy 
trzech podmiotów: gminy Włoszakowi-
ce, powiatu leszczyńskiego i firmy Wer-
ner Kenkel. Przedsiębiorstwo podchodzi 
pragmatycznie do swojej działalności: 
dobre drogi to dobry biznes w firmie. 
Cieszę się, że tak się dzieje.

-  Większość gmin oddalonych od 
Leszna ma problem stagnacji na ni-

wie demograficznej albo wręcz 
odpływu mieszkańców. Jak sy-

tuacja wygląda w gminie 
Włoszakowice?

Wójt Włoszakowic Robert Kasperczak
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Gmina Włoszakowice rok po wyborach samorządowych
- Zbliżamy się do magicznej granicy 
10.000 osób. Co roku liczba mieszkań-
ców się zwiększa.

- Skąd ten wzrost?

- Uważam, że wynika on z dobrej infra-
struktury komunikacyjnej. Mam na my-
śli dużą inwestycję zrealizowaną przez 
pięć samorządów, która zakładała utwo-
rzenie połączenia drogowego z Wijewa 
przez Włoszakowice, Bukówiec Górny 
i Boguszyn do węzła na trasie S5 w Nie-
tążkowie. Dla nas jest to okno na świat, 
Poznań mamy na wyciągnięcie ręki. Wi-
dzą to mieszkańcy innych gmin i to jest 
- moim zdaniem - jeden z magnesów 
przyciągających ludzi do Włoszakowic. 
Poza tym dochodzą walory turystycz-
ne naszej gminy. Boszkowo jest prze-
cież perełką w Wielkopolsce, chociaż 
wciąż wymaga inwestycji. Mamy też do 
zaoferowania bogatą ofertę kulturalną 
i sportową.

- A kto buduje tutaj domy? Czy są to 
młodzi ludzie stąd, którzy założyli ro-
dziny i zapragnęli własnego gniazd-
ka czy też osoby z zewnątrz, spoza 
gminy?

- Mamy wiele osób, które mieszkają tu-
taj, bo to jest ziemia ich ojców. Ale jest 
też wielu mieszkańców, którzy sami wy-
brali naszą gminę. Przez ponad 33 la-
ta mieszkałem w Bukówcu Górnym 
i z gminą Włoszakowice jestem zwią-
zany od zawsze, a tymczasem wycho-
dząc na ulice naszych miejscowości nie 
wszystkich znam, bo pojawiają się nowe 
twarze.

- Które miejscowości najbardziej 
rosną?

- Zdecydowanie Włoszakowice. Dwa la-
ta temu mieszkało tutaj 3559, a obecnie 
3807 osób. Na drugim miejscu mamy 
Bukówiec Górny - w tym samym od-
niesieniu czasowym było mieszkańców 
1682, a obecnie 1737. Rosną również Je-
zierzyce Kościelne i Grotniki.

- Czy gmina myśli o ofercie dla bi-
znesu, o gruntach pod działalność 
gospodarczą?

- Oczywiście i był to również jeden 
z punktów mojego programu wybor-
czego. Jesteśmy na etapie rozpoczę-
cia prac mających na celu utworzenie 
strefy aktywności gospodarczej pomię-
dzy Boguszynem a Krzyckiem Wielkim. 

Gmina jest w posiadaniu ponad 7 hek-
tarów gruntu w tym rejonie. Zamie-
rzam też negocjować z rolnikami, aby 
po przyzwoitych stawkach sprzedali 
ziemię przylegającą do naszych hekta-
rów. Wiem, że jest oczekiwanie ze strony 
przedsiębiorców, aby przygotować dla 
nich teren pod inwestycje. Przeprowa-
dziłem już kilka rozmów z właścicielami 
firm i oni są bardzo zainteresowani ulo-
kowaniem swoich działalności w tym 
miejscu. Zwracam uwagę, że wybór lo-
kalizacji jest nieprzypadkowy, gdyż 
w pobliżu znajduje się Główny Punkt 
Zasilania. Poza tym - z Krzycka Wielkie-
go - zostaną tam doprowadzone wodo-
ciąg i kanalizacja. Ta lokalizacja ma jesz-
cze jedną zaletę - łatwość dotarcia do 
wspomnianego już węzła Nietążkowo 
na drodze S5.

- Jak obecnie kształtuje się budżet 
gminy Włoszakowice?

- Po stronie dochodów waha się w grani-
cach 52.000.000 złotych, po stronie wy-
datków - 56.000.000 złotych.

- Gmina Włoszakowice nie należy do 
Komunalnego Związku Gmin Regio-
nu Leszczyńskiego, a temat śmieci 
jest ostatnio bardzo gorący. W przy-
szłym roku gminy i miasta będące 
członkami KZGRL podniosą stawkę 
za śmieci do 24 złotych od osoby. Jak 
Włoszakowice sobie z tym radzą i czy 
będzie drożej?

- Nasz system gospodarowania od-
padami przyjął się i działa bardzo do-
brze. Problem w tym, że ustawodaw-
ca, przyjmując kolejne ustawy, narzuca 
pewne formy gospodarowania, a co za 
tym idzie - zwiększa koszty. Wiem, że 
musimy zmierzyć się z realiami i u nas 
też nastąpi wzrost cen. Mieszkańcy 
muszą być tego świadomi. Cały czas 
analizujemy szczelność naszego syste-
mu i wiemy, że nie da się go uszczelnić, 
nie powołując do tego celu odpowied-
nich służb. Z tego powodu mam w pla-
nie utworzenie straży gminnej, która 
zajmie się przede wszystkim kontro-
lą deklaracji składanych w sprawie od-
prowadzania odpadów. Trzeba mieć 
świadomość, że cały system zagospo-
darowania odpadów musi się sam 
sfinansować.

- W małych ośrodkach w naszym re-
gionie straży gminnych chyba jesz-
cze nie było. Skąd ten pomysł we 
Włoszakowicach?

- Jest on następstwem rozmów dotyczą-
cych między innymi gospodarki odpa-
dami na przykład w Boszkowie-Letnisku, 
gdyż ta miejscowość nie jest objęta sy-
stemem gospodarki odpadami. Musimy 
sobie z tym poradzić. Poza tym upraw-
nienia straży gminnej pozwolą nam 
uporządkować kwestię parkowania sa-
mochodów w tej miejscowości. Straż 
gminna miałaby się zająć też kontrolą 
palenisk pod kątem spalania odpadów. 
Dodam, że taka służba będzie wyposa-
żona w szeroki zakres kontrolny i odpo-
wiednie uprawnienia, łącznie z nakłada-
niem kar.

- Kiedy miałaby zostać powołana?

- Uważam, że wiosna 2020 roku będzie 
właściwym terminem. Zaczniemy od 
dwóch strażników.

- Wywołał pan temat Boszkowa. Czy 
tam przewidywane są jakieś zmiany?

- Przyszły rok będzie tym, w którym po-
wstanie kąpielisko z prawdziwego zda-
rzenia, zresztą dyskusja na ten temat 

jest prowadzona od wielu lat. Najbar-
dziej odpowiednim terenem jakim 
dysponuje gmina jest tak zwana plaża 
na Pudełkowie. Będzie ratownik i peł-
ne zaplecze socjalne - tak jak nakazu-
je ustawa. W planach na przyszłość 
jest również przebudowa ulicy Domi-
nickiej. To są jednak ogromne koszty 
szacowane na 10.000.000 złotych, dla-
tego czy ta inwestycja dojdzie do skut-
ku, będzie uzależnione od środków 
zewnętrznych.

- Czy ma pan jakieś dalekosiężne pla-
ny na rozwój gminy?

- Na pewno będzie mi zależeć na dalszej 
budowie i przebudowa dróg, zwłaszcza 
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Jestem zdania, że najlepiej ko-
rzystać ze środków zewnętrznych, gdyż 
to one właśnie pozwalają na najbardziej 
efektywne prowadzenie inwestycji.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Bądź mężczyzną. Badaj się!
To wyjątkowy projekt łączący mężczyzn z różnych środowisk, o różnym 
statusie społecznym, w różnym wieku i w różnej kondycji zdrowotnej. To 
projekt, który jasno wskazuje, czym jest męstwo i odwaga. To projekt, 
w ramach którego swoje prozdrowotne przesłanie objawiło 71 znanych 
mieszkańców Leszna. To projekt, wobec którego nie możesz, drogi męż-
czyzno, przejść obojętnie.

Leszczyńskie Stowarzy-
szenie Wygraj Siebie 
oraz firma MTL Media 

Sp. z o.o., z pomocą specjali-
stów i wolontariuszy, stworzyły 
unikalny kalendarz ścienny na 
rok 2020 promujący profilak-
tykę raka gruczołu krokowego. 
Projekt jest niezwykły. W rolę 
modeli wcieliło się aż 71 zna-
nych opinii publicznej męż-
czyzn. To osoby silnie związane 
z Lesznem, reprezentujące róż-
ne środowiska. Są wśród nich 
działacze społeczni, przedsta-
wiciele administracji samorzą-
dowej, przedsiębiorcy, repre-
zentanci świata sportu, muzycy, 
przedstawiciele jednostek bu-
dżetowych Miasta Leszna, re-
prezentanci lokalnych mediów, 
fotografowie, przedstawiciele 
służb mundurowych i lekarze. 
To oni, swoim wizerunkiem 
i postawą, zachęcają pozosta-
łych mężczyzn do regularnych 
badań.
- W sumie w akcję zaangażo-

wanych było około stu osób. 
Oprócz modeli byli to specja-
liści i wolontariusze. Efek-
tem długotrwałych prac przy-
gotowawczych, kilkunastu dni 
zdjęciowych, setek fotogra-
fii i żmudnej pracy graficznej 
jest wydany w nakładzie 700 
sztuk ekskluzywny kalendarz 

ścienny formatu A3, z 12 kar-
tami – informuje Teresa Ręko-
siewicz, prezeska Stowarzysze-
nia Wygraj Siebie. - Kalendarz 
jest kolportowany nieodpłat-
nie wśród mieszkańców Leszna. 
Jego wydanie połączone było 
z konferencją pn. „Bądź Męż-
czyzną. (Z)badaj się i wyprzedź 
raka” zorganizowaną w lesz-
czyńskim Ratuszu, w czasie któ-
rej premierowo zaprezentowali-
śmy nasze wspólne dzieło.
Inicjatorami przedsięwzięcia 

są wspomniana Teresa Ręko-
siewicz oraz prezes firmy MTL 
Media Michał Dudka. Autorem 
zdjęć do kalendarza jest Szy-
mon Andrzejewski (wspierany 
przez żonę Natalię). Studio zor-
ganizowano we Wrzosowym 
Zakątku, siedzibie Wygraj Sie-
bie. Projektowanie, skład gra-
ficzny i produkcję kalendarzy 
wzięła na swoje barki firma 
MTL Media.
- To niezwykłe, że tak zacne 

grono zdecydowało się wes-
przeć projekt swoim udziałem 
w sesjach zdjęciowych. Wie-
my, jak cenny jest czas każdego 
z tych panów. Wiemy też, że te-
matyka profilaktyki raka prosta-
ty jest trudna i dla wielu wstyd-
liwa. Mimo to zdecydowana 
większość mężczyzn, którym za-
proponowaliśmy współpracę, 

pozytywnie odpowiedziała na 
naszą prośbę – zdradza Michał 
Dudka. - Temat jest poważny 
i ponadczasowy. Każda karta 
kalendarza reprezentowana jest 
przez inną grupę (np. przedsię-
biorców, sportowców itd.). Ta 
różnorodność ma wskazywać 
na fakt, że wobec tej okrutnej 
choroby wszyscy jesteśmy rów-
ni. Dopełnieniem całości są 
motywujące hasła, jakimi opa-
trzone zostały poszczególne 
karty kalendarza.
To pierwsza stricte męska ini-

cjatywa zrealizowana w Lesz-
nie, zrzeszająca tak wiele 
osób reprezentujących różne 
środowiska.
- Rocznie w Polsce nowotwór 

gruczołu krokowego rozpozna-
wany jest u około 10 tysięcy 
mężczyzn. Powoduje 8 procent 
zgonów wśród Polaków. Licz-
ba zachorowań na tego typu 
raka, choć już teraz stanowi aż 
13 procent wszystkich zacho-
rowań na nowotwory złośliwe 
u mężczyzn w Polsce, ciągle 
rośnie. Te liczby zatrważają. 
Początkowe stadium rozwo-
ju raka prostaty może być bez-
objawowe i tym bardziej war-
to i trzeba o siebie zadbać 
decydując się na profilaktycz-
ne badania – apeluje Teresa 
Rękosiewicz.
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Bądź mężczyzną. Badaj się!
- W naszym kalendarzu wystą-

piło wiele znamienitych osobi-
stości, znani z mediów, reno-
mowani, mogący pochwalić się 
wieloma sukcesami, dla nie-
których idole… kto lepiej prze-
mówi do pozostałych mężczyzn 
aniżeli oni? Są żywym wzo-
rem do naśladowania. I jednym 

głosem przekonują, że warto! - 
dodaje Michał Dudka.
Józef Dworakowski, Andrzej 

Stróżyk, Roman Jankowski, wy-
sokiej rangi urzędnicy, prezesi 
i dyrektorzy jednostek budżeto-
wych miasta Leszna, przedsta-
wiciele siedmiu lokalnych re-
dakcji, komendanci, lekarze… to 
tylko niektórzy panowie, których 
znaleźć można na kartach kalen-
darza „Bądź Mężczyzną. Badaj 
się”.
Teresa Rękosiewicz: - Trzy eg-

zemplarze kalendarza są po-
dwójnie wyjątkowe, ponieważ 

swoje podpisy na nich złożyli wy-
stępujący w kalendarzu panowie. 
Jeden z nich przekażemy na au-
kcję Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.
Michał Dudka: - Cały projekt, 

a także grudniową kartę ka-
lendarza, dedykujemy pamięci 
Edwarda Baldysa, który również 
miał wystąpić w roli modela, 
ale… nie zdążył. Zachorował na 
kilka dni przed sesją, w której 
miał wziąć udział.
Projekt został zrealizowany ze 

wsparciem finansowym Miasta 
Leszna.

Jeżeli są wśród naszych Czytelników osoby zaintere-
sowane otrzymaniem bezpłatnego kalendarza „Bądź 
Mężczyzną. Badaj się”, prosimy o kontakt mailowy 
(biuro@mtlmedia.pl lub wygrajsiebie@poczta.fm) 
lub telefoniczny (693 549 699 lub 691 956 717).

REKLAMA
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W trudnych czasach warto próbować nowych rzeczy
Inny tygodnik wydrukuje ci to z pocałowaniem ręki, ale u nas pisze się nie tak - oto odpowiedź, jaką na swój tekst otrzymał kiedyś lesz-
czyński dziennikarz Mirosław Wlekły od znanego reportażysty Mariusza Szczygła. Kiedy po kilku latach spotkali się w Polskiej Szko-
le Reportażu, Szczygieł przypomniał sobie teksty młodszego kolegi i pochwalił go za ogromny postęp. O tym, co wydarzyło się później 
i czym dziś zajmuje się Mirosław Wlekły, rozmawia z nim Łukasz Domagała.

- Przez wiele lat byłeś obecny w lesz-
czyńskich mediach, związałeś się z Ga-
zetą ABC i później nagle z niej zniknąłeś.

- Może tego nie było widać, ale tak na-
prawdę publikowałem poza Lesznem nie-
mal od samego początku. Podejmując 
zatrudnienie tutaj, zastrzegłem, że chciał-
bym pisać również dla innych gazet, nie-
koniecznie tych znanych. Z czasem rozpo-
cząłem współpracę z "Newsweekiem" i ta 
moja współpraca trwała kilka lat. W mię-
dzyczasie zwolniłem się w Lesznie i wy-
jechałem do Warszawy, gdzie pracowa-
łem w dziale zagranicznym "Dziennika". 
Ale praca w tym tytule okazała się kiepsko 
płatna jak na warunki warszawskie. Trud-
no byłoby mi się z niej utrzymać. Poza tym 
polegała bardziej na przepisywaniu tre-
ści z materiałów BBC. Takie siedzenie przy 
komputerze od rana do później nocy.

- Stwierdziłeś, że to ci nie odpowiada…

- Stwierdziłem, że to nie jest mój kieru-
nek i postanowiłem wrócić do Leszna, 
chociaż wciąż utrzymywałem współpra-
cę z różnymi tytułami.

- Jesteś absolwentem Polskiej Szko-
ły Reportażu. Dlaczego się na nią 
zdecydowałeś?

- Mnie zawsze najbardziej pasjono-
wał reportaż, ale czułem, że brakuje mi 
w nim ostatecznego szlifu. Wprawdzie 
udawało mi się publikować teksty w róż-
nych tytułach, ale nigdy w "Dużym For-
macie". W tamtym czasie wicenaczel-
nym tej redakcji był Mariusz Szczygieł. 
On do dzisiaj ma zasadę, że niezależnie 
ile dziennie e-maili wpadnie do jego 
skrzynki, na wszystkie odpisuje. I mnie 
też w tamtym czasie odpowiadał, wyli-
czając dokładnie, dlaczego nie przyjmu-
je mojego tekstu. Zostawiłem sobie tę 
korespondencję, a brzmiała ona mniej 
więcej tak: Super, bardzo fajny tekst 
w stylu dziennikarstwa lat siedemdzie-
siątych, inny tygodnik wydrukuje ci to 
z pocałowaniem ręki, ale u nas pisze się 
nie tak. Rzeczywiście, kiedy w "Dużym 
Formacie" odrzucano moje teksty, za-
wsze trafiały do innych tytułów, na przy-
kład "Przekroju" albo "Polityki".

- W "Dużym Formacie" chyba każdy 

dziennikarz chciałby mieć swój tekst.

- To jest marzenie każdego reportażysty, 
zresztą "Duży Format" przez wiele lat był 
jedynym tytułem, w którym drukowano 
prawdziwy, pełnoformatowy reportaż. 
Od niedawna trochę się to zmieniło, bo 
powstało "Pismo" i to w nim są obecnie 
najdłuższe teksty. Ale wracając do Pol-
skiej Szkoły Reportażu, opowiem pew-
ną ciekawą historię. Zjazdy odbywały 
się w weekendy i po którychś zajęciach, 
chyba po upływie pięciu miesięcy, pod-
szedł do mnie Mariusz Szczygieł i tak 
powiedział: Słuchaj Mirek, przejrzałem te 
maile, które wysłałeś mi przed laty, jeszcze 
raz przeczytałem twoje teksty i powiem 
ci, że wielki postęp zrobiłeś. Dla mnie nie-
samowitym było, że on po takim czasie 
mnie skojarzył i że w ogóle miał jeszcze 
naszą korespondencję.

- Czy ty również dostrzegłeś różnicę po-
między tym, w jaki sposób pisałeś przed 
Polską Szkołą Reportażu i już po niej?

- Okazało się, że ja wiele rzeczy po-
trafiłem robić już wcześniej, ale nie 
do końca wiedziałem, jak się do te-
go zabrać. Szkoła bardzo mi w tym 
pomogła.

- W końcu pojawiłeś się w "Dużym 
Formacie" i wypłynąłeś na szero-
kie wody.

- Po roku nauki miałem już tam wy-
drukowanych chyba cztery czy pięć 
tekstów. A później, kiedy Jorge Ber-
goglio został papieżem, zadzwonili do 
mnie z "Gazety Wyborczej" z propozycją 
wyjazdu do Argentyny. Szukali ludzi, 
którzy pojechaliby opisać kraj 
nowego papieża. Miałem 

MIROSŁAW WLEKŁY - z pochodzenia leszczynianin; ukończył Uniwersytet Wrocław-
ski oraz Polską Szkołę Reportażu. Dziennikarz, reportażysta młodego pokolenia - 
autor licznych artykułów, również w prasie leszczyńskiej. Jego teksty ukazały się 
m.in. w zbiorach "NieObcy" i "Obrażenia. Pobici z Polską". Współautor scenariuszy 
teatralnych, ostatnio również twórca internetowego podcastu.
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W trudnych czasach warto próbować nowych rzeczy

wtedy mocną konkurencję, bo w gro-
nie kandydatów do tego wyjazdu było 
jeszcze dwóch pracowników etatowych 
"Wyborczej". W ciągu trzech dni obdzwo-
niłem ludzi, przygotowałem plan, napisa-
łem nawet przez telefon pierwszy repor-
taż, ale ostatecznie wybrano etatowca. 
Po kolejnych trzech dniach zadzwoniła 
do mnie Aleksandra Klich, wówczas wi-
cenaczelna "GW" i powiedziała, że redak-
cja wysupłała dodatkowe pieniądze i że 
dla mnie też będzie miejsce. Założyli, że 
pojedziemy obaj i że przywieziemy róż-
ne teksty. Z wyjazdu do Argentyny po-
wstał e-book, który stał się później wstę-
pem do mojej książki. Tak się złożyło, że 
wkrótce na Dominikanie wybuchły skan-
dale z udziałem księży i wtedy z auto-
matu zadzwonili do mnie z "Wyborczej" 
z pytaniem, czy chcę tam polecieć. Przy-
wiozłem stamtąd tekst, który ukazał się 
w głównym grzbiecie gazety. Paweł Goź-
liński, ówczesny szef wydawnictwa Ago-
ra, w dniu publikacji reportażu stwier-
dził, że to właściwie gotowy spis treści do 
książki. Zaproponował, abym jeszcze raz 
poleciał na Dominikanę i rozwinął w roz-
działy to, co napisałem w śródtytułach. 
Spakowałem się i poleciałem, a przecież 
wciąż jeszcze pracowałem w Lesznie. Dla 
mnie to była oszałamiająca propozycja. 
Dostałem za to zlecenie symboliczne pie-
niądze, ale potraktowałem je jako inwe-
stycję w siebie i niesamowitą przygodę. 
Na tamtym etapie myślałem, że to mo-
że być moja pierwsza i ostatnia książka 
w życiu. Zresztą nigdy nie przyszłoby mi 
do głowy, że będę pisać książki.

- W końcu wyprowadziłeś się z Leszna. 
Miasto cię ograniczało czy były inne 
przyczyny?

- To nie od razu nastąpiło, ale niekoniecz-
nie chciałbym o tym mówić. Okazało się, 
że moja książka sprzedała się stosunko-
wo słabo, chociaż miałem wrażenie, że 
docenili ją ci, którzy znali się na repor-
tażu. A nie sprzedała się, bo - tak myślę 
- nikt dla ozdoby nie chce mieć na półce 
książki o pedofilii.

- To trudny temat, zwłaszcza w katoli-
ckim kraju.

- I lepiej postawić sobie na półce biogra-
fię Anny Seniuk czy Jerzego Stuhra albo 
jakąś encyklopedię. Wydawnictwo było 
zadowolone z mojej pracy, a ja czułem 
- jeszcze przed wydrukowaniem książki 
- że oni chcą kontynuować współpracę. 
To też było dla mnie zaskoczenie, bo ca-
ły czas myślałem, że będę dziennikarzem 
prasowym, który pisze głównie teksty do 
"Dużego Formatu". A tu się okazało, że 
jest możliwość pisania kolejnych książek.

- Pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy 
o gazetach papierowych. Podczas tej 
rozmowy padło stwierdzenie, że jeśli 
ich zabraknie, poszukasz innego spo-
sobu na życie - wyjedziesz do Austra-
lii lub w inne miejsce i zajmiesz się na 
przykład wypasem owiec.

- Od tamtego czasu miałem chyba trzy 
albo cztery momenty, kiedy myślałem, 
aby zająć się wypasem owiec czy pracą 
na kasie w Lidlu.

- Ale przecież znalazłeś się chyba we 
właściwym miejscu, we właściwym 
czasie.

- Fajniej byłoby znaleźć się 20 lat temu 

w tym miejscu. Jednak Szczygłom, Toch-
manom czy Hugo-Baderom wiodło się 
lepiej niż nam.

- Mimo wszystko jesteś człowiekiem 
multimedialnym - zajmujesz się repor-
tażem, na koncie masz współudział 

w scenariuszach teatralnych, a teraz 
jeszcze zaangażowałeś się w podcast, 
czyli formę dźwiękową.

- Jeszcze do niedawna nie wiedziałem 
za bardzo, czym jest podcast, dlatego 
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musiałem nadrobić zaległości. Wcześ-
niej, zupełnie przypadkowo, wdepną-
łem w teatr i też mi się spodobało. Uwa-
żam, że w tych trudnych czasach, gdy 
wiele rynków jest na krawędzi, warto 
próbować nowych rzeczy i dywersyfiko-
wać swoje produkty.

- A jak było z teatrem?

- Wszystko zaczęło się od serii reporta-
ży o osadzonych w Areszcie Śledczym 
w Lesznie. Zrealizowaliśmy je wspól-
nie z Włodkiem Nowakiem, byłym sze-
fem "Dużego Formatu" i Justyną Pobie-
dzińską, reporterką z Wrocławia. Na ich 
podstawie dla Teatru Nowego w Pozna-
niu został napisany scenariusz pod tytu-
łem "Listy na wolność". Później przyszły 
propozycje z Krakowa i Bydgoszczy, aby 
przygotować pierwszy w Polsce, ekspe-
rymentalny, reporterski spektakl z praw-
dziwego zdarzenia. Miał on polegać na 
połączeniu sił młodych reżyserek z re-
porterami. Ja pracowałem z Katarzy-
ną Szyngierą. Założenie było takie, że-
by podjąć próbę stworzenia spektaklu, 
ewentualnie happeningu lub wysta-
wy. Jeśli nic by z tego nie wyszło - trud-
no. Pojechaliśmy na Ukrainę, objecha-
liśmy Polskę i zebraliśmy arcyciekawy 
materiał dotyczący rzezi wołyńskiej. Re-
portaż został nominowany do Nagrody 

Newsweeka im. Teresy Torańskiej, a póź-
niej znalazł się w zbiorze pod tytułem 
"NieObcy". Spektakl zrealizowany na tej 
podstawie w teatrze w Bydgoszczy ob-
jechał później Polskę, bo był zapraszany 
na wiele festiwali. Dla mnie było to du-
żym zaskoczeniem. Od tamtego czasu 
wspólnie z Kasią zrealizowaliśmy kolej-
ne spektakle: „Bóg w dom” i „Lwów nie 
oddamy”. 

- Pomówmy o twoich ostatnich książ-
kach. Niedawno ukazał się "Raban! 
O kościele nie z tej ziemi", a ostatnio 
zadebiutował "Gareth Jones. Czło-
wiek, który wiedział za dużo". Dwa 
różne tematy, dwie różne książki 
w krótkim odstępie czasu.

- Być może pojawiło się wrażenie, że 
obie pisałem jednocześnie, ale tak nie 
było. "Raban!" faktycznie zaczął powsta-
wać sześć lat temu, kiedy po raz pierw-
szy wyjechałem do Argentyny. Od tam-
tego czasu ta książka chodziła mi po 
głowie. Zastanawialiśmy się w wydawni-
ctwie, jak rozwinąć temat Argentyny, bo 
byłem pod wielkim wrażeniem księży 
Bergoglia ze slumsów i chciałem napisać 
o nich więcej. Przy okazji drugiego spek-
taklu o radykalizmach religijnych i o Pań-
stwie Islamskim poznałem w Belgii księ-
dza z Kamerunu. Później za pieniądze 
francuskiej organizacji pozarządowej 

wyjechałem na Haiti i do Dominikany pi-
sać o niewolnikach na plantacjach ba-
nanów. Tam poznałem wiekowego je-
zuitę, który poświęca swoje życie, aby 
stawać w obronie tych ludzi. Mając już 
trzy świetne historie, zrodził się pomysł 
na objazd świata i pokazanie nauczania 
papieża Franciszka przez pryzmat zwy-
kłych katolików. I tak pojechałem jesz-
cze do Brazylii, Czech, Wielkiej Brytanii, 
Birmy i Libanu, a następnie napisałem 
książkę.

- Jak odebrały ją polskie środowiska 
kościelne?

- Zdecydowana większość recenzji była 
bardzo entuzjastyczna, konserwatywne 
redakcje zupełnie przemilczały temat.

- Skąd pomysł na "Garetha Jonesa"?

- To nie był mój pomysł. Pewnego dnia 
zadzwonił do mnie Daniel Lis z wydaw-
nictwa Znak, jeden z najlepszych w Pol-
sce redaktorów literatury non-fiction. 
Powiedział, że Agnieszka Holland będzie 
kręcić film o nim i że jest zgoda jej oraz 
filmowców, aby podzielić się materiała-
mi. W pierwszej chwili powiedziałem, że 
w żadnym wypadku, bo przez najbliż-
sze pół roku będę zajęty, ale w wydawni-
ctwie stwierdzili, że poczekają. Faktycz-
nie materiały o Jonesie do mnie trafiły, 

ale byłem tak skupiony na "Rabanie!", że 
odłożyłem je na półkę i nawet do nich 
nie zaglądałem. Nie chciałem się rozpra-
szać, nie byłbym w stanie pisać dwóch 
książek naraz.

- Jaki jest twój model pracy? Koncen-
trujesz się na jednym zdaniu przy du-
żych projektach?

- Staram się za bardzo nie rozpraszać, 
dlatego - pracując nad książką - raczej 
unikam zleceń prasowych. W między-
czasie zdarzają się jednak spektakle i to 
jest dla mnie dopuszczalne maksimum. 
Teraz w Teatrze im. Juliusza Słowackie-
go w Krakowie przygotowujemy właśnie 
spektakl non-fiction demitologizujący 
produkcję żywności. Premiera w kwiet-
niu przyszłego roku.

- A jakie są twoje najbliższe plany?

- Będę podpisywać umowę na kolejną 
książkę i to jej poświęcę najbliższe pół-
tora roku. Do tego dojdzie praca przy 
spektaklu. A co dalej? Trudno powie-
dzieć. Jak mawia Wojtek Tochaman, re-
portaż jest drogą, która nie wiadomo 
dokąd prowadzi.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA

Uwaga! Spotkania autorskie z Mirosławem Wlekłym odbędą się:
►6 grudnia 2019 | Kościan | godz. 18:00 | Miejska Biblioteka Publiczna | ul. Wrocławska 28b

►11 grudnia 2019 | Góra | godz. 17:00 | Biblioteka Miejska | ul. Mickiewicza 1a
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SalonAudioRydzyna.pl
Oto jedyny w rejonie Leszna salon, który oferuje wysokiej jakości sprzęt audio uznanych marek. Tutaj możesz liczyć na fachową poradę 
w zakresie doboru urządzeń, które pozwolą ci cieszyć się fascynującym światem dźwięku.

Od pewnego czasu wy-
jątkowo popularne sta-
ły się streamery, czy-

li urządzenia pozwalające 
odsłuchiwać muzykę bezpo-
średnio z serwisów interneto-
wych takich jak Tidal, Spotify 
czy Deezer. Tego rodzaju sprzę-
ty pozwalają cieszyć się pełnią 
muzycznych doznań bez ko-
nieczności gromadzenia kla-
sycznych płyt CD. Nie trzeba 

nikogo przekonywać, jak bar-
dzo jest to wygodne. Kilkoma 
kliknięciami można uzyskać 
dostęp do zasobów muzycz-
nych z całego świata, które od-
twarzane są za pomocą wy-
sokiej jakości urządzeń. Wiele 
streamerów ma również opcję 
transmisji muzyki za pośredni-
ctwem technologii bluetooth. 
Wystarczy włączyć smartfon 
i wysłać sygnał do urządzenia 

głównego. Nie każdy miłoś-
nik muzyki jest fanem brzmie-
nia cyfrowego i bardzo dobrze 
wiedzą o tym w Salonie Au-
dio w Rydzynie. Dla tych, któ-
rzy wolą klasyczne rozwiązania, 
dostępne są analogowe gra-
mofony we współczesnej od-
słonie. Dają one zupełnie inny 
rodzaj brzmienia o ciepłej, przy-
jemnej barwie. Wzmacniacze, 
końcówki mocy, przetworniki 

analogowo-cyfrowe, głośniki 
i wiele innych sprzętów znaj-
dziesz właśnie tutaj - w jedy-
nym Salonie Audio w okolicy, 
gdzie obsługa zna się na rzeczy 
i potrafi właściwie odpowie-
dzieć na oczekiwania klientów. 
W dwóch pokojach odsłucho-
wych istnieje możliwość przete-
stowania dowolnie wybranego 
zestawu muzycznego. Dzięki 
temu można przekonać się, czy 

urządzenia, którymi klient jest 
zainteresowany, brzmią tak, jak 
sobie to wymarzył.
W Salonie Audio w Rydzynie 
dostępne są urządzenia z róż-
nych półek cenowych. Kliento-
wi chcącemu nagłośnić dom 
czy mieszkanie obsługa po-
może w wyborze urządzeń do-
stosowanych do specyfiki po-
mieszczenia. Chcesz wiedzieć 
więcej?

Salon Audio Rydzyna | ul. Wolności 20 | tel. 65 526-51-65 | www.triplemaudio.pl (8
0/

20
19

)
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Królewski sylwester
Nadejścia roku pańskiego 1648 oczekiwano w Kopenhadze z wielkim niepokojem. Stan zdrowia króla Chrystiana IV Oldenburga z dnia na dzień 
ulegał pogorszeniu. Jego dokonania były tak imponujące, że Rada Królewska wręcz obawiała się, czy po jego śmierci Dania nie upadnie. 31 grud-
nia 1648 do Kopenhagi przybył pewien kupiec z Lubeki, a 370 lat później pewien turysta z Leszna - z całą pewnością ich odczucia były zbieżne. 

Z całą pewnością można powiedzieć, 
że Kopenhaga jest wyjątkowym 
miejscem. Nie ze względu na piękne 

zabytki, przyrodę lub bardzo wysokie ceny. 
Jej niezwykłość tkwi w tym, że jest to chy-
ba jedyne na świecie miejsce, gdzie w tak 
harmonijny sposób łączy się ze sobą histo-
ria oraz współczesność. To połączenie obja-
wia się w każdym aspekcie - ostatni dzień 
ostatniego roku można spędzić w modnym 
klubie lub na uroczystym balu w jakimś pa-
łacyku. Odwiedzić muzeum internetu lub 
galerię sztuki Thorvaldsena. Takich połączeń 
jest znacznie więcej. Przez prawie 370 lat hi-
storyczna część miasta nie uległa większej 
zmianie. Pałac Rosenborg, również w środ-
ku, wygląda praktycznie identycznie. 

Gang Olsena

Z lotniska Kopenhaga-Kastrup, bez-
pośrednio do centrum, co kilka minut 

odjeżdża kolejka metra. Moim pierwszym 
punktem podróży była jednak inna dziel-
nica - Valby. To właśnie tam narodziła się 
legenda Gangu Olsena. Ciekawe jest to, że 
mimo upływu prawie 40 lat od ostatniego 
odcinka, zmieniło się naprawdę niewiele. 
Chyba każdy pamięta blok Kjelda i Yvon-
ne - on wciąż istnieje! Dosłownie kil-
ka ulic od ich domu znajduje się Nordisk 
Museum, które od czasu do czasu przy-
gotowuje wystawę poświęconą kultowe-
mu filmowi. Gang Olsena dla Duńczyków 
to nie tylko komedia, ale także dziedzi-
ctwo narodowe. Gdy w 2004 roku zmarł 
Ove Sprogøe, ogłoszono żałobę. Jego po-
grzeb zgromadził tysiące osób. Niestety, 
kilka miesięcy temu zmarł również Mor-
ten Grunwald, a w 1998 roku Poul Bund-
gaard. Ove Sprogøe był dla Duńczyków 
wyjątkowy, ponieważ uosabiał tak zwaną 
duńskość. Był niezwykle skromny. Mimo 
ogromnego majątku mieszkał z żoną Evą 

w malutkim domku, nie posiadał telewi-
zora i przez całe życie przemieszczał się 
autobusem oraz koleją. Zakupy robił wy-
łącznie w malutkim sklepiku osiedlowym. 

Amalienborg, Christiansborg, Rosenborg

Zwiedzanie Kopenhagi nie jest szcze-
gólnie skomplikowane. Wszystkie zabyt-
ki znajdują się w najstarszej części mia-
sta i nie sposób je przeoczyć. Amalienborg 
to oficjalna rezydencja duńskich monar-
chów. Mieszka w niej królowa Małgorzata 
II, więc zwiedzanie kompleksu jest nieco 
ograniczone. Duńczycy są bardzo przy-
wiązani do swojej monarchini. Mówi się, 
że szybciej zrezygnowaliby z parlamen-
tu niż z niej. Małgorzata II to niezwykle 
ciepła oraz inteligenta kobieta. Każdego 

roku angażuje się w pomoc charytatyw-
ną na całym świecie – wspiera między in-
nymi rozwój szkolnictwa oraz medycyny 
w biedniejszych częściach świata. Naprze-
ciwko głównego wejścia do komplek-
su Amalienborg znajduje się Marmuro-
wy Kościół. Wprawdzie jego wystrój jest 
bardzo ubogi z tej racji, że jest to świąty-
nia ewangelicko-augsburska, jednak właś-
nie w tym tkwi jego piękno. Ciekawym 
doświadczeniem jest uczestnictwo w nie-
dzielnym nabożeństwie - akustyka świą-
tyni jest fenomenalna, dlatego śpiewanie 
psalmów może stanowić prawdziwą ucztę 
dla duszy. Dosłownie kawałek dalej znaj-
duje się pałac Christiansborg, a właściwie 
kompleks muzealny Christiansborg. W je-
go wnętrzach można podziwiać królew-
ską kuchnię, stajnię, komnaty królewskie, 

Panorama Kopenhagi
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skarbiec oraz podziemia. Nie byłoby 
w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że 
każde z powyższych miejsc stanowi jed-
nocześnie muzeum! Dokładne zwiedza-
nie całego kompleksu zajmuje… około 25 
godzin! Wychodząc głównym wyjściem 
w kierunku kanału wodnego, po lewej 
stronie znajduje się kaplica pałacowa. 
Można jednak odnieść wrażenie, że jest 
nieco podobna do Marmurowego Koś-
cioła. Pałac Rosenborg, wraz z ogroda-
mi, znajduje się około 20 minut drogi da-
lej. Jest najmniejszy z nich wszystkich, ale 
z całą pewnością nie mniej bogaty. Być 
może z zewnątrz nie wygląda zbyt oka-
zale, jednak to, co najlepsze jest w środ-
ku. Najefektowniejsze miejsce znajdu-
je się na ostatnim piętrze - sala tronowa. 
Moim zdaniem jest znacznie piękniejsza 
od bursztynowej komnaty. Niemniej swo-
ją elegancją oraz bogactwem potrafi urzec 
każdego. 

Północ

Ostatnie godziny starego roku spędzi-
łem w Nyhavn. Jest to kanał oraz jedna 
z głównych ulic z pięknymi, kolorowy-
mi budynkami po obu stronach. Na więk-
szości pocztówek oraz obrazów znajduje 
się właśnie ona. Nyhavn jest wyjątkowe, 
ponieważ idealnie oddaje ducha Kopen-
hagi oraz całej Danii. Stanowi swoiste 
połączenie historii oraz nowoczesności. 
Przy okazji warto pamiętać, że Duńczy-
cy to najszczęśliwszy naród na świecie, 
dlatego chyba nie ma lepszego miejsca, 
w którym można się znaleźć 31 grudnia. 
Szczególnie tej nocy należy jednak uwa-
żać na… skakających Duńczyków. Zgod-
nie z prastarym zwyczajem kilka sekund 
przed północą należy wejść na krzesło, 
natomiast równo o północy z niego ze-
skoczyć. Zdecydowanie warto samemu 
spróbować - skok gwarantuje fortunę oraz 
szczęście. Lepiej nie będę wspominał, 
czym grozi nieudana próba… Przedstawi-
łem tylko pięć głównych atrakcji, ponie-
waż tyle można zobaczyć w ciągu dwóch 

Mała syrenka

Nawet jeśli ktoś nie odwiedził jeszcze Ko-
penhagi, to z pewnością kojarzy Małą Sy-
renkę. Gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy, 
przez długi czas zastanawiałem się, co jest 
w niej takiego wyjątkowego. W tamtym 
momencie mogłem wymienić co najmniej 
dziesięć bardziej imponujących miejsc 
w królewskim mieście. Później zdałem so-
bie sprawę, że są właściwie dwie syrenki. 
Mała Syrenka oglądana z wody oraz Ma-
ła Syrenka oglądana z lądu. Tej drugiej nie 
warto poświęcić dużo czasu. Za to ta pierw-
sza emanuje jakąś dziwną energią. Trud-
no powiedzieć jaką – chyba jest to świetne 
miejsce do krótkiej refleksji na dowolny te-
mat. Zarówno woda, jak i syrenka potrafią 
wpędzić w nieco nostalgiczny nastrój. 

Łódka

Kopenhagę warto zwiedzać na łódce. Duń-
czycy uwielbiają ten środek transportu, więc 
bardzo często korzystają właśnie z niego. 
W ostatnim czasie bardzo popularne stało 
się organizowanie wieczorów panieńskich 
lub kawalerskich na wodzie. Łódkę można 
wypożyczyć już za kilkadziesiąt koron duń-
skich lub wykupić krótki rejs wycieczkowy. 
Podziwianie stolicy Danii z łódki dostarcza 
niedostępnych dla pieszych wrażeń. Zresz-
tą nawet niektóre ściany kanałów stanowią 
prawdziwe dzieło sztuki. 

Pałac Rosenborg

dni. Jednocześnie będąc tam ponad ty-
dzień, nie udało mi się odwiedzić nawet 
połowy interesujących miejsc. 

Wyjazd na dwa dni?

Spędzenie właśnie tego dnia w Kopenhadze 
jest niezwykle proste i tanie. Do stolicy Danii 
praktycznie codziennie lata samolot z Gdań-
ska oraz Krakowa, a bilety zaczynają się już od 
39 zł. Bez problemu można lecieć 31 grudnia, 
a wrócić 1 stycznia. Oczywiście dłuższy po-
byt też będzie równie fascynujący. Dzień póź-
niej rozpoczynają się największe wyprzedaże 
w Magasin du Nord - choć tam lepiej zabrać 
co najmniej kilka złotych kart… Bardzo czę-
sto lot powrotny do Polski jest wcześnie rano - 
np. o 6:30. Wówczas opłaca się spędzić noc na 
lotnisku. Z pewnością będzie to przyjemne do-
świadczenie. Na lotnisku znajduje się ogrom-
na ilość kanap oraz niezwykle wygodnych fo-
teli. Za kilka koron dostępne są mini zestawy 
kosmetyczne. Weekend w Kopenhadze w ce-
nie wyjścia do kina i kolacji w dobrej restaura-
cji z pewnością jest możliwy. 

TEKST I ZDJĘCIA: KAMIL DUDKA

Nyhavn
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Na sportowo uczcili
Święto Niepodległości

Siódma edycja Rydzyńskiego Biegu Niepodle-
głości była jednym z akcentów obchodów 101. 
rocznicy tego najważniejszego święta wszyst-
kich Polaków. Na linii startu przy rydzyńskim za-
mku stanęło blisko 400 zawodników i było ich 
więcej niż w roku poprzednim. Organizowany 
w Rydzynie bieg cieszy się coraz większym za-
interesowaniem, co - jak widać - przekłada się 
na liczbę uczestników. W tym roku na dystan-
sie 11 kilometrów zwyciężył Miłosz Szcześniew-
ski z Dąbcza, który wyznaczoną trasę pokonał 

w 38 minut i 3 sekundy. Tuż za nim uplasował 
się również mieszkaniec Dąbcza, Tomasz Musiał, 
a pozycję trzecią zajął Marcin Nowicki z Drzecz-
kowa. Spośród kobiet najlepsza była Klaudia 
Petters z Bolesławca, następnie Martyna Zieliń-
ska z Leszna i Justyna Knaflewska z Dąbcza.
Ale niekoniecznie wyłącznie o wyniki chodziło, 
a bardziej - o świetną zabawę.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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ŻUŻEL
Karty na stole. Fogo Unia Leszno o kolejne złoto powalczy w składzie: Emil 
Sajfutdinow, Piotr Pawlicki (kapitan), Janusz Kołodziej, Jarosław Hampel, 
Brady Kurtz, Bartosz Smektała i Jaimon Lidsey, a także juniorzy: Dominik 
Kubera, Szymon Szlauderbach i Kacper Pludra. Menedżerem drużyny po-
zostaje Piotr Baron, trenerem młodzieżowców Roman Jankowski, kierow-
nikiem drużyny Mateusz Gryczka, a lekarzem Tomasz Gryczka. Za przygo-
towania kondycyjne, po śmierci Tomasza Skrzypka, będzie odpowiadał 
Michał Turyński. Do sztabu szkoleniowego dołączyła legenda leszczyń-
skiego speedwaya Leigh Adams, który będzie odpowiedzialny za szkole-
nie młodzieżowców w Australii.

Nasi z Orzełkiem na piersi. Reprezentujący Fogo Unię Leszno Jarosław 
Hampel, Janusz Kołodziej i Bartosz Smektała otrzymali powołania do ka-
dry Polski (seniorów), a ich młodszy kolega Dominik Kubera do drużyny 
młodzieżowej.

Żużlowiec Fogo Unii Leszno Jaimon Lidsey wygrał rozegrany w australij-
skiej Mildurze turniej Jason Lyons Solo Trophy 2019. Jego klubowy kolega 
Szymon Szlauderbach był 8.

Spore zmiany w Grand Prix. W 2020 roku powróci „stała” punktacja w po-
szczególnych turniejach (20 pkt. dla zwycięzcy, 18, 16 i 14 dla kolejnych 
uczestników finału itd.), utrzymanie zapewni sobie tylko najlepsza szóst-
ka zawodników (a nie jak do tej pory ósemka), do kolejnego cyklu awan-
suje triumfator SEC, czyli Indywidualnych Mistrzostw Europy. Znamy już 
także kalendarz cyklu w 2020 roku. Pierwsza runda odbędzie się 16 maja 
w Warszawie. Zakończenie zaplanowano na 3 października w Toruniu. Po-
za tym światowa czołówka zjedzie do Polski, a dokładniej do Wrocławia, 
1 sierpnia. Pozostałych 7 rund zorganizowanych zostanie poza granicami 
naszego kraju.

SIATKÓWKA
Kolejne cenne zwycięstwo na trzecioligo-
wych parkietach odnotowali siatkarze UKS 
9 Leszno. Po zaciętym boju zwyciężyli we 
Wrześni 1:3. Po tym spotkaniu zajmują 2 
miejsce w lidze.

PIŁKA RĘCZNA
Kryzys trwa. Leszczyńscy szczypior-
niści nie zaliczą ostatnich potyczek 
do udanych. Przegrali 4 kolejne spot-
kania i z zaledwie jednym zwycię-
stwem na koncie, po 9 rundach I Li-
gi, zajmują ostatnie miejsce w tabeli. 
Porażki odnotowali zarówno w Lesz-
nie (28:34 z Olimpią Piekary Śląskie 
i 26:33 z Anilaną Łódź), jak i w me-
czach wyjazdowych (25:22 we Wroc-
ławiu i 26:22 w Ostrowie).
Oby grudzień, a potem Nowy Rok by-
ły dla podopiecznych Macieja Wieru-
ckiego szczęśliwsze.

PIŁKA NOŻNA
Mieszane uczucia przed zimową przerwą 
towarzyszą zawodnikom i fanom Stainer 
Polonii 1912 Leszno, która w tym sezonie 
zaskakuje… raz pozytywnie, raz negatyw-
nie. Po rundzie jesiennej zajmuje 7. lokatę 
w IV Lidze. W ostatnich dniach leszczynia-
nie dwukrotnie przełykali gorycz porażki 
(0:2 z Polonią Kępno i 1:2 z LKS-em Gołu-
chów), a raz zgarnęli komplet punktów (4:1 
z Pogonią Lwówek). 

KOSZYKÓWKA 
KOBIET

Znalazły pogromcę, ale nadal utrzyma-
ły się na fotelu lidera 2 Ligi Kobiet. Koszy-
karki Pompax Tęczy Leszno w ostatnim 
czasie najpierw rozgromiły przed włas-
ną publicznością AZS Włocławek 90:49 
i w Bydgoszczy tamtejszy MUKS 62:91, 
by potem, po kiepskim meczu, przegrać 
z wiceliderem rozgrywek z Ostrowa Wiel-
kopolskiego 57:60. To była pierwsza po-
rażka Tęczowych w tym sezonie.

KARTINGI
Wieloletni prezes Automobilklubu Leszczyń-
skiego Paweł Pęcak został wybrany na sta-
nowisko przewodniczącego Głównej Komi-
sji Sportu Kartingowego Polskiego Związku 
Motorowego. To wyjątkowy sukces zarów-
no osobisty, jak i całego automobilklubu. 
Gratulujemy.
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Młoda leszczynianka ma szansę na tenisową karierę
Michalina Mrozkowiak z Leszna ma dopiero 11 lat, a od trzech lat osiąga coraz lepsze wyniki i pierwsze sukcesy na polskich kortach 
tenisowych. Jak mówi jej trener Marcin Rokosz, młoda leszczynianka ma potencjał, aby rywalizować z najlepszymi zawodniczkami
w Polsce. Czy Leszno będzie miało za kilka lat swoją gwiazdę na tenisowym korcie?

- Na początku to była przygoda - mówi 
jej ojciec Wiesław Mrozkowiak. - Latem 
2016 roku wybraliśmy się na pokazowy 
trening tenisowy w SKS Sporting Leszno 
i już wtedy okazało się, że córka ma świet-
ną koordynację i nad wyraz dobrze radzi 
sobie na korcie.
Ona sama połknęła tenisowego bak-
cyla, a miesiąc po pierwszym treningu 
wystartowała w lokalnych zawodach 
tenisowych, w których zdeklasowała ry-
walki. Michalina mocno wyróżnia się 
na tle innych młodych zawodniczek, 
zwłaszcza uporem i walecznością. Za-
częła brać udział w kolejnych turniejach, 
które również przyniosły jej znakomite 
wyniki. Od dłuższego już czasu Micha-
lina ma indywidualne zajęcia tenisowe, 
a w ciągu tygodnia na korcie spędza do 
7 godzin. Słów pochwały nie szczędzi jej 
także trener, Marcin Rokosz.
- Niespodziewanie szybko zrobiła postępy, 
a teraz idzie dobrą drogą. Ma potencjał, 
aby rywalizować z najlepszymi zawod-
niczkami w kraju - twierdzi trener.
W podobnym tonie wypowiada się 

Dawid Mazur, prowadzący z Michaliną 
treningi ogólnorozwojowe. Jego zda-
niem, jak na 11-latkę, jest niesamowicie 
silna, sprawna i doskonale technicznie 
radzi sobie z ćwiczeniami. 
Michalina dzięki zaangażowaniu rodzi-
ców średnio dwa razy w miesiącu jeź-
dzi na turnieje tenisowe w różne zakąt-
ki Polski, gdzie ma okazję spotykać się 
z rówieśniczkami i zawodniczkami star-
szymi od siebie. Często zdarza się, że po-
dejmuje z nimi równą walkę i stale pnie 
się w górę w krajowym tenisowym ran-
kingu w kategorii U12. Tylko w tym ro-
ku podczas turniejów zajmowała miej-
sca w pierwszej trójce, a największym 
jej osiągnięciem był finał i drugie miej-
sce w rozgrywkach singlowych. W deb-
lu również zajmowała, wraz z koleżan-
kami, miejsca  w pierwszej trójce, grając 
już w dwóch finałach i zdobywając dwu-
krotnie drugie miejsce.
- Chciałabym kiedyś wygrać finał Wimbledonu 
- rozmarza się Michalina.
Mimo szczerych chęci, wielkiego za-
angażowania i niebywałego talentu, 

największym problemem w przepust-
ce do rozwoju w tym sporcie są pienią-
dze. Wydatki związane ze szkoleniem 
i wyjazdami na turnieje sięgają aż kil-
ku tysięcy złotych miesięcznie i będą 

coraz większe, gdyż w perspektywie 
czekają turnieje poza granicami Polski.
- Jako rodzice, robimy, co możemy, aby 
córka mogła nadal grać. Obawiam się jed-
nak, że bez pomocy z zewnątrz nie damy 
rady. Sam wynajem kortów sporo kosztu-
je, do tego należy opłacić trenera, a kolej-
ny wydatek, o ile nie największy, stanowią 
wyjazdy na turnieje. Córka musi regularnie 
się ogrywać z najlepszymi, gdyż to jedyna 
droga na szczyt. Nie wspominam już o tre-
ningach ogólnorozwojowych i regular-
nych wizytach u fizjoterapeuty, ponieważ 
trzeba robić wszystko, by Michalinę omija-
ły kontuzje - dodaje W. Mrozkowiak.
Jest jednak sposób, aby pomóc Michali-
nie w dalszym rozwoju kariery tenisistki. 
Można to zrobić na przykład przekazu-
jąc środki z tytułu 1% podatku za pośred-
nictwem Fundacji Studenckiej Młodzi 
Młodym, której jest członkiem lub prze-
kazywać wpłaty zupełnie dobrowolnie, 
w dowolnej wysokości. Tam mają też tra-
fiać środki od potencjalnych sponsorów.
Więcej na:

KARATE
Zawodniczka klubu sportowego Karate Kyokushin Leszno Amelia Glapiak w Por-
tugalii wywalczyła 2 medale Mistrzostw Europy: złoty w kumite juniorek młod-
szych i srebrny w kata. Wielkie brawa należą się tym bardziej, że złoto wywalczyła 
po raz trzeci z rzędu.
 
Debiut na Mistrzostwach Świata w Karate Olimpijskim WKF kadetów, juniorów 
i młodzieżowców zaliczyli dwaj zawodnicy leszczyńskich klubów: Hubert Krze-
wiński z Satori Leszno i Aleksander Opas z Budokan Astromal Leszno. Walczyli 
w odległym Chile. Wypadli nieźle. Teraz powalczą o utrzymanie miejsca w kadrze 
narodowej.

FUTSAL
Niesamowitych emocji dostarczają swoim kibicom w tym sezonie reprezentanci 
GI Malepszy Futsal Leszno. Każdy mecz i każdy punkt jest na wagę złota, stąd nie-
zwykle zażarta walka o każdy centymetr na boisku. Póki co ekipa z Leszna utrzy-
muje bezpieczne miejsce w środku ligowej tabeli.   W listopadzie komplet punk-
tów wywalczyła dwukrotnie w Trapezie (6:5 z Gwiazdą Ruda Śląska i 2:0 z MOKS 
Słoneczny Stok Białystok), a przegrała w Lubawie (4:0). Na deser pozostał cenny 
punkcik po wyjazdowym remisie w Pniewach (2:2).

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
W grze progres, wyniki w kratkę. Koszykarze Timeout Polonii 1912 Leszno umoc-
nili się w środku pierwszoligowej tabeli, jednak błysk, jakiego oczekują kibice, cią-
gle pozostaje przyćmiony. W listopadzie podopieczni Radosława Hyżego pokonali 
w Trapezie Pogoń Prudnik 84:70 i AZS Politechnikę Opolską 94:82, a także w me-
czu wyjazdowym Sokoła Łańcut 87:89. Przegrali z kolei w Lesznie z WKK Wrocław 
83:92, a także w Krośnie 78:71. Po 10 kolejkach zajmują 6 miejsce w I Lidze.

Z Timeout Polonią 1912 Leszno, na mocy obustronnego porozumienia, pożegnał 
się jeden z bardziej doświadczonych zawodników Filip Dylewicz.

KRĘGLARSTWO
Zawodniczka Polonii 1912 Leszno Nicoletta Dudziak zwyciężyła we Wronkach w II 
rundzie tegorocznego Grand Prix Polski i przewodzi w klasyfikacji generalnej cyklu.

5 kolejka Superligi okazała się szczęśliwa dla zawodniczek i zawodników Polonii 
1912 Leszno. Panie triumfowały we Wronkach 4:2, panowie w Lesznie podejmu-
jąc ekipę z Gostynia 5:3.

TEKST: MICHAŁ DUDKA
AUTOPROMOCJA

www.fsmm.pl/9418/tenis_to_nasza_wspolna_droga
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Grekokatolicki ksiądz z Syberii
odprawia msze święte dla Ukraińców

W pierwszą niedzielę grudnia w Lesznie została odprawiona pierwsza msza święta w obrządku greckokatolickim. Teraz 
wierni będą spotykać się co niedzielę w kaplicy bocznej kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża przy placu Metziga.

Od kilku lat liczba Ukraińców 
w Polsce gwałtownie rośnie. Po-
dobnie jest w Lesznie i najbliż-

szej okolicy, gdzie mieszka i pracu-
je wielu naszych sąsiadów ze Wschodu. 
Z szacunkowych danych, pozyskanych 
przez Kurię Biskupią Ukraińskiego Koś-
cioła Greckokatolickiego w Polsce głów-
nie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Poznaniu, wynika, że może chodzić na-
wet o kilka tysięcy osób.
- Część spośród nich to wierni Kościoła 

Greckokatolickiego - mówi ksiądz Euge-
niusz Suchy, rzecznik prasowy Eparchii 
Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Grecko-
katolickiego w Polsce.
Eparchia Wrocławsko-Gdańska, będą-

ca odpowiednikiem rzymskokatolickiej 

Греко-католицький священник із Сибіру 
відправляє Служби Божі для українців

У першу неділю грудня в Лешно відправлено першу Службу Божу за греко-католицьким обрядом. Відтепер віряни будуть 
зустрічатися щонеділі в бічній каплиці Костела Святого Хреста, що на площі Метціга.

Протягом останніх кількох ро-
ків кількість українців у Поль-
щі стрімко зростає. Це стосу-

ється також Лешно та його околиць, де 
живуть та працюють багато наших су-
сідів зі сходу. За приблизними підра-
хунками, проведеними Єпископською 
курією Української Греко-Католиць-
кої Церкви в Польщі на підставі даних 
із Воєводського управління праці у м. 
Познані, випливає, що йдеться навіть 
про декілька тисяч осіб.
– Частина з них – це віряни Укра-

їнської Греко-Католицькій Церкви, 

diecezji, obejmuje teren Polski na za-
chód od linii Wisły. W 2017 roku wdro-
żyła działania zmierzające do zwiększenia 
liczby duszpasterstw w większych miej-
scowościach. Dotąd powstało ponad 30 
takich ośrodków, a teraz do tej listy dopi-
sane zostały Leszno oraz oddalony o po-
nad 30 kilometrów Gostyń. W najbliższej 
przyszłości duszpasterstwo zostanie utwo-
rzone również w Środzie Wielkopolskiej.
- W miejscowościach, w których planu-

jemy rozpocząć duszpasterstwo dla na-
szych wiernych, zawsze zwracamy się do 
biskupów rzymskokatolickich z prośbą 
o udostępnienie miejsca na nabożeństwa. 
Podobnie było w przypadku Leszna - tłu-
maczy ks. Eugeniusz Suchy.
Do rozpoczęcia pracy w nowo utworzonych 

duszpasterstwach zapraszamy przede wszyst-
kim księży z Ukrainy. W Lesznie zamieszkał 
ksiądz Wasyl Melnykowycz (na zdjęciu), któ-
ry ostatnie 10 lat spędził na Syberii. Boska li-
turgia, czyli msza, odbywać będzie się w każ-
dą niedzielę o godz. 9:45 w kaplicy bocznej 
kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża 
przy placu Metziga w Lesznie. W Gostyniu 
będzie odprawiana w kaplicy szpitalnej przy 
placu Karola Marcinkowskiego.
Cerkiew Greckokatolicka jest w pełnej jed-

ności ze Stolicą Apostolską, co w prak-
tyce oznacza, że będąc wiernym Koś-
cioła Rzymskokatolickiego, można 
przystępować do sakramentów świętych 
w cerkwi greckokatolickiej.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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– каже священник Євген Сухий, реч-
ник Вроцлавсько-Ґданської єпархії 
Української Греко-Католицької Церкви 
в Польщі.
Вроцлавсько-Ґданська єпархія, яка є 

відповідником римо-католицької дієце-
зії, охоплює територію Польщі на захід 
від річки Вісли. У 2017 році вона впро-
вадила заходи для збільшення кілько-
сті центрів душпастирства у великих 
населених пунктах. Дотепер створе-
но понад тридцять таких осередків, до 
яких долучилися Лешно та Гостинь, 
яка розташована 30 км далі. Незабаром 

душпастирство буде створене також у 
Сроді-Великопольській.
– У населених пунктах, у яких ми 

плануємо розпочати душпастир-
ську службу для своїх вірян, ми завж-
ди звертаємося до римо-католицьких 
єпископів із проханням надати місце 
для богослужінь. Так було й у випадку з 
Лешно, – пояснює отець Євген Сухий.
До служби в новостворених ду-

шпастирствах запрошуємо священ-
ників з України. У Лешно проживає 
отець Василь Мельникович, який ос-
танні десять років провів у Сибіру. 

Свята Літургія, тобто богослужіння, 
відправлятиметься щонеділі о 9:45 у 
бічній каплиці Костела Святого Хре-
ста, що на площі Метціга в Лешно. У 
Гостині богослужіння проводитимуть-
ся в лікарняній каплиці на площі Каро-
ля Марцінковського.
Греко-Католицька Церква є в повній 

єдності зі Святим Престолом. На прак-
тиці це означає, що віряни Римо-Като-
лицької Церкви можуть приступати до 
таїнств у Греко-Католицькій Церкві.

ТЕКСТ: ЛУКАШ ДОМАҐАЛА
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Świat w pigułce
Wystarczy tylko założyć ciepły sweterek, przygotować gorącą herbatę albo czekoladę, zapalić kilka świeczek oraz… poczytać 
najnowszy przegląd informacji ze świata. Grudzień od razu stanie się piękniejszy.

Słodycze na ratunek

Już w czasach starożytnych zalecano 
ograniczanie dzieciom dostępu do sło-
dyczy, natomiast kilka wieków temu 
w Szwecji obowiązywał zwyczaj, iż moż-
na było je jeść wyłącznie w jeden, określo-
ny dzień tygodnia. 45-letnia Kushila Stein 
udowodniła jednak, że czasami słodycze 
mogą okazać się… zbawienne. Nowo-
zelandka pewnego dnia postanowiła sa-
motnie popłynąć na grecką wyspę Fole-
gandros. Niestety w pewnym momencie 
straciła jedno wiosło, a bardzo silny wiatr 
skierował ją w nieznanym kierunku. Ste-
in była bardzo doświadczona w żegludze, 
więc gdy tylko zdała sobie sprawę z sytua-
cji, w jakiej się znalazła, okryła się czerwo-
ną reklamówką oraz skierowała lusterko 
tak, aby odbijało promienie słoneczne. Po 
37 godzinach rejsu została odnaleziona 
przez grecką straż przybrzeżną około 100 

REKLAMA

km od Krety. Kushila Stein przyznała jed-
nak, że w przetrwaniu pomogły jej najbar-
dziej… lizaki, ponieważ nie miała żadne-
go innego pożywienia.

Wikipedia po rosyjsku

Na początku roku Kreml ogłosił rozpoczę-
cie pracy nad utworzeniem wewnętrzne-
go internetu kontrolowanego przez pań-
stwo. Nieoficjalnie wiadomo, że plan okazał 
się kompletną katastrofą. Tym razem poja-
wił się pomysł, aby stworzyć własną wersję 
Wikipedii - po rosyjsku i z rosyjskim punk-
tem widzenia. Władimir Putin uczestniczył 
niedawno na spotkaniu prezydenckiej ra-
dy ds. języka rosyjskiego, której przewodni-
czy Władimir Tołstoj, jednak nie rozmawia-
no tam o literaturze. Głównym punktem 
obrad był pomysł Putina, aby zastąpić Wi-
kipedię nową Wielką Rosyjską Encyklo-
pedią. Ta miałaby być wiarygodna oraz 

przedstawiona w dobrej, współczesnej od-
słonie. Rząd natychmiast przystąpił do dzia-
łań i już na ten cel odłożył 1.700.000.000 
rubli. W nowej encyklopedii podobno naj-
większy nacisk zostanie położony na histo-
rię, stosunki międzynarodowe oraz… da-
ne dotyczące spożycia alkoholu. Zdaniem 
rosyjskiego rządu te ogólnodostępne są 
przekłamane, ponieważ - według ich ba-
dań - Rosjanie spożywają prawie najmniej 
na świecie napojów procentowych. 

Bardzo długa cisza sondażowa

Niektórzy narzekają, że cisza sondażo-
wa w Polsce trwa tak długo. Z kolei in-
ni twierdzą, że mogłaby trwać cały rok. 
Słowacka Rada Narodowa w pewien 
sposób przychyliła się do zdania tych 
drugich, ponieważ 27 października 
uchwaliła zakaz publikacji przedwy-
borczych sondaży w ciągu… 50 dni 

poprzedzających głosowanie. Obec-
nie na Słowacji zakaz ten trwa 14 dni 
poprzedzających wybory. Przeciwnicy 
obecnego rządu, który przegłosował 
powyższą zmianę, twierdzą, że jest to 
nieczysta gra, która ma związek z trwa-
jącymi od kilku miesięcy aferami taśmo-
wymi. Z drugiej strony rząd uważa, że 
chce zapobiec manipulacji sondażami 
oraz chronić obywateli przed dezinfor-
macją, ponieważ - ich zdaniem - sonda-
że są niekiedy fikcyjne. Cisza wyborcza 
w państwach europejskich jest uregulo-
wana niezwykle różnorodnie. W Wielkiej 
Brytanii, Austrii oraz Finlandii nie istnie-
je, natomiast w Czechach trwa 72 go-
dziny. Gdyby Słowacja przyjęła ustawę, 
byłaby trzecim państwem po Tunezji 
oraz Kamerunie z tak długim okresem 
ciszy sondażowej.

TEKST: KAMIL DUDKA
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Wrastanie paznokcia a ciąża

Wrastanie paznokcia to wyjątkowo czę-
sty problem, z jakim zgłaszają się Pacjenci 
do gabinetu PODOlove. To stan, w którym 
dochodzi do przerwania ciągłości skóry 
wału okołopaznokciowego przez płytkę 
paznokcia. Najczęstszą przyczyną wrasta-
nia jest ubytek paznokcia powstały w wy-
niku niewłaściwego skrócenia. Przyczyny 
wrastania można jednak wyliczyć w dużo 
większej ilości. Są to również:
- urazy, prowadzące to uszkodzenia wa-

łu skórnego lub wyłamania się fragmentu 
paznokcia
- zbyt ciasne obuwie
- deformacje stóp i związane z nimi prze-

ciążenia w okolicy palców i zwiększone 
z związku z tym ryzyko uszkodzenia skóry

Niezależnie od przyczyny wywołują-
cej problem, rozwiązanie podologiczne za 
każdym razem ma na celu to samo działa-
nie, tj. odizolowanie elementu wrastające-
go - paznokcia od bolesnego miejsca.
Natomiast, w zależności od stanu zaawan-

sowania jest wiele metod, dzięki którym 
można w różny sposób osiągnąć powyż-
szy rezultat.
Odpowiednie dopasowanie metody do 

stanu powoduje, iż zabieg można wykonać 
zupełnie bezboleśnie lub w zaledwie mi-
nimalnym dyskomforcie, mimo dotkliwej 
bolesności pojawiającej się przy najzwy-
klejszych codziennych czynnościach.
Wskazanie do rozwiązania problemu wra-

stania jest zawsze. Jest to stan chorobo-
wy, który niezaopatrzony będzie postę-
pował i dawał kolejne objawy.Pojawiają 
się jednak bardzo często pytania ze strony 
Pacjentów, o to czy w Ich sytuacji, stanie 
zdrowia można wykonać zabieg.

Jedną z takich historii opiszę poniżej.

W październiku br. zgłosiła się do gabi-
netu PODOlove kobieta w zaawansowa-
nym wrastaniem paznokcia palucha stopy. 
W wywiadzie poprzedzającym istotę wi-
zyty okazało się, iż kobieta jest w ósmym 
miesiącu ciąży.
Pacjentka była zagubiona, ponieważ stan 

palca uniemożliwiał Jej normalne funkcjo-
nowanie, a za niedługi czas miała wyzna-
czony termin porodu. Nie wiedziała, w ja-
ki sposób stan palca może wpłynąć na stan 

zdrowia Jej i Dziecka. Zadała również py-
tanie, czy można w ciąży zaopatrzyć wra-
stanie paznokcia.
Przed tą wizytą było dla mnie oczywiste, 

że każdy stan zapalny należy niezwłocznie 
zaopatrzyć. Jednak historia ta pokazała mi, 
że może być wiele osób, zastanawiających 
się czy powinni zgłosić się po pomoc.
Odpowiedź brzmi: zawsze. Zwłaszcza 

wtedy, gdy dotychczasowe działania nie 
przynosiły poprawy lub była ona nieznacz-
na. Zapobiegnie to rozwojowi wrastania 
i możliwości szybszego ustąpienia boles-
nego problemu.
Sytuacja była trudna. Stan zapalny pal-

ca był rozległy, towarzyszyła jemu obfita 
tkanka ziarninująca, palec był obrzęknię-
ty, a z wałów wydobywał się płyn suro-
wiczy. Pacjentka miała wyznaczo-
ny termin porodu za kilka tygodni, 
jednak musiałam wziąć pod uwa-
gę, iż Kobieta będzie niedyspozy-
cyjna, w przypadku wcześniejsze-
go porodu.
W czasie pierwszej wizyty zaopa-

trzyłam palec dwiema metodami: 
zaaplikowałam klamrę korygującą 
kształt płytki paznokcia oraz tam-
ponadę izolującą drażniący ele-
ment paznokcia od skóry.
Powyższe działania przyniosły Pa-

cjentce natychmiastową ulgę w bó-
lu oraz ułatwiły rozpoczęcie proce-
su gojenia się palca i wycofywania 
się stanu zapalnego bez potrzeby 
przyjmowania antybiotyków.

Wizyta kontrolna odbyła się pięć dni 
później, w czasie której stan zapalny był 
znacznie mniejszy. Pacjentka poinformo-
wała mnie, iż może normalnie funkcjono-
wać, ponieważ palec  nie boli.
Trzecia i ostatnia wizyta Pacjentki od-

była się po 18. dniach od pierwszej wi-
zyty. Paznokieć, dzięki klamrze korygu-
jącej miał wyznaczony już właściwy tor 
wzrostu. Kobieta bez bólu mogła w spo-
koju cieszyć się na najważniejszy dzień, 
do którego zostało kilka dni.
Na załączonym kolażu zdjęć widocz-

ny jest stan palca Kobiety, z którym zgło-
siła się do gabinetu (strona lewa) oraz 
w czasie trzeciej - ostatniej wizyty (stro-
na prawa).

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno (82/2019)
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Fizjoterapia w wybranych jednostkach chorobowych
Połączenie kilku zabiegów 
z zakresu fizykoterapii stosu-
je się, by kompleksowo sty-
mulować organizm człowie-
ka, w różnoraki sposób. Takie 
działanie pobudza efektyw-
ność gojenia się, przywraca 
stan fizjologiczny, zmniejsza 
odczucia bólu i przyczynia 
się do poprawy jakości życia 
pacjenta.

Bóle pleców
Nie dotyczą tylko osób w po-
deszłym wieku. Coraz częś-
ciej skarżą się na nie osoby 
młode. Przyczyną jest siedzą-
cy tryb pracy, niedostateczna 
ilość ruchu, nieodpowiednie 
ustawienie kręgosłupa, czy 
choroby zwyrodnieniowe. Ból uniemożliwia 
prowadzenie normalnego trybu życia. Pole-
canymi zabiegami są prądy, które poprawiając 
ukrwienie, działając przeciwbólowo i przeciw-
zapalnie. Nawet kilka zabiegów może przy-
nieść odczuwalną ulgę. Łącząc zabieg z mag-
netoterapią, laseroterapią i ultradźwiękami 
można zniwelować dolegliwości bólowe. Ma-
saż także znacznie wpływa na szybkość pro-
cesu leczenia. Terapia manualna przynosi 

najlepsze rezultaty, gdy jest wsparta zabiega-
mi fizykoterapeutycznymi.  

Choroby zwyrodnieniowe
Cierpiące na nie osoby mają trudno-
ści z ruchami w stawach, przewlekłym 
bólem, który utrudnia codzienne życie. 
Zabiegi fizykoterapeutyczne znacznie 
obniżają przypadłości związane z prze-
biegiem niektórych chorób. Magneto-
terapia, czyli leczenie z użyciem pola 

magnetycznego, słu-
ży do łagodzenia do-
legliwości związanych 
z  chorobą zwyrod-
nieniową stawów. Po-
nadto, łącząc ją z za-
biegiem z  użyciem 
ultradźwięków, moż-
na zredukować ból, 
wzmacniając proces 
regeneracji w  tkan-
kach, pobudzając pro-
cesy przeciwzapalne 
i przeciwobrzękowe. 

Blizny
To nieestetyczne pozo-
stałości po zabiegach 
operacyjnych czy ura-
zach. Po uszkodzeniu cią-

głości skóry, które wymaga interwencji chi-
rurgicznej dochodzi do zrostu, który różni się 
od reszty skóry. Mobilizacja blizny powoduje 
zmniejszenie jej widoczności, grubości, zapo-
biega zrostom pooperacyjnym a także na-
daje jej większą ruchomość. Fizjoterapeuta 
proponuje również użycie lasera punktowe-
go, który dodatkowo stymuluje tkanki oraz 
ultradźwięków zmniejszających widoczność 
blizny.

Urazy kończyn górnych i dolnych
Najczęściej dotyczą osób po wypadkach ko-
munikacyjnych, mogą być także następ-
stwem stanów chorobowych. Stany po zła-
maniach i zwichnięciach są właściwym 
momentem by rozpocząć  fizjoterapię, któ-
ra pozwoli na szybszy powrót do sprawno-
ści fizycznej. Każdy z wybranych zabiegów 
jest wykonywany w inny sposób. Różni się też 
działaniem. Ich połączenie stanowi kompleks 
umożliwiający skuteczniejsze przywrócenie 
funkcji kończyny. Laseroterapia i prądy działają 
m. i. przeciwobrzękowo i przeciwbólowo, po-
dobnie ultradźwięki, które dodatkowo przy-
spieszają gojenie się ran i mobilizują tkanki do 
regeneracji. Magnetoterapia uzupełniająco 
przywraca zaburzone stanem chorobowym 
pole magnetyczne organizmu.

DR N. MED. MARCIN BŁASZKOWSKI

Dermatologia & Limfologia
Medycyna Estetyczna & Podologia

Fizjoterapie & Dietetyka
ul. Starozamkowa 18a, 64-100 Leszno

tel. 609-304-077, 65 525-10-00 (8
4/

20
19
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Jakie roszczenia przysługują konsumentom z kredytem frankowym? 
Ostatnio we wszystkich mediach przez wszyst-
kie przypadki odmienia się pojęcie kredytu 
frankowego. Ma to oczywiście związek z ko-
rzystnym wyrokiem Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, który w swoim orze-
czeniu wskazał jaką drogą powinno podążać 
polskie orzecznictwo w sprawach kredytów 
frankowych.   
Jednak dla konsumenta samo stanowisko 
TSUE wyrażone językiem prawniczym pozo-
staje mało zrozumiałe. Przyjrzyjmy się zatem, jak 
dokładnie zapadłe w Luksemburgu orzeczenie 
wpływa na pozycję Kredytobiorcy frankowego. 
Trybunał pośrednio bowiem określił jakie 
możliwe roszczenia Konsument może skie-
rować wobec banku w wypadku stwierdze-
nia istnienia w danej umowie postanowień 
niedozwolonych. Najważniejsze, aby prawid-
łowo określić, z jakim rodzajem umowy ma-
my do czynienia. Co do zasady kredyty fran-
kowe był przez banki udzielane najczęściej w 
dwóch rodzajach – jako kredyt denomino-
wany do waluty złoty polski lub jako kredyt 
indeksowany do franka szwajcarskiego.
W obu rodzajach umów kredytowych wystę-
powały nieprawidłowości, w szczególności w 
zakresie sformułowania klauzul przeliczenio-
wych, które wprowadzały do umowy kredy-
towej nierównowagę stron – przewagę ban-
ku względem kredytobiorcy. Bank bowiem 

korzystając ze swojej przewagi rynkowej 
wplatał do umowy sprzeczne z prawem po-
stanowienia. Postanowienia te przyznawa-
ły tylko jednej ze stron umowy - bankowi, 
uprawnienie do jednostronnego kształto-
wania treści zobowiązania banku i kredyto-
biorcy. W umowach o kredyty frankowe takie 
niedozwolone zapisy najczęściej odnoszą się 
do sposobu ustalania kursu, po którym do-
chodziło do wypłaty kredytu, a później do 
jego spłaty.  Umowy kredytowe nie regulo-
wały sposobu ustalania kursu waluty, te po-
stanowienia z reguły zostawały całkowicie 
poza umową, co więcej pozostawały niezna-
ne Kredytobiorcy. Bank w oparciu o sformuło-
wane przez siebie postanowienia mógł więc 
w sposób dowolny ustalać wysokość świad-
czeń stron.
Zgodnie z orzeczeniem TSUE w wypadku 
stwierdzenia wystąpienia opisanych po-
wyżej klauzul można przeciwko bankowi 
skierować trzy podstawowe roszenia: 
   1) o stwierdzenie nieważności umowy,
  2) o „odfrankowienie kredytu”, tj. uzna-
nie, że kredyt od początku był kredytem 
złotówkowym,
    3) o zwrot spreadu.
Roszczenie o unieważnienie umowy kredy-
towej jest roszczeniem najdalej idącym i je-
go konsekwencją jest uznanie, że umowa nie 

miała miejsca. Oznacza to, że każda ze stron 
kredytu musi oddać drugiej stronie to, co wza-
jemnie świadczyła. Frankowicz musi zatem 
oddać otrzymaną od banku kwotę kredytu, 
a bank musi zwrócić pobrane dotychczas raty 
wraz z odsetkami, prowizjami, a także wszelkie 
inne dodatkowo pobierane opłaty.
Kolejnym roszczeniem przysługującym Fran-
kowiczom jest roszczenie o uznanie, że kredyt 
był od początku kredytem złotówkowym. W 
takim przypadku z umowy eliminowane są za-
pisy, na mocy których bank samodzielnie usta-
lał wysokość kursu walut, a które wpływały na 
wysokość wypłaconego kredytu i rat. Pozba-
wienie umowy kredytu tych postanowień po-
woduje, iż kredyt jest kredytem złotówkowym. 
Jednocześnie oprocentowanie kredytu powin-
no pozostać w dotychczasowym kształcie, we-
dług stawki LIBOR. Roszczenie konsumenta 
sprowadza się w takim przypadku do żądania 
zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Jednocześ-
nie uwzględnienie takiego roszczenia będzie 
skutkowało znacznym zmniejszeniem aktual-
nego zadłużenia, bowiem dokonane nadpłaty 
powinny zostać zaliczone na poczet przyszłych 
wymagalnych zobowiązań. Czasami, w oko-
licznościach, gdy większość kredytu został już 
spłacona, może dojść do zwrotu nadpłat przez 
bank na rzecz Kredytobiorcy. 
Kredytobiorcy przysługuje także roszczenie o 

zwrot spreadu, tj. dodatkowego wynagrodze-
nia, które kredytobiorca musiał zapłacić bankowi 
w związku z przeliczeniem wypłaconych transz 
kredytu oraz spłaconych rat po kursie wyznaczo-
nym przez bank, w przypadku wypłaty kredytu 
– po kursie kupna waluty, a w przypadku spłat rat 
– po kursie sprzedaży waluty. 
Należy jednak wskazać, że ustalenie jakie 
roszczenia przysługują kredytobiorcy w przy-
padku konkretnej umowy kredytu każdora-
zowo wymaga szczegółowej analizy treści 
danej umowy kredytowej. Prawidłowe okre-
ślenie i zidentyfikowanie wszystkich klauzul 
niedozwolonych stanowiących podstawę 
pozwu przeciwko bankowi wymaga zarów-
no doświadczenia, wiedzy oraz wymaga do-
brego przygotowania. W tym celu najlepiej 
jest skorzystać z usług renomowanych  kan-
celarii prawniczych. Zachęcamy także do 
szerszej analizy zagadnienia na stronie inter-
netowej https://kredytyfrankowepomoc.pl/.

CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.
ul. Włodkowica 10/11

50-072 Wrocław
tel. 71 780 76 00

kancelaria@cww.pl
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Humor
na grudniowe dni

Młody chłopak pierze dżinsy i mruczy: 
- Nikomu nie można ufać, nikomu!
Na moment przerywa pranie: 
- Nawet sobie - kontynuuje wściekły. - Prze-
cież tylko pierdnąć chciałem...

:-)

Rodzice i ich dziecko niemowa jedzą obiad. 
Nagle dziecko mówi: 
- A gdzie kompot?
Na to zdezorientowana matka: 
- Synku! Przez całe życie nic nie powiedzia-
łeś, dlaczego?!
- Bo zawsze był kompot.

:-)

3 etapy życia kobiety.
1. Wkurza ojca.
2. Wkurza męża.
3. Wkurza zięcia.

:-)

Wytwórnia narkotyków gdzieś w Kolumbii. 
- Wyjątkowo dobra wyszła mi ostatnia partia 
- mówi młody chemik.
- Niby dlaczego? - pyta boss.
- Nieco towaru spadło mi na podłogę, na 
której był ślimak - wyjaśnia chemik.
- No i co?
- No i do tej pory gdzieś tu biega.

:-)

Adwokat do klienta: 
- Mam dla pana złą i dobrą wiadomość. Ana-
liza DNA wykazała, że na miejscu zbrodni 
znaleziono pańską krew.
- Oj, to źle... a ta dobra?
- Cholesterol i cukier w normie.

:-)

Kursant myśli, że oblał prawko w momencie, 
w którym nie zatrzymał się przed zebrą. Eg-
zaminator wie, że stało się to już w momen-
cie wjechania do zoo…

HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Nie staraj się nikogo wyręczać, zwłaszcza jeśli chodzi o popełnianie błędów 
i ponoszenie z tego tytułu konsekwencji. Stań się bardziej obserwatorem 
otoczenia, niż uczestnikiem zdarzeń, będziesz miał jaśniejsze spojrzenie na 
wszystko.

Byk (20.04 - 20.05)
Ktoś bardzo chętnie będzie poddawał Cię krytyce, jednak jeśli Twoja pewność 
siebie Cię nie zawiedzie, z całej historii wyciągniesz odpowiednie wnioski. Do-
kładnie to samo będzie tyczyć się Twoich finansów i zdrowia.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Postaraj się trzymać na wodzy swoje nerwy, zwłaszcza jeśli chodzi o członków 
rodziny, może nie wszystko będzie Ci się podobać, ale na głośne postawienie 
veta, przyjdzie odpowiedni czas. Zadbaj o swoją odporność.

Rak (21.06 - 22.07)
Ostatnio zbyt mocno pogrążony jesteś w pracy i obowiązkach poza rodzin-
nych. Postaraj się jednak choć drugą część miesiąca przeznaczyć całkowicie 
dla najbliższych, Nie staraj się materialnie odpłacać swojej winy.

Lew (23.07 - 22.08)
Z rozwagą podchodź do wszystkiego co przyniesie Ci los, zwłaszcza w sferze 
finansów. Postaraj się zmniejszyć obroty i naucz się odpoczywać w odpowied-
ni sposób. Grudzień przyniesie dużo nowości z pozytywem dla Ciebie.

Panna (23.08 - 22.09)
W tym miesiącu będziesz bardzo zabiegany, wbrew pozorom co chwila bę-
dzie coś do załatwienia, poniekąd przyczyni się to opadnięcia sił z końcem 
miesiąca. Wykorzystaj ten czas w 100% dla siebie i dla rodziny.

Waga (23.09 - 22.10)
Już z początkiem miesiąca uważaj na wszelkie uszkodzenia czy kontuzje sta-
wów. Grudzień przyniesie ze sobą wytężoną pracę, ale i adekwatne wynagro-
dzenie za włożony wkład. Nie spoczywaj na laurach.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Grudzień przyniesie ze sobą nieoczekiwane zmiany, w sumie będziesz gdzieś 
poza tym. Niestety w większej mierze nie będziesz się z tym zgadzać, choć nie 
będziesz mieć na to wpływu. Dla własnego komfortu, pogódź się z tym.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Teraz będziesz miał więcej czasu, wykorzystaj ten moment na rodzinne wypa-
dy lub spotkania, ale również uda Ci się nadgonić sprawy związane z domem i 
swoim hobby. Odetchniesz finansowo i dostaniesz dobre wieści zdrowotnie.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Czasem warto zastanowić się pięć razy, zanim raz się odezwiesz i spalisz za so-
bą most. Uginanie karku nie jest Twoją najmocniejszą stroną, jednak tym ra-
zem nie wchodź na ścieżkę wojenną dla własnego dobra.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Już od początku miesiąca będziesz chciał wszystko skrzętnie zaplanować, jed-
nak w tym wszystkim możesz zapomnieć dać sobie i innym margines błędu. 
Co niestety będzie się wiązało ze sporą frustracją. 

Ryby (19.02 - 20.03)
Każdy dzień, w którym słońce wygląda zza chmur, postaraj się spędzić na 
świeżym powietrzu, możesz już mocno odczuwać skutki przemęczenia, co 
będzie miało znaczący wpływ na wszystkie sfery Twojego życia.

Horoskop klasyczny na grudzień 2019 r.
opracowała wróżka Nadija

REKLAMA
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Z tej pracy na świątecznym stole zagości karp
Niewielu wyobraża sobie święta bez niego, ale niewielu wie rów-
nież, że pozyskiwanie karpia to dla rybaków śródlądowych mozol-
na praca. Pojechaliśmy nad Stawy Milickie, na których prowadzi 
się najbardziej znaną w Polsce hodowlę karpia.

Ciężkie chmury przykrywają li-
stopadowe niebo, zwisają jak-
by coraz niżej i przeglądają się 

w tafli wody lekko kołyszącej się od 
bezustannych ruchów sieci. Kilkaset 
metrów od brzegu, w wodzie po pas 
idą ludzie - kilku z lewej i kilku z pra-
wej strony. Każda z tych osób trzyma 
w ręce końcówkę sieci i z całą mocą 

ciągnie ją ku brzegowi, do którego po-
został jeszcze kawał drogi. I kiedy tak 
prowadzą tę sieć w moim kierunku, 
nad ich głowami unosi się ptactwo, 
które poderwało się na drugim końcu 
stawu. Już nie tylko słychać lekki po-
dmuch wiatru, ale też skrzekot skrzyd-
latych istot, dla których staw jest ni-
czym raj na ziemi.

Nie tylko biznes

Trochę inaczej myślą o tym producen-
ci ryb, którzy każdego roku mierzą się 
z ogromnymi stratami. Cała produkcja 
rybna państwowej spółki Stawy Milickie 
na wielkim obszarze oscyluje rocznie wo-
kół kilkuset ton. Drugie tyle, a może jesz-
cze więcej, zjada ptactwo.
- Musimy się z tym liczyć, bo znajdujemy 

się w Parku Krajobrazowym Doliny Bary-
czy i największym ptasim rezerwacie w Pol-
sce . Ale gdyby ryb tutaj zabrakło, nie by-
łoby tylu gatunków ptaków, które tworzą 
koloryt tego miejsca - mówi Damian Żuber 
z działu marketingu Stawy Milickie S.A.
Właścicielem spółki, która zajmuje się 

produkcją ryb jest samorząd wojewódz-
twa dolnośląskiego. Z tego powodu pro-
wadzi się tutaj nie tylko gospodarkę ry-
backą, ale też pamięta się o krzewieniu 
dawnych tradycji i kultury tych ziem. 
W Rudzie Sułowskiej kilka lat temu 
utworzono Centrum Edukacyjno-Tury-
styczne Naturum, w którym można spę-
dzić czas z dziećmi albo odpocząć od 
zgiełku miasta. Okolica jest tłumnie od-
wiedzana przez gości z Polski i świata.

Ręczna robota

Jesteśmy w Joachimówce, niewielkiej miej-
scowości położonej kilkanaście kilometrów 
na wschód od Milicza. Znajduje się w niej 
Zakład Rybacki Potaszania, najbardziej wysu-
nięta w tym kierunku jednostka podległa spół-
ce Stawy Milickie. Jest to w listopadzie jedno 
z ostatnich miejsc, w którym odławia się ryby 
z myślą o postawieniu ich na wigilijnym stole 
w postaci kulinarnego przysmaku.
Pracę rybaków śródlądowych z błotnistego 

brzegu obserwuje Tomasz Berger, kierow-
nik tutejszego zakładu. Pytam go o rybaków, 
którzy po pas stoją w niezbyt ciepłej wodzie 

i od kilku godzin robią wszystko, aby do 
brzegu przyciągnąć sieć pełną ryb.
- Praca rybaka śródlądowego jest cięż-

ka i mozolna - mówi, zerkając raz po raz na 
taflę wody. - Odbywa się w trudnych wa-
runkach, a pracownicy są narażeni na róż-
ne warunki atmosferyczne. Nie pracują pod 
dachem, ale na dworze - często w deszczu, 

Każdy staw zbudowany jest 
z rowu i łowiska. Łowisko to 
miejsce, do którego ryba jest 
zaciągana, aby można ją wy-
dostać z wody przy pomocy 
maszyn. Staw jest tak wypro-
filowany, aby ryba trafiła naj-
pierw do rowu (w przypadku 
Stawu Jan ma on 500 metrów 
długości i 15 metrów szeroko-
ści), a następnie do łowiska.

a nawet w śniegu. Wyciąganie ryb z wo-
dy jest jednym z najtrudniejszych zadań, ja-
kie do nich należą. To czysta, fizyczna pra-
ca. Zmechanizowaliśmy, co się dało, ale jej 
część trzeba wykonać ręcznie, w wodzie. 
Mam na myśli dociągnięcie ryb do łowiska, 
skąd przejmują je urządzenia.

Od małych do dużych

To, co widzimy w Joachimówce jest jed-
nym z ostatnich elementów pozyskiwa-
nia ryb. W spółce Stawy Milickie cykl pro-
dukcyjny karpia trwa trzy lata. Zaczyna się 
w maju od rozrodu w małych stawach. Mi-
kroskopijnych rozmiarów karpiki zwane są 
wylęgiem i trafiają następnie do kolejnych 
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różnych komór.
- Nie, tą daj tam, ona nie ma półtora ki-

lograma - krzyczy jeden z mężczyzn.
Stoję obok taśmy, która nagle rusza 

i z wydzielonych komór pobiera ryby, 
transportując je w górę. Z tego szczy-
tu spadają wprost na samochody wy-
posażone w specjalne baseny. Za chwi-
lę ruszą w dalszą drogę, do magazynów 

należących do zakładu rybackiego.
- Pracownicy muszą przyglądać się ry-

bom, aby oddzielić poszczególne sztu-
ki pod względem wagowym lub gatunko-
wym. W naszych stawach hodowane są 
nie tylko karpie, ale również gatunki takie 
jak amury, tołpygi, szczupaki, sumy czy li-
ny. W tym roku ten staw musimy opróżnić 

stawów o powierzchni hektara lub nieco 
większych. W nich ryba spędza około 
miesiąca, do lipca. Tak zwana lipców-
ka ma już wtedy od 3 do 5 gramów 
i wciąż jest niewielka, chociaż właś-
nie odnotowała największy przyrost 
wagi.
- Później trafia do stawów naryb-

kowych, gdzie spędzi czas do jesie-
ni pierwszego lub wiosny drugiego 
roku produkcyjnego. Taka ryba ma 
już wtedy od 30 do 100 gramów. 
W drugim roku uzyskujemy tak 
zwanego karpia kroczka o wadze 
od 250 do 350 gramów. W naszym 
rybackim żargonie kroczek oznacza 
właśnie dwuletnią rybę. A później 
- w trzecim roku życia - takie kar-
pie trafiają na stawy handlowe i z ry-
by o wadze kilkuset gramów przybiera-
ją mniej więcej do 1,5 do 2 kilogramów 
- opowiada T. Berger
Stawy handlowe to największe akweny 

o powierzchni powyżej 50 hektarów. Staw 
Jan, przy którym właśnie stoimy, ma oko-
ło 110 hektarów powierzchni, a największy 
w kompleksie Staw Stary - prawie 300.

W dalszą drogę

Ryby w sieci zaciągniętej na przybrzeż-
ne łowisko kotłują się w wodzie. Trzepo-
tają ogonami, jakby wykonywały kozioł-
ki, jeszcze nie wiedząc, że już niedługo 
opuszczą wielką wodę. Mam wrażenie, 
jakby były ich tutaj tysiące i chyba rze-
czywiście tak jest. Maszyna zwana kasa-
rem mechanicznym podnosi rybny ładu-
nek i wrzuca go na taśmociąg. Żywe ryby 
przesuwają się ku górze, wpadając na stół 
sortowniczy. Rybacy, którzy jeszcze kil-
kanaście minut temu stali w wodzie, te-
raz zwinnym ruchem chwytają ryby w rę-
ce, przyglądają się im i przerzucają do 

Tomasz Berger. kierownik Zakładu 
Rybackiego Potasznia wchodzącego 
w skład spółki Stawy Milickie.
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do ostatniej ryby, gdyż czeka go odmula-
nie - tłumaczy T. Berger.

Nie na skróty

Zielony barakowóz kusi ciepłem i za-
prasza do wnętrza zapachem smażonych 
ryb. Mówi się, że ryba najlepiej smakuje 
nad morzem, ale wydaje się, że przesadza-
ją ci, którzy tak twierdzą. Karp wyciągnię-
ty wprost ze stawu i usmażony na miejscu 
smakuje wybornie, bijąc na głowę w sma-
ku wszelkie ryby morskie. Ale tutaj mamy 
pewność, że ryba nie leżała w zamrażarce 
i że została odpowiednio przygotowana.
- Zdaję sobie sprawę, że karp jest mniej 

popularni niż kiedyś, bo zmieniają się gu-
sta klienteli. Dziś ludzie stawiają na gatunki 
szlachetnie. Wielu twierdzi też, że w karpiu 
czuć muł, ale to nie jest prawdą. Tutaj ma-
my dowód, że ryba prosto ze stawu jest bar-
dzo smaczna - wyjaśnia T. Berger.
Na smak ryby wpływa wiele czynni-

ków - może to być podłoże stawu, spo-
soby hodowli i odżywiania. W spółce 

Stawy Milickie nie oszczędza się na jako-
ści, a hodowla odbywa się tak, jak kilka-
set lat temu. Ryby karmione są pszenicą 
i pochodnymi zbóż.
- Pewnie, że rybę można by wyhodować 

w 2 lata, ale my mamy zachowany cykl 
trzyletni, bo nie idziemy na skróty. Karp 
milicki jest marką, której jakość wciąż 
utrzymujemy - dodaje T. Berger.

Zbyt mało wody

Smakując właśnie usmażonego karpia z do-
datkiem soli i pieprzu, zastanawiam się nad 
przyszłością tego miejsca. Stawy Milickie 
stały się mekką miłośników przyrody, rajem 
ornitologów i wybranym miejscem do życia 
niezliczonej ilości ptactwa wodnego.
- Nie ukrywam, że od wielu lat doku-

cza nam susza. Na przykład ten staw był-
by w stanie przyjąć dwa razy więcej wo-
dy i tak było przez lata. Teraz mamy jej 
zdecydowanie mniej, bo wysychają rzeki. 
Polska Woda i Czarna Woda, które zasila-
ją stawy w Zakładzie Rybackim Potasznia, 
nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej 

jej ilości. Na Baryczy jest tylko trochę le-
piej - mówi zaniepokojony T. Berger.
Akweny, z których ryby już odłowiono, 

na razie są puste, bo nie ma ich czym zalać. 
Całkiem możliwe, że w przyszłości, gdy su-
sza będzie się pogłębiać, część stawów nie 
będzie eksploatowana. Tylko że ich porzuce-
nie oznacza dla akwenu śmierć, a tego nikt 
by nie chciał. Kto wie też, czy za kilkadzie-
siąt lat będzie można podziwiać ludzi, ręcz-
nie ściągających ryby sieciami. To zawód 

REKLAMA
ginący, powoli odchodzący w zapomnienie - 
trudny, czasami niewdzięczny, ale pozwala-
jący być tak blisko z przyrodą, jak chyba ża-
den inny. Nawet w taki dzień jak dziś, kiedy 
chmury nisko zalegają nad taflą wody, pta-
ki skrzeczą, unosząc się daleko nad lasem, 
a nieśmiałe słoneczne promienie czasami 
tylko padają na twarze rybaków.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Praca rybaków jest bardzo trudna, między innymi dlatego, że odbywa się na zewnątrz w różnych warunkach atmosferycznych. Aby ryby wyciągnąc z wody, trzeba do niej wejść.

Żywe ryby trafiają na na stół sortowniczy, gdzie sprawdza się ich wagę i gatunek, a następnie taśmociągiem trafiają do samochodów.
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Jednym z dań, które najbardziej 
kojarzy nam się ze Świętami Bo-
żego Narodzenia jest karp w ga-
larecie. Potrawa przygotowywa-
na praktycznie jeden raz do roku. 
Można powiedzieć, że jest niesa-
mowicie zakorzeniona w naszej 
kulturze. Tymczasem jeśli spraw-
dzimy w literaturze, okaże się że 
wcale nie jest to przepis dawnych 
czasów – karp w galarecie przy-
wędrował na nasze ziemi z Czech 
około sześćdziesiąt – siedemdzie-
siąt lat temu. Niemniej nie moż-
na zaprzeczyć, iż wrósł w naszą 
tradycję. Karpia w galarecie przy-
gotowujemy praktycznie jeden 
raz do roku. Przepis jest stosunko-
wo porosty i poradzi sobie z nim 
nawet osoba, która codziennie 
nie ma z gotowaniem za wiele 
wspólnego.

Składniki:
- dzwonka z karpia
- sok z jednej cytryny
- marchewka – 1 szt.
- pietruszka – 1 szt.
- seler – 1szt.
- por – 1 szt.
- cebula 1 szt.
- masło – do smażenia

- przyprawy do smaku (liście lau-
rowe, ziele angielskie, sól, pieprz)
- żelatyna – zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu
- natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie:
Dzwonka z karpia solimy, polewa-
my sokiem z cytryny i odstawiamy 
na co najmniej trzydzieści minut 
do lodówki. W tym czasie przy-
gotowujemy wywar na galaretę. 
Włoszczyznę (marchewka, pie-
truszka, seler, por, czyli tradycyjnie, 
jak na rosół) obieramy, kroimy i de-
likatnie obsmażamy na maśle. Na-
stępnie zalewamy półtora litrem 
wody, dodajemy opaloną nad og-
niem cebulę, liście laurowe, ziele 
angielskie, sól i pieprz do smaku, 
po czym gotujemy przez dwa-
dzieścia minut. Kolejnym krokiem 
jest dodanie ryby i podgotowanie 
wszystkich składników przez oko-
ło pół godziny na małym ogniu. 
Po tym czasie rybę wyciągamy 
i rozkładamy na półmisku.
Z bulionu wyławiamy warzy-
wa, aby pozostał klarowny płyn. 

Zgodnie z instrukcją na opako-
waniu dodajemy odpowiednią 
ilość żelatyny i całość dokład-
nie mieszamy. Do karpia rozło-
żonego w naczyniu dokładamy 
pokrojoną marchewkę, deko-
rujemy natką pietruszki a całość 
zlewamy schłodzonym wywa-
rem z żelatyną.

***

Kolejnym przepisem z karpiem 
w roli głównej, bez którego nie 
może się odbyć wigilijna wiecze-
rza jest pieczony karp. Podstawo-
wa receptura jest wprost banal-
nie prosta. Nie znaczy to jednak, 
że musimy na niej poprzestawać. 
Głównym składnikiem dania jest 
oczywiście karp – można wybrać 
filet – nie będziemy mieć wtedy 
problemów z ośćmi.

Składniki:
- filety z karpia
- sok z jednej cytryny (ewentu-
alnie z pomarańczy)
- zioła, migdały do smaku

Przygotowanie:
Umytą rybę skrapiamy obficie so-
kiem z cytryny i odstawiamy. Na-
stępnie przekładamy ją do żaro-
odpornego naczynia, nacinamy 
skórę i wstawiamy do piekarni-
ka o temperaturze 180 stopni na 
około trzydzieści do czterdziestu 
minut. Po tym czasie danie jest 
gotowe do podania. Jak wcześ-
niej wspomniano przepis można 
w różnoraki sposób modyfiko-
wać, przez co uzyskamy bardziej 
wyrafinowane danie.
Niektórzy przed pieczeniem po-
lewają sokiem z pomarańczy i cy-
tryny. Inni posypują rybę migda-
łami, lub najróżniejszymi ziołami. 
Zdarza się również, że karpie są 
przed pieczeniem faszerowane 
– chociażby grzybami. W niektó-
rych domach pieczony karp zastę-
powany jest karpiem smażonym. 
Również ten przepis nie sprawi 
większych problemów. Wymy-
te i osuszone dzwonka z karpia 
nacieramy solą, po dwóch go-
dzinach opłukujemy a następ-
nie obkładamy plastrami cytryny 

– tak przygotowaną rybę warto 
zostawić na noc w lodówce. Na-
stępnego dnia karpia nacieramy 
świeżo wyciśniętym czosnkiem, 
pieprzem i obtaczamy w mące, 
jajku i bułce tartej. Do smażenia 
najlepiej wykorzystać masło kla-
rowane (można do niego dolać 
oliwy).
Przygotowanie wigilijnych po-
traw wielu osobom zwiastu-
je prawdziwe wyzwanie i wyda-
je się zadaniem niewykonalnym. 
Tymczasem okazuje się, że na 
przygotowanie wyśmienitego 
karpia wcale nie trzeba będzie 
poświęcić ogromnych nakładów 
pracy ani czasu. Większość prze-
pisów jest naprawdę prosta. Naji-
stotniejszą kwestią jest wybór od-
powiedniej smacznej i zdrowej 
ryby. Sprawdzonym źródłem są 
Stawy Milickie, gdzie hodowla ryb 
prowadzona jest od dziesięciole-
ci. W okresie przedświątecznym 
kupienie karpia milickiego nie bę-
dzie żadnym problemem. Nie-
mniej warto po niego sięgać także 
w pozostałej części roku.

ŹRÓDŁO:
WWW.STAWYMILICKIE.PL

Karp na wigilijnym stole

REKLAMA
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Zofia Skrzypczak-Czekajło
Szczęśliwe miasto

oznacza dla mnie...
...miasto, w którym mamy realny wpływ na to, jak wy-
gląda. Trudno jednym działaniem zadowolić ogół 
mieszkańców. Czasem wystarczy jednak niewiele, jak 
zadbanie o najbliższe otoczenie, nie czekając aż zrobi 
to ktoś za nas.

Wolontariat jest dla mnie...
Wolontariuszem stałam się z racji rewitalizacji. Chcia-
łam coś zmienić. Wolontariat to praca z ludźmi i dla 
ludzi. Dajemy siebie. Zmiana planów na zagospoda-
rowanie terenów za parkiem Heermanna wymaga-
ła ode mnie mnóstwo pracy. Obliczyłam ilość przed-
szkoli oraz terenów zielonych, placów zabaw na 
obszarze rewitalizacji. Zaproponowałam moją autor-
ską koncepcję na park zmysłów oraz świetlicę spo-
łeczną „pod chmurką”. W 2016 roku to był nowatorski 
pomysł. Mam nadzieję, że zostanie wykorzystany przy 
obecnej renowacji parku. 

Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej 
chciałam zostać...

Nie miałam sprecyzowanych planów, ale już wtedy ceniłam so-
bie wolność wyboru. Od zawsze chciałam zmieniać, doświadczać, 
projektować…

Największym dziełem sztuki
w Lesznie jest...

...Piekarnia Sztuki!

Założenia, jakie towarzyszyły
powstaniu Piekarni Sztuki

We wrześniu 2016 roku zostałam instruktorem w Sek-
cji Leszczyńskich Plastyków w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Lesznie.  Członkowie sekcji działając w Klubie „OBOK”, 
byli właściwie niezauważalni, widziałam w nich poten-
cjał, chciałam to zmienić. Postanowiłam znaleźć dla nich 
lokal do pracy. Lokal po dawnej piekarni urzekł mnie od 
początku, podobnie jak jej wyposażenie. Obiekt w całości 
zaprojektowany został na potrzeby pracowni malarsko-
-wystawienniczej na moich założeniach. Miejsce pracy 
znajduje się przy witrynie od strony ulicy, aby przechod-
nie mogli obserwować pracę członków sekcji. To także 
miejsce, które tworzymy sami od początku do końca.

Moim turbo paliwem jest...
...wsparcie w najbliższych.

W ostatnim czasie 
przeczytałam...

„Pokonać mur. Wspomnienia” Mariny Abramović. 
To książka mówiąca o procesie tworzenia, poszu-
kiwaniu swojego miejsca, o wolności…

Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła 
na Akademii Sztuk Pięknych im. Euge-
niusza Gepperta we Wrocławiu. Dzię-
ki niej zmieniono plan zagospodaro-
wania terenu za parkiem Heermanna, 
na terenie Miejskiego Zakładu Zieleni. 
Dała Lesznu niezwykłą Piekarnię - Pie-
karnię Sztuki. Magiczne miejsce, co-
raz bardziej rozpoznawalne na mapie 
Leszna. Kto obserwował Piekarnię tyl-
ko przez szybę, koniecznie musi wejść 
do środka. Już po przekroczeniu pro-
gu można poczuć się tam jak… u Pa-
na Boga za piecem! Zaprojektowała,  
wraz z grupą Aktywnych Mieszkań-
ców, dla miasta instalacje – Relacje 
Instalacje, czyli nietypowe meble ulo-
kowane wzdłuż ulicy Karola Kurpiń-
skiego, w sąsiedztwie leszczyńskich 
szkół. Sama o nich mówi jednak insta-
lacja, a nie mebel, dodając, że forma 
ich użytkowania jest dowolna. Pomy-
słodawczyni placu zabaw na leszczyń-
skim rynku. Próbuje wprowadzać sztu-
kę w przestrzeń miejska. Przekonana, 
że niemożliwe nie istnieje. Prowokują-
co pyta: a co nas ogranicza?
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Data Nazwa wydarzenia
1 grudnia

godz. 10:00 - 18:30 Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek w Bojanowie

5 grudnia
godz. 16:00 Świąteczny Jarmark Pomysłów, Rynek w Święciechowie

5 grudnia
godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Jolantą Bartoś "Kryminał kontra romans", Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie

6 grudnia - 23 grudnia Kiermasz Świąteczny, Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5; poniedziałek - piątek: godz. 11:00 - 18:00, sobota - 
niedziela: 10:00 - 14:00

6 grudnia
godz. 16:30 "Partnerska choinka" - przed Urzędem Gminy w Krzemieniewie

6 grudnia - 7 grudnia
godz. 12:00 Jarmark na Rynku w Lesznie /Imieniny Św. Mikołaja/

6 grudnia
godz. 19:00 Mikołajki z Sunday Morning, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie /Imieniny Św. Mikołaja/

7 grudnia
godz. 16:00

Koncert laureatów i zaproszonych gości III Festiwalu Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej,
Biblioteka Ratuszowa w Lesznie /Imieniny Św. Mikołaja/

8 grudnia
godz. 10:00 - 15:00 VII Leszczyński Dzień Kolekcjonera, Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza (dawna synagoga)

8 grudnia
godz. 10:00 Rydzyński Jarmark Świąteczny, Rynek w Rydzynie

8 grudnia
godz. 14:00 Mikołajki w gminie Poniec, Hala Widowiskowo-Sportowa w Poniecu

13 grudnia
godz. 18:00 - 20:00 Koncert Witka Łukaszewskiego z zespołem, Miejskie Ośrodek Kultury w Lesznie

15 grudnia
godz. 15:00 - 18:00 Kiermasz Bożonarodzeniowy, Hala Sportowo-Widowiskowa we Włoszakowicach

Twwające wydarzenia
► do 11 stycznia 2020 | Bogdan Winkiel "Obrazy estetyczne", Galeria MBWA w Lesznie, ulica Leszczyńskich 5 

► do 2 lutego 2020 | "Zapach kobiety. W ujęciu Bogdana Marciniaka", Muzeum Okręgowe w Lesznie, plac Metziga 17

Chcesz, aby zapowiedź Twojej imprezy
znalazła się w tym kalendarium?

Napisz do nas na adres leszczyniak@mtlmedia.pl



O
G

ŁO
SZ

EN
IE


