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2 # FELIETON

Hej, Leszczynianki i Leszczynianie, Walentynki za pasem. Może z tej okazji puścicie oczko do naszego uko-

chanego Leszna?

Do zakochania jeden krok
Mijają dni, miesiące, mija rok 
Prawdziwe życie mija nas co krok 
I z tym nam dobrze jest i nie jest 
I niby nic nie dzieje się (...)

Znacie to, prawda? Trudno przeczytać te 
słowa bez nucenia… A czy swoje miasto 
znacie równie dobrze? 

Zadziwiające, jak wielu z nas nie zna 
swojego fyrtla. Swego czasu zrobiłem 
takie skromne badanie. Grupa „respon-
dentów” była wprawdzie dość wąska, 
ale wyniki badania były bardzo wy-
mowne. Kierując się nimi mogę zary-
zykować i rzucić tezę, że wielu z Was 
od miesięcy czy nawet lat nie gościło 
w Parku 1000-lecia. Gdyby nie zdjęcia 
pojawiające się tu i ówdzie nie wiedzie-
libyście, że park i zoo w ostatnich la-
tach diametralnie zmieniły swe oblicze. 
Wielu leszczynian nadal żyje w przeko-
naniu, że największy wybieg zajmują żu-
bry (nie, nie zajmują), a na pytanie, co 
znajduje się obecnie w miejscu dawne-
go amfi teatru, bezskutecznie szukają od-
powiedzi w głowie. Kolejna teza, jaką
mogę przedstawić, to to, że wielu miesz-
kańców Leszna nigdy nie gościło nad 
żwirownią w Zaborowie. Z kolei miesz-
kańcy Zaborowa mogą nie wiedzieć, jak 

rozległe jest Gronowo czy Zatorze (se-
rio, popytajcie znajomych, sąsiadów...). 

Za mało spacerujemy, za mało jeździ-
my rowerem, a czterema kółkami poko-
nujemy w kółko te same trasy. W efek-
cie cudze chwalimy, swego nie znamy 
i tak dalej.

A szkoda! Bo Leszno piękne bardzo, po-
dobnie jak jego okolica. I ciągle się zmie-
nia, w niektórych rejonach w zaskaku-
jąco szybkim tempie. Warto mieć to na 
uwadze i warto poświęcić swemu miastu 
odrobinę czasu.

Ja sam wielu rzeczy nie wiedziałem 
(i nadal nie wiem), a swoją wiedzę
skrupulatnie uzupełniam głównie dzię-
ki moim serdecznym współpracowni-
kom, dociekliwym i sumiennym, za co 
im bardzo dziękuję.

Moim osobistym mistrzem sztuki re-
gionalizmu jest Mateusz Gołembka. To 
on wielokrotnie wprowadzał Was, dro-
dzy Czytelnicy Leszczyniaka, do świa-
ta mniej znanego Leszna. To on od-
krywał zakamarki kamienic i historii, 

oprowadzał i opowiadał, dostrzegał god-
ne uwagi fakty tam, gdzie wzrok innych 
nie sięga.

Gdy nie wiem, co w trawie piszczy, 
z pomocą spieszy Tomek Młynarczyk, 
który zdaje się znać wszystkich i wszyst-
ko i wiedzieć wszystko to, co wiedzieć
trzeba. Na bieżąco, w ciągłym ruchu, 
z uśmiechem. Czasem mam wrażenie, że 
o tym, że gdzieś powstanie nowa knajp-
ka, Tomek wie wcześniej od właściciela 
owej knajpki.

Z kolei mistrzynią w ciągłym zakochi-
waniu się w mieście na nowo jest Magda 
Woźna. To ta osóbka, która co numer ra-
czy nas pięknymi fotkami Leszna i oko-
lic i która nieustannie apeluje o to, aby 
zostać turystą we własnej okolicy, aby 
oczy i uszy mieć szeroko otwarte i aby 
cieszyć się chwilą i tym, co nas otacza.

Wspomniana Magda zaprosiła nas w ni-
niejszym wydaniu gazety do walentyn-
kowej zabawy (zapraszam na strony 22-
23). Zapytała, za co kochamy Leszno. 
Bohaterzy jej materiału udzielili intere-
sujących odpowiedzi, a ja im pozazdroś-
ciłem i – niepytany – również odpowiem.

Leszno i okolicę kocham za to, że 
to moje miejsce na ziemi. Tutaj się

urodziłem i wychowałem, tutaj pozna-
łem masę wspaniałych ludzi i tutaj wy-
pełniłem głowę cudownymi wspomnie-
niami. Kocham Leszno za to, że to ono 
mnie pokochało, od zawsze będąc ot-
wartym i przyjaznym miastem. Za spo-
kój, poczucie bezpieczeństwa, wolność
od wielkomiejskiego zgiełku. Za jego 
mieszkańców - uśmiechniętych i życzli-
wych. Za bogatą historię i za to, że prze-
trwało wielkie pożary, zabory, wojnę, 
komunę, rządy lewicy, rządy platformy 
i (przetrwa) rządy PIS-u. Za wolno pły-
nący czas. Za drzewa, na które za dzie-
ciaka się wspinałem i krzaki, w których 
urządzałem z kolegami „bazy”, a także 
za porządek i estetykę, które z biegiem 
lat coraz bardziej doceniam. Za przyja-
zne ławy szkolne i za szkołę życia. Za 
możliwości rozwoju i za możliwość by-
cia sobą.

Kocham Leszno za to, że jest jakie jest. 

Wy też pokochajcie. Warto!

Do zakochania jeden krok, 
jeden jedyny krok nic więcej 
Do zakochania jeden krok, 
trzeba go zrobić jak najprędzej!

MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY
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4 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W STYCZNIU

Ważny dzień w historii miasta 

LESZNO > W styczniu Miasto Leszno świętowało 102. rocznicę powrotu do Macierzy. 
W ramach obchodów złożono wiązanki kwiatów w miejscach pamięci, a także od-
była się uroczysta sesja Rady Miejskiej Leszna. Jednym z jej punktów było wręcze-
nie honorowych tytułów, odznaczeń i nagród. Decyzją Rady Miejskiej Leszna, tytuł 
„Honorowego Obywatela Miasta Leszna” został przyznany Grzegorzowi Brzechwie, na-
tomiast tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna” otrzymali: Hanna Hendrysiak, mjr Joanna 
Kiąca-Fryczkowska, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku i firma Spinko. Po raz pierwszy 
we współczesnej historii miasta, Prezydent Leszna wręczył także specjalne wyróżnienie – 
„Honorowy Ambasador Miasta Leszna”. Laureatem tego wyróżnienia został prof. dr hab. 
András István, rektor Uniwersytetu w zaprzyjaźnionym z Lesznem węgierskim miastem 
Dunaújváros. Obchodom towarzyszyły również wydarzenia kulturalne (w postaci wy-
kładów, wystaw i koncertów), a także sportowe. 

Dłuższą drogą do Wilkowic 

LESZNO > W połowie stycznia ruszyła przebudowa ulicy Wilkowickiej. W związku 
z tym ulica ta została wyłączona z ruchu (na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą 
Graniczną), a objazd poprowadzono przez drogę ekspresową S5. Dojazd do Wilkowic 
możliwy jest także przez Karolewko. Inwestycja jest współfinansowana ze środków 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jej 
wartość ma wynieść 2.088.958,84 zł. Wykonawca ma czas na zakończenie robót do lip-
ca tego roku.

Pierwszy odcinek gotowy   

KŁODA > Spółka Nodo z Leszna zakończyła budowę pierwszego odcinka ciągu pieszo-
-rowerowego w Kłodzie w gminie Rydzyna. Prace te wykonywane są w ramach prze-
budowy drogi powiatowej w tej miejscowości. Całość inwestycji będzie kosztować ok. 
6.400.000 zł, z czego połowę stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Resztę kosztów pokryją powiat leszczyński i gmina Rydzyna. Umowny termin zakoń-
czenia prac to 15 maja 2022 roku.

Studenci i sztuczna inteligencja   

LESZNO > Jedenastu studentów wyższych uczelni otrzymało roczne stypendia przy-
znane przez leszczyński samorząd w ramach programu „Student Plus”. Wybrani studenci 
będą otrzymywać wsparcie finansowe w kwocie około 1.000 zł miesięcznie przez cały rok 
akademicki 2021/2022. Zgodnie z regulaminem programu studenci musieli zadeklaro-
wać, że po ukończeniu studiów przepracują w Lesznie tyle miesięcy, przez ile otrzymy-
wać będą stypendium. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych odbyło się 7 stycznia w 
sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Po części oficjalnej wykład na temat sztucznej 
inteligencji wygłosił znany z telewizyjnego programu „Sonda 2” Tomasz Rożek.

Fot. leszno.pl

Fot. Magdalena Woźna Fot. powiat-leszczynski.pl 

Fot. leszno.pl
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www.wernerkenkel.com.pl

Światowy sukces konstruktorów z Krzycka Wielkiego
Rodzinna fi rma z  naszego regionu – Werner Kenkel Sp. z  o.o. zdobyła nagrodę za skonstruowane 

w  Krzycku Wielkim opakowania "Smaki Świata", które zostało docenione podczas ogólnoświatowego 

konkursu WorldStar Global Packaging Award 2022! Opakowanie zostało nagrodzone w kategorii: food.  

W tej kategorii są zgłaszane opakowania na żywność, które już wcześniej były nagodzone w krajowych 

konkursach. Spośród nich nagradzane są najlepsze z całego globu. Patrząc na skalę konkursu oraz wyso-

ki poziom nagradzanych opakowań jest to ogromne wyróżnienie dla fi rmy Werner Kenkel.

To nie pierwsza nagroda dla tego 
opakowania. 
Projekt "Smaki Świata" otrzymał pierw-

sze miejsce w 2020 roku podczas ogól-
nopolskiego konkursu Art of Packaging. 
Nagroda w tym konkursie jest przepust-
ką i warunkiem koniecznym do zgłosze-
nia projektu w konkursie WorldStar. 

„Smaki Świata” – to skrzynia skarbów 
każdego kucharza, która zabierze Cię
w podróż do świata smaków.
Od przypraw naszych przodków poprzez 
łagodne zioła prowansalskie i barwne 
smaki orientu, aż do ostrych przypraw 
Nowego Świata.

Pomysłodawcą projektu "Smaki Świata" 
był jeden z konstruktorów pracujących 
w Werner Kenkel - Tomasz Stachowski. 
Jak sam powiedział "potrzeba jest matką
wynalazków". Tak też było w przypadku 
tego projektu.
- Podczas gotowania bardzo irytował

mnie "bałagan" w przyprawach i cią-
głe poszukiwania. Pomyślałem wtedy, 
że idealnym rozwiązaniem byłoby stwo-
rzenie tematycznego organizera. Z racji 
wykonywanego przeze mnie zawodu od 
razu pomyślałem o rozwiązaniu z tektu-
ry - wyjaśnia Tomasz. 

Ogromną zaletą prezentowanego opa-
kowania jest jego funkcjonalność. 

Skompletowanie i uporządkowanie przy-
praw pod względem regionów świata 
ułatwi gotowanie każdemu użytkowni-
kowi kuchni. Dodatkowo poręczne sa-
kiewki posiadają elastyczne i praktyczne 
przegrody, do których są wkładane sa-
szetki z przyprawami. Wyciąganie poje-
dynczych sakiewek ze skrzyni uspraw-

niają uchwyty znajdujące się w górnej 
części opakowań. Uchwyty te posiada-
ją otwory do zawieszania, dzięki cze-
mu saszetki mogą być eksponowane 
i sprzedawane pojedynczo w sklepach 
jako edycje limitowane lub zawieszane 

jako praktyczne wyposażenie i ozdoba 
naszej kuchni.   

Opakowanie swoim wyglądem nawią-
zuje do skrzyń botaników sprzed wie-
ków, którzy podczas swych podróży 
po nowych kontynentach kolekcjono-
wali odkrywane rośliny. Ich lecznicze 

i użytkowe zastosowanie w kuchni było 
niezwykle pożądane i cenione na ów-
czesnym starym kontynencie. Na opa-
kowaniu widzimy mapę podróżnika oraz 
szkice roślin odkrytych podczas eksplo-
racji. Grafi ka z teksturą egzotycznego 

drewna rodem z dżungli amazońskiej 
nadaje opakowaniu charakter skrzyni. 
Wewnątrz niej znajdują się sakiewki z li-
ści bananowca. Skrywają one kolekcje 
przypraw z eksploracji danego obsza-
ru planety. Dla lepszej orientacji posia-
dają obrysy kontynentów i spis kolek-
cji przypraw z danego regionu świata. 
Motyw liści bananowca jest idealnym 
opakowaniem dla przypraw, ponieważ
w kuchni azjatyckiej naturalnym na-
czyniem i opakowaniem dla spożywa-
nia i przechowywania potraw są właś-
nie liście bananowca. Dla spotęgowania 
doznań sensorycznych opakowania te 
posiadają wytłaczane nerwy na wzór 
naturalnego liścia.

Udział w realizacji całego projektu mie-
li również inni współpracownicy pana 
Tomasza z fi rmy Werner Kenkel, ponie-
waż sukces na skalę światową osiąga się
zespołowo!  

Należy też podkreślić, że to już trze-
cie zwycięstwo konstrukcji opakowania 
wymyślonego, zaprojektowanego i zre-
alizowanego przez konstruktorów fi rmy 
z Krzycka Wielkiego w ciągu ostatniej 
dekady. 

(7
/2

02
2)

Zdjęcia przedstawiają zwycięskie produkty.
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Tradycja rzecz święta 

BUKÓWIEC GÓRNY  > Tradycje kulturowe Bukówca Górnego zostały wpisane na Krajową 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Znalezienie się na tej liście nie było pro-
stym zadaniem. Stowarzyszenie Bukówczan Manu przez wiele miesięcy starało się o ak-
ceptację Ministerstwa Kultury. Jednym z warunków wpisu było to, by tradycje były żywe, 
czyli cały czas kultywowane i zachowane w przekazie pokoleniowym. Wpis jednak nie 
jest dany na stałe. Co pięć lat przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzają jego weryfikację, za-
równo na podstawie dokumentacji, jak i wizji lokalnych na miejscu.

Nie bójmy się go użyć   

LESZNO > Spółka Nodo z Leszna zakończyła budowę pierwszego odcinka ciągu pieszo-
-rowerowego w Kłodzie w gminie Rydzyna. Prace te wykonywane są w ramach prze-
budowy drogi powiatowej w tej miejscowości. Całość inwestycji będzie kosztować ok. 
6.400.000 zł, z czego połowę stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Resztę kosztów pokryją powiat leszczyński i gmina Rydzyna. Umowny termin zakoń-
czenia prac to 15 maja 2022 roku.

Fot. leszno.pl

Leszno w 3D    

LESZNO > Od stycznia, pod adresem internetowym leszno.obliview.com można przeglądać ortofotomapę, czyli bardzo szczegółową fotografię lotniczą całego miasta. Stanowi ona 
główny element Systemu Informacji Przestrzennej, który był tworzony od dwóch lat. Naniesione na mapie dane są ogólnodostępne i mają wiele praktycznych zastosowań. Za jej po-
mocą można m.in. dokonywać pomiarów powierzchni gruntów, sprawdzić potencjał solarny swojego dachu, oglądać obiekty w 3D, a także przeanalizować zmiany infrastrukturalne, 
które zaszły w przestrzeni miasta na przełomie ostatnich kilku lat. 

Fot. leszno.obliview.com

Leszczyńskie szkoły z perspektywami 

REGION > Miesięcznik „Perspektywy” po raz dwudziesty czwarty przygotował 
Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników. Spośród leszczyńskich liceów najwyżej zna-
lazło się w nim II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika. Zajęło 149. miejsce 
w Polsce i 12. w Wielkopolsce. Z kolei I LO im. Rodu Leszczyńskich uplasowało się na 20. 
miejscu w województwie i 243. w kraju. W kategorii techników najwyżej sklasyfikowane 
zostało Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych - 33. miejsce w Wielkopolsce 
i 423. w kraju. Przy ocenie pod uwagę brano przede wszystkim wyniki matur z przed-
miotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy uczniów na olimpiadach przed-
miotowych.

WARTO ZAJRZEĆ
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Podziękowania za działalność sportową 

POWIAT > Starosta Jarosław Wawrzyniak spotkał się z prezesami klubów działających w powiecie leszczyńskim i podziękował im za rozwój sportu i promocję samorządu w kraju i 
za granicą. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli przedstawiciele ośmiu klubów: SPR Włoszakowice, UKS Roszada Lipno, UKS Junior Lipno, KS Fogo Unia 
Leszno, MKS Pawłowice, Kuk-Son Pawłowice, KP Polonia 1912 Leszno oraz KS Wamet Dąbcze. Samorząd powiatu leszczyńskiego, doceniając trud wkładany w propagowanie sportu 
wśród dzieci i młodzieży, co roku udziela klubom wsparcia finansowego na prowadzenie szkolenia sportowego. 

Przetarg na Mórkowską ogłoszony     

WILKOWICE > Powiat leszczyński podpisał umowę ze spółką Strabag na przebudowę 
2,6-kilometrowego odcinka ulicy Mórkowskiej w Wilkowicach (od skrzyżowania z ulicą 
Dworcową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309). W ramach inwestycji jezdnia 
będzie przebudowana i wzmocniona, wybudowane zostanie odwodnienie, oświetle-
nie uliczne i ciąg pieszo-rowerowy. Powstaną przejścia dla pieszych, a przy drodze stanie 
radar informujący o prędkości jazdy pojazdów. Planowany termin zakończenia prac to 
10 listopada 2022. Inwestycja kosztować będzie około 6,9 mln zł, z czego około 4,7 mln 
zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Fot. powiat-leszczynski.pl

Fot. powiat-leszczynski.pl

Hotel Akwawit z nowym właścicielem 

LESZNO > Spółka NBNS, na której czele stoi leszczyński przedsiębiorca Leszek Janusz, 
została nowym właścicielem Hotelu Akwawit. Przypomnijmy, że ta sama spółka tuż za 
hotelem buduje halę tenisową Leszno Tenis Klub.

Królowie na ulicach    

LESZNO > W Święto Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, ulicami Leszna przemaszerował 
Orszak Trzech Króli. Obchody rozpoczęły się mszą św. w bazylice pw. św. Mikołaja, skąd 
barwny korowód przeszedł do kościoła pw. św. Krzyża na placu Metziga. Tegorocznej 
edycji przewodziło hasło „Dziś dzień wesoły!”.

Fot. Magdalena Woźna 
By zrozumieć Polski Ład 

LESZNO > Rządowy program Polski Ład wprowadził wiele istotnych zmian podatko-
wych. W związku z tym od połowy stycznia urzędy skarbowe wydłużyły czas pracy do 
godziny 19. Informacje na temat nowych przepisów można uzyskać także telefonicznie, 
dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (801 055 055 - z telefonów stacjo-
narnych, 22 330 03 30 - z telefonów komórkowych). Pomocy można szukać także na 
portalach internetowych: podatki.gov.pl oraz wiecejwportfelach.gov.pl oraz wielkopol-
skie.kas.gov.pl.

Kulturalniej w Brennie 

BRENNO > Gmina Wijewo otrzymała środki na remont sali w Wiejskim Domu Kultury 
w miejscowości Brenno, w wysokości 67.000 zł. Dofinansowanie pochodzi z Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i przyznane zostało w ramach programu „Kulisy Kultury”. 
Jego celem jest podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności instytucji, które służą pre-
zentowaniu kultury artystycznej, koncertów, spektakli czy spotkań ze sztuką.
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Powiat Leszczyński nie zwalnia tempa
Bez kompleksów i do przodu – tak można ocenić działania powiatu leszczyńskiego, który od lat 

należy do najbardziej proinwestycyjnych samorządów wszystkich szczebli w kraju. Magdalena 

Woźna rozmawiała ze starostą leszczyńskim Jarosławem Wawrzyniakiem o działaniach w 2021 r., 

szansach i zagrożeniach wynikających z programu Polski Ład oraz planach inwestycyjnych.

Czy rok 2021 był dobry dla powiatu 
leszczyńskiego? 

Przyjmuje się, że jeżeli powiat przezna-
cza 15 - 20 proc. budżetu na inwesty-
cje, to jest to bardzo dobry wynik. My 
od lat te kryteria spełniamy z nawiązką. 
W 2018 r. powiat leszczyński wydał na 
inwestycje 61 proc. budżetu, w 2019 - 
45 proc., w 2020 r. - 26 proc., a w ub.r. 
– 24 proc. Porównując rok 2021 z latami 
poprzednimi zanotowaliśmy niewielki 
spadek tego wskaźnika – jednak pamię-
tajmy, że poprzeczkę zawiesiliśmy sobie 
przecież bardzo wysoko. 

Jakie inwestycje samorząd planuje na 
ten rok?

W tym roku wydatki budżetu wynio-
są ok. 64 mln zł, z czego prawie 20 mln 
zł planujemy przeznaczyć na inwesty-
cje, przede wszystkim na poprawę sta-
nu dróg. Największe zadanie to  prze-
budowa za 6,9 mln zł ul. Mórkowskiej 
w Wilkowicach.  Kontynuowana bę-
dzie także przebudowa drogi przez 
Kłodę. Ponadto postaramy się o dota-
cję  z programu Polski Ład na przebu-
dowę drogi z Wojnowic w kierunku po-
wiatu kościańskiego.  Podobnie będzie 
w przypadku budowy ścieżki rowero-
wej z Włoszakowic przez Zaborówiec 
i Brenno. W budżecie mamy pieniądze 
m.in. na przebudowę 10 przejść dla pie-
szych na drogach powiatowych oraz na 
kolejny etap modernizacji zabytkowej 
siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rydzynie. 

Strategiczną inwestycją powiatu lesz-
czyńskiego w najbliższych latach ma 
być przebudowa drogi powiatowej 
Lipno – Osieczna – Łoniewo – dro-
ga krajowa nr 12. Jaka jest szansa na 
otrzymanie środków zewnętrznych na 
to zadanie?

Nie udało się nam w ub.r. uzyskać na 
tę inwestycję dofi nansowania. Dlatego 
podzieliliśmy warte ok. 50 mln zł za-
danie na cztery mniejsze i w tym roku 
będziemy pierwszy z nich realizować. 
Złożyliśmy wniosek o dofi nansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
pierwszego etapu, czyli przebudowy dro-
gi od Osiecznej przez Łoniewo do skrzy-
żowania dróg w kierunku Grodziska 
i Dobramyśli, gdzie powstanie rondo 
oraz odcinka w kierunku Kąkolewa. Jest 
szansa na dotację w wysokości 50 proc. 
kosztów inwestycji, więc ogłosiliśmy  

przetarg licząc na początku roku na ko-
rzystne oferty wykonawców. Na prze-
budowę drugiego odcinka z tego dużego 
projektu - od Osiecznej do Goniembic, 
będziemy starali się pozyskać środki 
z Polskiego Ładu.

Powiat Leszczyński od lat jest w czo-
łówce najbardziej proinwestycyjnych 
samorządów w kraju, dwukrotnie zo-
stał liderem inwestycji wśród innych 
powiatów. Jaki jest przepis na ten 
sukces?

Trzeba być dobrym strategiem i szybko 
reagować na zmieniające się przepisy, 

by móc sprawnie i skutecznie składać
projekty mające szanse na dofi nansowa-
nie. Dzięki umiejętności dopasowywa-
nia zadań do kryteriów poszczególnych 
naborów skutecznie sięgamy po dota-
cje. W 2020 r. odebraliśmy nagrodę za 
szóste miejsce wśród powiatów najle-
piej wykorzystujących dotacje unijne. 
Co godne podkreślenia - jesteśmy jed-
nym z nielicznych powiatów, który nie 
jest zadłużony.

Wiele mówi się o tym, że samorzą-
dy stracą na nowych rozwiązaniach 

podatkowych wynikających z Polskiego 
Ładu. Jak program odbije się na fi nan-
sach powiatu leszczyńskiego?

Dochody samorządu opierają się głów-
nie na udziałach w podatkach, zwłaszcza 
dochodowych (PIT i CIT). Wprowadzone 
w latach 2020-21 zmiany podatkowe po-
zbawią nas corocznie ponad 3 mln zł, co 
oznacza, że o tyle zmniejszy się nasza 
pula środków na wydatki bieżące, czyli 
przede wszystkim na utrzymanie dróg. 
Rząd, zabierając samorządom część do-
chodów podatkowych, nie zbilansuje 
ich dotacjami na inwestycje z progra-
mu Polski Ład, ponieważ to zupełnie 

inna pula pieniędzy, której nie możemy 
przesunąć na opłacenie rachunków, cho-
ciażby za energię elektryczną, gaz czy 
ogrzewanie. To jest więc największe za-
grożenie dla budżetów samorządów. 

Powiat słynie z bardzo dużej liczby 
zarejestrowanych pojazdów. Jakie uła-
twienia są planowane dla mieszkańców 
w zakresie wydawania dokumentów? 

To, co można było zrobić w celu 
sprawniejszego działania Wydziału 
Komunikacji w Starostwie Powiatowym 

w Lesznie, bez drastycznego zwiększa-
nia zatrudnienia, już zrobiliśmy. W lu-
tym br. uruchamiamy punkt zamiejsco-
wy we Włoszakowicach. Kierujemy tę
ofertę zwłaszcza do mieszkańców gmin 
Włoszakowice i Wijewo, ponieważ sta-
tystyki wskazują, że 27 proc. obsługiwa-
nych w Lesznie interesantów pochodzi 
właśnie z tych gmin. Dzięki temu skróci 
się czas oczekiwania na obsługę w wy-
dziale w Lesznie, a mieszkańcy zachod-
niej części powiatu zaoszczędzą czas na 
dojeździe. Dokumenty związane z reje-
stracjami pojazdów będą przyjmowane 
i wydawane w siedzibie Urzędu Gminy 
Włoszakowice. Wydawanie praw jazdy 
nadal jednak odbywać się będzie tylko 
w Lesznie.

Jedną z wizytówek powiatu lesz-
czyńskiego jest ciągle rozbudowy-
wana sieć ścieżek rowerowych. Czy 
ma Pan kolejne dobre wieści dla ro-
werzystów przemierzających powiat 
jednośladami?

Jak co roku sieć ścieżek rowerowych 
w powiecie znacząco się wydłuży. Część
z nich powstanie w ramach przebudowy 
dróg, np. ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
modernizowanej drogi w Kłodzie czy ul. 
Dominicka w Boszkowie – Dominice 
– Włoszakowice (inwestycja gminy 
Włoszakowice). Niebawem do użytku 
zostanie oddana także ścieżka wzdłuż
drogi Krzemieniewo - Nowy Belęcin. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad z kolei wybuduje ścieżkę
rowerową od Kąkolewa do Garzyna. 
Niestety, nie zaplanowano połączenia jej 
z Lesznem, dlatego postaramy się o po-
zyskanie pieniędzy na ten cel z unijnego 
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Leszczyńskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Planujemy 
również budowę kolejnych powiatowych 
węzłów rowerowych,  stanowiących 
miejsca odpoczynku na trasie i umoż-
liwiające skorzystanie ze stacji napraw 
rowerów: w Boszkowie przy zbiegu ulic 
Starkowskiej i Dworcowej oraz nad zale-
wem w Rydzynie. Dla rowerzystów mam 
jeszcze jedną dobrą informację - wyda-
liśmy niedawno uaktualnioną mapę tras 
rowerowych. Zawiera też opis atrakcji 
turystycznych w poszczególnych gmi-
nach, do których zwiedzania zachęcamy 
podczas wycieczek rowerowych.

Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak 
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10 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W STYCZNIU

REKLAMA

W trosce o dzieci

LESZNO > Samorząd Miasta Leszna przekazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu 
w Lesznie 480.000 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału 
Pediatrycznego. 

Dla pobudzenia aktywności fi zycznej

WŁOSZAKOWICE > Przy ulicy Zalesie powstał nowy obiekt rekreacyjny. Teren został wy-
posażony w pumptrack, czyli tor do jazdy na rowerze, boisko do korfballu oraz plac za-
baw z licznymi atrakcjami, takimi jak tyrolka czy trampoliny. Otwarcie parku ze względu 
na konieczność wykonania dodatkowych nasadzeń i zasiania trawnika zaplanowano do-
piero na wiosnę. Inwestycję, której koszt wyniósł około 665.000 zł, w całości z własnych 
środków sfinansowała gmina Włoszakowice. Wykonawcą inwestycji była firma Progres 
Sebastian Kurpisz z Leszna.

Fot. Magdalena Woźna Fot. wloszakowice.pl



11# INWESTYCJE

W Rydzynie bez zmian

Kolejne inwestycje na horyzoncie
Sporo się działo, sporo się dzieje i sporo dziać się zapewne będzie. Boom inwestycyjny w gminie Rydzyna 

trwa w najlepsze. Pod koniec 2021 roku gminie przyznano znaczne dofi nansowanie inwestycji drogowej na 

osiedlu Rydzyna 2000. Z kolei do połowy lutego potrwa nabór wniosków do drugiej edycji Programu Polski 

Ład, w którym przedstawiciele gminy złożą wnioski o dofi nansowanie dwóch zadań.

Rok 2021 zwieńczyła bardzo przyjemna informacja 
dla władz Rydzyny i mieszkańców osiedla Rydzyna 
2000. Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina 
Lasów i Jezior, w ramach środków Unii Europejskiej 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, przyznała gminie dofi nansowanie w wysokości 
227.404 zł (co stanowi aż 63 procent wartości inwesty-
cji) na realizację pierwszego etapu przebudowy drogi 
przy ul. Jana Pawła II. Chodzi o odcinek 107 metrów, 
od ul. Józefa Poniatowskiego w kierunku osiedla do ul. 
Ignacego Kraszewskiego. Całość zadania ma kosztować
350 tys. złotych.

Wiceburmistrz Rydzyny Łukasz Bartkowiak: - Jeśli 
chodzi o wspomniany program, w tym rozdaniu jako 
gmina wykorzystaliśmy maksymalną pulę funduszy, 
o które mogliśmy się ubiegać. Cieszymy się, że nasz 
wniosek przeszedł, bo ten odcinek w deszczowe dni wy-
gląda katastrofalnie. Trudno przejechać samochodem, 
nie mówiąc już o przejściu pieszo. W planach inwestycyj-
nych mamy przebudowanie dwóch kolejnych odcinków: 
od ulicy Ignacego Kraszewskiego do ulicy Władysława 
Reymonta oraz od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy 
Wolności, razem z dojazdem do Szkoły Podstawowej. 

Dodajmy, że dofi nansowanie może zostać przyznane 
na drogę, która jest głównym ciągiem komunikacyjnym 
w kierunku obiektu użyteczności publicznej. 

- W naszym przypadku są to właśnie szkoła i hala spor-
towa - podkreśla Łukasz Bartkowiak.

***
Do połowy lutego potrwa nabór wniosków do drugiej 

edycji Programu Polski Ład. Lada dzień przedstawi-
ciele rydzyńskiego magistratu złożą kolejne dwa wnio-
ski o dofi nansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: na 
przebudowę pozostałych (wszystkich) ulic na osiedlu 
Rydzyna 2000 oraz ul. Konstytucji 3 Maja w Rydzynie 
(na zdjęciu). 

- W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych 
jest także możliwość ubiegania się o dofi nansowanie 
inwestycji na terenie miejscowości popegeerowskich. 
W związku z tym złożymy wniosek o dofi nansowanie 
przebudowy drogi "na zapłociu" w Kłodzie - informuje 
wiceburmistrz Bartkowiak. - Liczymy, że złożony przez 
nas wniosek zostanie zaakceptowany, w efekcie zwięk-
szy się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu 
drogowego, a mieszkańcy tej okolicy będą mieli powo-
dy do radości.

Mowa o 1,5-kilometrowym odcinku drogi. Ewentualne 
pozyskanie środków pozwoliłoby nie tylko na przebu-
dowanie nawierzchni traktu, ale również pobudowanie 
kanalizacji deszczowej, chodników oraz wyniesionych 
skrzyżowań.



12 # NIERUCHOMOŚCI

Nowe Ogrody – inwestycja we właściwym miejscu 
Każdy mieszkaniec Leszna kojarzy profesjonalnie odrestaurowany i przyciągający wzrok kompleks „Hotel i Restauracja 

Antonińska” oraz „Ośrodek Niezapominajka” przy ulicy Ostroroga w Lesznie. W jej sąsiedztwie powiększa się komfortowe 

osiedle Nowe Ogrody, za którego realizację – podobnie jak w przypadku „Antonińskiej” i „Niezapominajki” odpowiada ten sam 

inwestor.

Biuro Sprzedaży 
ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.noweogrodyleszno.pl

Nowe Ogrody zlokalizowane są w uro-
kliwej części Leszna. Zdecydowanym 
atutem jest swobodny dostęp do tere-
nów zielonych, alejek spacerowych 
i biegowych oraz czystość, co pozwa-
la odpocząć od wielkomiejskiego zgieł-
ku. Jednocześnie blisko stąd także do 
obiektów handlowo-usługowych, szkół
czy leszczyńskiej starówki.
Prestiżowa zabudowa osiedla jest nie 

tylko wizytówką dewelopera, ale spra-
wia, że to miejsce Leszna nabiera repre-
zentacyjnego charakteru. Projekt cha-
rakteryzuje się nowoczesnym stylem, 
elegancją i wysokim standardem wy-
konania. Budynki wyposażone zosta-
ły w wysokiej jakości stolarkę okienną
z roletami zewnętrznymi.
Wszystkie obiekty będą posiadały rów-

nież windy oraz pomieszczenia do prze-
chowywania wózków i rowerów. Do 
dyspozycji najmłodszych mieszkańców 
inwestor przewidział plac zabaw umiesz-
czony w centralnej części osiedla. 
Dla komfortu i bezpieczeństwa miesz-

kańców cały obszar jest monitorowany 
z możliwością odtworzenia obrazu do 

miesiąca wstecz. Każde z mieszkań po-
siada także wideodomofon. 
Do tej pory inwestor oddał do użytku 6 

budynków. Wszystkie mieszkania szyb-
ko zostały sprzedane.
- Na początku nowego 2022 roku zosta-

nie oddany do użytku kolejny, nowy bu-
dynek mieszkalny.  Znajdą się w nim lo-
kale w układach dwu- i trzy pokojowych 
wszystkie z aneksami kuchennymi, każ-
de z przestronnym i jasnym balkonem. 
W budynku tym mieszkania będą miały 
metraże od 37 do 52 metrów kwadrato-
wych. Ceny mieszkań będą się zaczynały 
od 6.860 zł brutto za metr kwadratowy. 
Na dzień wydania gazety do druku zo-
stało do sprzedaży ostatnie 10 lokali w 
metrażach od 47 do 52 metrów kwadra-
towych – mówi Michał Kuraś, proku-
rent spółki K2 Nieruchomości.
Chcący zakupić lokal na Nowych 

Ogrodach powinni się spieszyć. Wybór 
lokali z każdym tygodniem jest mniejszy.
Poszukujesz własnych „czterech ką-

tów”? Ta propozycja jest skierowana 
właśnie do Ciebie!



13# MOTORYZACJA

Nie obciążasz
swojego budżetu.

Możesz przeznaczyć
pozostałe środki
na inne cele.

Wymieniasz samochód
nawet co 2 lata.

Samodzielnie
decydujesz, jak chcesz
zakończyć umowę.

NISKA RATA NISKAWPŁATA
WŁASNA

REGULARNA
WYMIANA AUTA

ELASTYCZNOŚĆ

KINTO One to wszelkie korzyści płynące z użytkowania nowego pojazdu bez konieczności posiadania
własnego. Bez stresu i zbędnych formalności, all inclusive – to wszystko w ramach jednej, przejrzystej opłaty
miesięcznej w ustalonej wysokości. A co najważniejsze... cała operacja odbywa się szybko i bardzo prosto.
Wystarczy wybrać odpowiedni okres użytkowania, określić wysokość raty, ewentualnie dodać jeden z
atrakcyjnych pakietów serwisowych, a następnie odebrać pojazd – i od razu można ruszać w drogę.

Aktualnie w salonie Toyota Mikołajczak trwa wielka wyprzedaż modelu Aygo z niską ratą KINTO ONE. To
najtańszy model dostępny na rynku z ceną regularną już od 45 000 pln. Aygo to najmniejszy kompakt Toyoty o
nietuzinkowej stylistyce i bogatym wyposażeniu. To małe auto miejskie, które wszędzie się wciśnie i zrobi na
innych duże wrażenie. Aygo jest dostępny od ręki w salonie Toyoty w Lesznie.

CO TO JEST LEASING KINTO ONE?

KORZYŚCI PO WYBORZE LEASINGU KINTO ONE

ZAPYTAJ DEALERA TOYOTA MIKOŁAJCZAK O LEASING KINTO ONE
Leszno, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 4; tel. 65 529 63 13

SPRAWDŹ WSZYSTKIE MODELE DOSTĘPNE W LEASINGU KINTO ONE: WWW.TOYOTAMIKOLAJCZAK.PL

AYGO – NAJTAŃSZE AUTO NA RYNKU –
DOSTĘPNE OD RĘKI W LEASINGU KINTO ONE
KINTO ONE to nowa marka w Polsce, ale już dobrze znana w kilku krajach europejskich. Jej misja jest bardzo
prosta – dać kierowcom możliwość jeżdżenia modelami Toyoty w zamian za niskie opłaty miesięczne. Brzmi
zachęcająco?

ATRAKCYJNA RATAKINTO ONE JUŻOD

PLN/MC
534

od 45 000 plnnajtańszy model dostępny na rynku
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15# PROMOCJA

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
„KOLOROWY ŚWIAT” 
MARIA JURCZYŃSKA

ul. Bolesława Prusa 35, 64-100 Leszno
tel. 512-727-614, 539-990-848
sekretariat@kolorowy-swiat.pl

Graliśmy razem dla #WOŚP2022
30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na pewno przez cały rok nie 

da o sobie zapomnieć naszym przedszkolakom. Dzieci nauczyły się, że po-

maganie jest wielowymiarowe. Towarzyszy mu z jednej strony pewien wy-

siłek, który należy podjąć, ale z drugiej strony także satysfakcja i dobra 

zabawa.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zagrali razem z naszym przedszkolem i wolontariuszami II LO w Lesznie:

Rodzicom, Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Przedszkola, a także Sponsorom dekoracji oraz bonów, które licytowaliśmy a także fi rmie Funny 
Nanny – Zakręcone Animacje, dzięki której nasze dzieci przeżyły moc atrakcji.

Zagramy wspólnie za rok?

(1
0/

20
22

)



16 # Z POLICJI

Styczniowe 
incydenty 
na drodze

Potrącenie 
w centrum Leszna

Drzewo przygniotło 
peugeota

Pożar w garażu
Styczeń z pewnością nie jest ulubionym miesiącem drogow-

ców i kierowców. Dodając do tego nieodpowiedzialne zacho-

wania tych drugich, nie trudno o kolizję.

Brawura kierowców i utrudnione warunki na drodze należą do 

głównych przyczyn wypadków drogowych. 

W ciągu ulicy Fabrycznej w Lesznie drzewo przewróciło się 

wprost na jadący samochód.

Ogień pojawił się w garażu jednej z posesji przy ulicy 

Spacerowej w Lesznie.  Właściciel zdołał wypchnąć płonące au-

to. W wyniku interwencji właściciel doznał poparzenia twarzy. 

Samochodu nie udało się odratować.

Do pierwszej z nich doszło już w noworoczny poranek w Lesznie. U zbiegu 
ul. Adama Mickiewicza i Al. Józefa Piłsudskiego kierowca mazdy uderzył w słup 
sygnalizacji świetlnej. Auto zostało solidnie uszkodzone i kierowcy nie udało się
odjechać. Na miejscu pozostał jedynie sam pojazd, natomiast sprawca zniknął. Już
po godzinie obywatel Ukrainy został zatrzymany w mieszkaniu przez leszczyńskich 
policjantów. Badanie alkomatem wykazało 1,26 promila alkoholu.  
Przekroczenia prędkości z kolei dopuścił się 25-letni obywatel Gruzji. Na ulicy 

Spółdzielczej pędził z prędkości 96 km/h, podczas gdy maksymalna dopuszczalna 
prędkość wynosi tam 50 km/h.
- Kierowca nie zareagował na sygnał policjanta do zatrzymania pojazdu. Został

zatrzymany na stacji paliw przy ulicy Kilińskiego – informuje Monika Żymełka, 
Ofi cer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Przekroczenie prędkości oraz niezatrzymanie do kontroli to nie jedyne nieprawid-
łowości. Okazało się, że pojazd nie ma aktualnego badania technicznego i ubez-
pieczenia OC. Za dwa pierwsze przewinienia kierowca ukarany został mandatami. 
Brak aktualnego badania skutkował zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, nato-
miast brak OC został zgłoszony do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Pechowa dla dwóch 18-letnich kierowców okazała się ulica Polna w Lesznie. Jeden 

z nich spowodował kolizję będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,5 
promila alkoholu. Natomiast drugi nie opanował samochodu i staranował ogrodze-
nie, zatrzymując się przy ogródkach działkowych. Pojazd został odholowany przez 
lawetę, a młody kierowca został ukarany mandatem.
Wymuszenie pierwszeństwa było przyczyną stłuczki na skrzyżowaniu Al. Jana 

Pawła II i ul. Jarosława Dąbrowskiego. Kierująca volkswagenem, wyjeżdżając 
z ulicy Dąbrowskiego, nie ustąpiła pierwszeństwa. 
Warto zaznaczyć, że tego dnia (20 stycznia) na skrzyżowaniu nie działała sygna-

lizacja świetlna. Nie była to pierwsza usterka sygnalizacji w ostatnim czasie. Do 
awaryjnego systemu odniósł się prezydent Leszna, Łukasz Borowiak, który poinfor-
mował, że miasto przymierza się do wymiany głównych sterowników sygnalizacji.

W przedostatni weekend stycznia doszło do potrącenia pieszego, który przechodził
przez oznakowane przejście dla pieszych u zbiegu ulic Słowiańskiej i Sebastiana 
Klonowicza. 
- 58-latek został potrącony przez kierowcę opla praktycznie pod swoim domem, kiedy 

znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na szczęście poszkodowany 
nie doznał obrażeń zagrażających jego życiu, ale mogło zakończyć się tragicznie. 
Kierowca opla, 25-latek z gminy Krzemieniewo, został ukarany przez policjantów 
mandatem karnym w wysokości 1.500 zł i otrzymał 6 punktów karnych – informuje 
Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

To zdarzenie mogło skończyć się tragicznie. Na całe szczęście miejsce pasażera, na 
które spadło drzewo, było wolne, a 21-letni kierowca wyszedł bez szwanku. Tego 
dnia wiał bardzo silny wiatr, który z pewnością przyczynił się do incydentu. Spory 
wpływ mógł mieć także fakt, że drzewo miało przycięte korzenie.

Opel vectra z zamontowaną instalacją LPG znajdował się w garażu. Wieczorem 
jego posiadacz dostrzegł ogień przy pojeździe i błyskawicznie zareagował, wypy-
chając pojazd. Auto spłonęło, a straty szacowane są na około 30 tysięcy złotych. 
Dzięki reakcji właściciela udało się jednak uratować mienie szacowane na 100 ty-
sięcy złotych. Strażacy na miejscu udzielili pierwszej pomocy poparzonemu męż-
czyźnie, który następnie został zabrany do szpitala. Z ustaleń strażaków wynika, 
że w aucie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej.

REKLAMA
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Zatrzymanie 35-latka podejrzanego o sprowadzanie kradzio-

nych pojazdów to efekt wielomiesięcznej pracy leszczyńskich 

policjantów oraz biegłych z całego kraju. 

Wiatr, który wielu z nas dokuczał w połowie stycznia, był przy-

czyną wielu incydentów. Poza sytuacją, która miała miejsce 

w Lesznie na ulicy Fabrycznej, odnotowano jeszcze kilka inter-

wencji w regionie.

- Sprawa ma swój początek latem 2020 roku. Wówczas leszczyńscy kryminalni 
ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu rawickiego sprowadza do Polski kradzio-
ne w Holandii samochody marki Mazda. Pojazdy miały wstawione nowe tabliczki 
znamionowe z numerem identyfi kacyjnym VIN, odpowiadającym autentycznym ho-
lenderskim pojazdom tej samej marki modelu – mówi Monika Żymełka z Komendy 
Miejskiej Policji w Lesznie.
Zatrzymany wystawiał kradzione pojazdy na internetowych portalach motoryza-

cyjnych. W ten sposób wprowadził w błąd sześć osób, z którymi zawarł umowę
kupna-sprzedaży pobierając od klientów łącznie blisko pół miliona złotych.
- Kiedy kryminalni weszli do pomieszczeń zajmowanych przez 35-latka, znaleźli 

kradzione w Holandii luksusowe Maserati warte ponad 200 tysięcy złotych, które 
zostało odzyskane w całości – dodaje ofi cer prasowa.
Działania biegłych potwierdziły, że tabliczki znamionowe w autach sprzedawanych 

przez mężczyznę były przerobione. Z ustaleń wynika, że mężczyzna sprowadził
z zachodniej Europy 14 kradzionych aut wartych łącznie blisko milion złotych. Akt 
oskarżenia przeciwko 35-letniemu mieszkańcowi powiatu rawickiego liczy łącznie 
dwadzieścia zarzutów oszustw i paserstw. Grozi mu do 8 lat więzienia. 

Strażacy z OSP Świeciechowa zostali zaalarmowani o powalonym drzewie 
w Długich Starych, które nie tylko uszkodziło ogrodzenie szkoły, ale i blokowało 
jeden pas ruchu drogi krajowej nr 12. Do działań strażaków dołączył jeden z miesz-
kańców Lasocic, który udostępnił koparkę do usunięcia pociętego drzewa. 
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych święciechowscy ochotnicy bra-

li udział w kolejnym zdarzeniu. Tym razem usuwano resztki zerwanego baneru na 
drodze Gołanice – Jezierzyce Kościelne. 
Z kolei Ochotnicy z OSP Dąbcze interweniowali na drodze Robczysko – Poniec, 

usuwając powalone drzewo. 

Handlował kradzionymi 
autami z Holandii

Silne podmuchy wiatru

Fot. KMP Leszno

Usunięte drzewo, blokujące drogę Robczysko - Poniec, Fot. OSP w Dąbczu

Demotaż uszkodzonego baneru, 
Fot. OSP KSRG Święciechowa

Powalone drzewo w Długich 
Starych, Fot. OSP KSRG 
Święciechowa. 2

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Dzieje się!
Zima nie wstrzymała inwestycji realizowanych na terenie Leszna. Ciągniki, kopar-

ki, żurawie i podnośniki pracują intensywnie i zmieniają miejski krajobraz. Budują
centrum handlowe, myjnię dla autobusów, korty tenisowe, bloki i ścieżki rowero-
we. Poprawiają nawierzchnię dróg, wizerunek rynku w Zaborowie i rewitalizują
poprzemysłowe przestrzenie. Rozbudowuje się miejskie przedsiębiorstwo, swe 
oblicze zmienia kultowy zakład szewski przy ul. Klonowicza, a kamieniczka przy 
Łaziebnej 26 odzyskuje barokowy wygląd. Od końca stycznia mieszkańcy Leszna 
i okolic mogą robić zakupy w jednym z największych w Polsce supermarketów 
znanej sieci. W Lesznie zdecydowanie nie ma inwestycyjnej nudy.

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA



19# FOTOREPORTAŻ



20 #  MATERIAŁ PROMOCYJNY

Praca posła ma nieść 
wsparcie dla obywateli
O tym jak minęły dwa lata kadencji oraz o działaniach dla okręgu kalisko-leszczyńskiego rozmawiamy z Janem Dziedziczakiem, 

posłem Prawa i Sprawiedliwości na Sejm RP, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pierwszy rok kadencji był w praktyce czasem walki z pandemią Covid-19. Jak 
pan postrzega ten czas?

Rzeczywiście, wybory, jak i początek kadencji wymusił na nas całkiem inny system 
pracy. Przeszliśmy na pracę zdalną, jednak nieprzerwanie do moich biur docierały 
sygnały i sprawy od mieszkańców. Były w nich zawarte cenne uwagi i spostrzeże-
nia, które przekazywałem do właściwych resortów. Dzięki temu udało się wspól-
nie wypracować rozwiązania wielu problemów, szczególnie tych, które dotyczyły 
wsparcia w postaci opracowanych później i wdrożonych Tarcz Antykryzysowych. 
Niemniej czas pandemii niewątpliwie był i jest czasem obaw o zdrowie i życie, 
o możliwość dalszej edukacji dzieci i młodzieży, ale i o miejsca pracy. 

Biuro rzeczywiście funkcjonowało dość intensywnie. Proszę powiedzieć, co 
udało się w zgłaszanych sprawach zdziałać? 

Zgłosiłem wiele zapytań oraz interpelacji poselskich, które dotyczyły zarówno 
spraw lokalnych, jak i całego kraju. Zająłem stanowisko m.in. w sprawie karty pa-
liwowej dla członków Polskiego Związku Łowieckiego, którzy realizują zadania 
państwa w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej, szczególnie w ramach walki 
z ASF. W tej sprawie spotkałem się w leszczyńskim biurze z przedstawicielami kół
łowieckich oraz izb rolniczych działających w okręgu, z którego zostałem wybrany 
do Sejmu. Bardzo ważna okazała się m.in. interpelacja w sprawie trudnej sytuacji 
związanej z afrykańskim pomorem świń, w której swoje uwagi zgłaszali hodowcy 
trzody chlewnej z okolicznych powiatów. Z tą sprawą łączyła się również interpelacja 
skierowana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca obaw hodowców 
i samorządowców o spadek znaczenia produkcji trzody chlewnej w Wielkopolsce. 

Nie da się ukryć, że działania lokalnych posłów są bardzo ważne dla regionu. 
Czego dotyczyły inne interpelacje, te niezwiązane z rolnictwem? 

Ważnym tematem, którym zainteresowałem Ministerstwo Infrastruktury, jest po-
trzeba usprawnienia pracy organów administracji publicznej w zakresie rejestracji 
pojazdów i wydawania praw jazdy. Na tę interpelację nie otrzymałem jeszcze odpo-
wiedzi. Bardzo istotne sprawy sygnalizowałem w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej, na przykład propozycję rozszerzenia katalogu zwolnień z odpłatności 
za pobyt w domach pomocy społecznej, a także w sprawie zmiany wykazu prac 
w szczególnych warunkach uprawniających do korzystania z prawa do wcześniej-
szej emerytury. Z kolei ośrodki pomocy społecznej zgłosiły do mojego biura po-
selskiego w Gostyniu uwagi dotyczące odpłatności za usługi świadczone w śro-
dowiskowych domach samopomocy, które również przekazałem do właściwego 
resortu. Interweniowałem również w sprawie zawieszonego kierunku fi lologii na 
leszczyńskiej uczelni wyższej.  

Mimo obowiązków w Warszawie, jest pan dość często obecny w swoim okręgu 
wyborczym. W minionych miesiącach okazją do tego było wręczanie promes 

dofi nansowania ze środków rządowych, czy to dla ochotniczych straży pożar-
nych, czy dla samorządów, w ramach Polskiego Ładu. 

Kalisko-leszczyński okręg wyborczy to w pewnym sensie mój macierzysty teren, 
a bycie parlamentarzystą to służba dla obywateli, którzy obdarzyli mnie swoim za-
ufaniem. To nie tylko dyżury poselskie, ale również spotkania z samorządowcami 
oraz wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców gmin i powiatów. Dla przykładu, 
dzięki spotkaniom w jednostkach OSP jeszcze bardziej uzmysłowiłem sobie jak waż-
ne jest to, aby mieli oni profesjonalny sprzęt do ratowania mienia i życia. Długie, 
trwające nawet do późnych godzin wieczornych spotkania z druhnami i druhami 
oraz prezesami jednostek OSP w moim okręgu zaowocowały licznymi promesami 
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z rządowego wsparcia. Na przykład z programu Mały Strażak, z którego pomoc fi -
nansowa udzielana jest na zakup wyposażenia dla młodych strażaków ochotników 
czy na zakup dużych i średnich wozów ratowniczo-gaśniczych dla poszczegól-
nych gmin. W 2021 roku gościłem w wielu strażnicach OSP w powiecie gostyń-
skim, rawickim, kościańskim i leszczyńskim. Na tych spotkaniach nie tylko ja, ale 
także inni uczestnicy podkreślali, jak istotne jest wsparcie fi nansowe rządu Prawa 
i Sprawiedliwości dla strażaków ochotników.
Najświeższą informacją, jaką chciałbym przekazać mieszkańcom, to zatwierdzo-

ne zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofi nansowania na zakup samo-
chodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 roku, w którym znalazły się jednostki OSP 
z mojego regionu. 

To wspaniała wiadomość dla naszego regionu. Jaka jest skala wsparcia dla 
jednostek?

Zgadza się, wspaniała wiadomość. Nie ukrywam, że jest to pokłosie moich wizyt 
z Prezesami i Druhami, z którymi spotykałem się w ubiegłym roku. Podczas nich 
przekazano mi liczne sugestie dotyczące zapotrzebowania na średnie i duże wozy 
ratowniczo-gaśnicze. To właśnie brać strażacka utwierdziła mnie w przekonaniu, 
że należy wspierać tych, którzy stoją na straży i chronią nasze mienie i życie każ-
dego dnia. 
Łącznie w tym rozdaniu do jednostek OSP w Polsce trafią 304 średnie samochody 

ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzę-
tu wynosi około 383 miliony złotych. I tak, w powiecie leszczyńskim wsparcie na 
zakup wozów ratowniczo-gaśniczych otrzyma jednostka OSP Kąkolewo w gminie 
Osieczna, w powiecie gostyńskim wsparcie otrzyma OSP Pogorzela, a w powiecie 
kościańskim - OSP Głuchowo. 

W Kancelarii Premiera jest pan Pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków 
za granicą. Na czym polega ta funkcja? 

Jestem odpowiedzialny za środowiska polskie za granicą, upowszechnianie wśród 
rodaków polskiego dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie języka polskiego, 

tradycji i kultury. Ponadto nawiązuję lub podtrzymuję współpracę ze środowiskami 
polonijnymi, organizacjami zrzeszającymi Polaków w innych krajach, instytucjami 
i osobami wyrażającymi wolę wspierania Polaków żyjących za granicą. To liczne 
działania, w których pomagają mi pracownicy mojego gabinetu. 

Jako Wielkopolanie jesteśmy dumni z przyjęcia przez Sejm ustawy zgłoszo-
nej przez prezydenta RP, ustanawiającej nowe święto państwowe – Narodowy 
Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy obchodzili-
śmy je 27 grudnia minionego roku. Jakie odczucia towarzyszą panu w związku 
z tym doniosłym wydarzeniem i jak pan obchodził to święto?

Myślę, że ustanowienie tego święta państwowego przepełnia dumą nie tyl-
ko Wielkopolan, ale wszystkich Polaków, dla których ogromne znaczenie miały 
i mają takie wartości, jak walka o niepodległość, patriotyzm, tożsamość narodo-
wa, polskie obyczaje, tradycje, symbole i inne utrwalone społecznie idee i ce-
chy – to wszystko, z czym się identyfi kujemy i uważamy za ważne jako naród. Ja 
sam uczciłem Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego właśnie 
w Wielkopolsce, w regionie leszczyńskim, uczestnicząc wraz z lokalnymi władzami 
i wieloma mieszkańcami w uroczystościach patriotycznych w Lesznie, Osiecznej 
i Kościanie. Podczas tych historycznych obchodów święta wszyscy mieliśmy po-
czucie dumy jako Wielkopolanie i Polacy. Dziękuję w tym miejscu wszystkim sa-
morządom i mieszkańcom, którzy pomimo mroźnej pogody tak licznie uczestni-
czyli w obchodach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, 
dając przykład patriotyzmu, szczególnie młodszym pokoleniom Polek i Polaków. 

Tym miłym akcentem dziękuję za rozmowę.

Również dziękuję za rozmowę. Korzystając z okazji  wszystkim czytelnikom 
„Leszczyniaka” chciałabym życzyć dużo sił, nadziei i zdrowia w Nowym, 2022 
Roku. Oby był on dla nas wszystkich pomyślny. Jednocześnie przypominam, że 
moje biura w Lesznie, Rawiczu i Gostyniu cały czas pozostają dla Państwa dostęp-
ne. Zapraszam.

(1
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Alan Kasiński, przewodniczący 

Młodzieżowej Rady 

Miasta Leszna

Kocham Leszno za to, że nie jest tylko miejscem na mapie. 

Leszno jest wspólną, dobrą energią i miejscem w sercach 

wszystkich leszczynian. Kocham Leszno za niesamowite po-

łączenie wyjątkowych rzeczy, które się wnim dzieją. W końcu 

kocham Leszno, bo jest moim miastem, a mi nie jest wszyst-

ko jedno. 

# ZAKOCHAJ SIĘ W LESZNIE!

Leszno – KOCHAM CIĘ!
Kocham Leszno za to, że niebo nad nim tak często wypełnia się kolorowymi balonami, których widok wyzwala we mnie dziecię-

cą radość. Kocham Leszno za zapach metanolu i zapierające dech w piersiach zachody słońca nad stadionem Smoczyka podczas 

zawodów żużlowych. Kocham Leszno za odgłosy samolotów w niedzielne, letnie popołudnie i za smak lodów z okienka na 

Narutowicza. Kocham Leszno za murale, które stanowią żywą galerię. Kocham Leszno za to, że daje mi setki powodów do naciś-

nięcia spustu migawki. Kocham Leszno za ludzi, których energia inspiruje mnie do tworzenia kolejnych artykułów. Kocham 

przemierzać codziennie swoje miasto na rowerze i zachwycać się nim jak turysta, który widzi je po raz pierwszy.

Alicja Szczepińska, prezes Leszczyńskiego 

Centrum Biznesu

Kocham Leszno za to, że jest i wiele dla mnie znaczy! To moje 

miejsce na ziemi. Tu się urodziłam i wychowałam, tu mam ro-

dzinę i przyjaciół. Doceniam historię miasta i wiele pięknych 

zakątków oraz bliskość lasów i jezior. Cieszy mnie wielkość

miasta, które jest na tyle małe, że nie muszę tracić czasu na 

dojazdy, a dotarcie do wielu miejsc nie wymaga użycia środ-

ka transportu. Z drugiej strony jest na tyle duże, że daje prze-

strzeń dla różnorodności.

Michał Biegajski, przedsiębiorca

Kocham Leszno za to, że pozwala mi zaoszczędzić mój czas. 

Wszędzie jest blisko i wiele spraw mogę załatwić jednego 

dnia. Daje mi możliwość szybkiego i bezpiecznego poruszania 

się na rowerze, dzięki czemu często rezygnuję z samochodu. 

Kocham Leszno za wspaniałych ludzi, z którymi mogę pra-

cować oraz współpracować. Dzięki nim mogę się rozwijać

i osiągać nowe cele. 

Hanna Hendrysiak, prezes 

Stowarzyszenia Echo

Kocham Leszno za to, że mogę w nim spełniać swoje marze-

nia. Kocham Leszno za to, że wspiera organizacje pozarządowe 

oraz za to, że tak prężnie się rozwija i jest coraz piękniejsze.

A za co Wy kochacie Leszno?
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Andrii Nynyk, pracownik kawiarni Cooperativa

Kocham Leszno za to, że wbrew pozorom nie stoi w miejscu. Wręcz przeciwnie! Dzięki zaan-gażowanym mieszkańcom Leszno prężnie sięrozwija. Dzięki swojej pracy poznaję wiele osób, z którymi mam okazje porozmawiać na różne tematy. Cieszy mnie fakt, że od młodych osób częściej słyszę o ich zamiłowaniu do książek, niż do głośnych dyskotek. A o tolerancji i „zdro-wych” życiowych poglądach od ludzi, którzy jeszcze kilka lat temu nie wypowiedzieliby zda-nia bez okraszania go solidnym przekleństwem, w kierunku każdego, kto choć odrobinę się wy-różnia. Leszno nie jest łatwe, jako mieszkańcy wiele rzeczy chcielibyśmy w nim zmienić, wiele wyrzucić i zapomnieć. Jednak nie znam innego miasta, które dawałoby takie perspektywy i było tak otwarte dla ludzi spoza Polski.

Konrad Andrzejewski, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie
Powiedzieć, że się kocha Leszno, to jakby nie powiedziećnic. Miasto, które wygląda jak obrazki na tapetach Windowsa potrafi  urzec z każdej strony. Historia, architektura, zabytki – godne, żeby inne miasta gryzły zęby z zazdrości. Nudne i boo-merskie? Nie! W Lesznie czuć ciągły rozwój i zmiany bardziej niż smog w Krakowie. Bez pressingu można zaplanować sobie godny citybreak, czyli szybkie zwiedzanko, pyszna szamka, za-strzyk emocji sportowych oraz spotkania z ludźmi, którzy two-rzą to miasto i dają poczucie wspólnoty. To wszystko sprawia, że właśnie tutaj rozwijam się zawodowo, ulokowałem swoje serduszko, zakorzeniłem się oraz spłacam kredyt. Właśnie za to wszystko kocham Leszno.

Małgorzata Gniazdowska, kierownik Działu Zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie
Kocham Leszno za jego zabytki i związaną z tymi budowlami i miejscami bogatą historię. To miasto, które przed wiekami, leżąc na styku światów, otwierało swoje bramy przed ludźmi przybywającymi z różnych stron, różnego stanu i wyznania. Kocham Leszno za uliczki i kamienice Starówki, parki w miej-scu dawnych cmentarzy oraz lapidarium pełne tajemnic.

Beata Nawrocka, naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Leszna
Kocham Leszno za bliskość. Jest bliskie mojemu sercu, bo jest moim miejscem na ziemi. Jest bliskie, bo tutaj mieszkająbliskie mi osoby. A poza tym w Lesznie wszędzie jest blisko - rowerem mogę dostać się wszędzie w kilkanaście minut, a pie-szo po raz kolejny odkrywać zachwycające miejsca . Leszno to bliskość wszystkiego, co dla mnie ważne. 

Sebastian Bajon, insta-gramer: @spartakus_

Kocham Leszno za kolorowe ulice i odnowione parki. Jednak przede wszystkim za ciekawe miejsca (do fotografowania) dla łowców ulotnych chwil.

OPRACOWAŁA: MAGDALENA WOŹNA



24 # AUTOPROMOCJA



25# AUTOPROMOCJA



26 # LUDZIE I ICH PASJE

Jego pasja wymaga cierpliwości
Mieszkając przez kilka lat w Holandii, próbowałam wielu serów, ale smak tego z Wilkowic pod Lesznem uwiódł mnie najbar-

dziej. Poczęstował mnie nim Andrzej Nowak, który w swoje wyroby wkłada wiele czasu i serca. Chlebami, które wypieka, obda-

rowuje bezdomnych i sąsiadów oraz tych, którym chce podziękować za okazaną dobroć.

- Każdego dnia marszczy czoło coraz 
bardziej, ale dziś nie mogłem się już po-
wstrzymać i chciałem zobaczyć, o czym 
myśli - tak poetycko o procesie dojrze-
wania sera pleśniowego może opowiadać
tylko ktoś, kto naprawdę lubi to, co robi. 
Ser to produkt bardzo wrażliwy, wyma-
ga stałej opieki.

- Jak zadzwoni budzik, to muszę iść
go przełożyć. Niektóre sery pleśniowe 
trzeba przemywać codziennie specjal-
ną solanką z bakteriami, inne nakłuwać
w odpowiednim miejscu żeby wprowa-
dzić powietrze, by bakterie zaczęły dzia-
łać. To produkt, wokół którego trzeba się
trochę nachodzić, dlatego robienie serów 
nie jest zbyt popularne. To raczej nisza 
na polskim rynku – opowiada Andrzej. 
- W niektórych przypadkach muszę cze-
kać nawet cztery miesiące, by dowiedzieć
się, czy moja praca i zaangażowanie nie 
poszły na marne. Nie zniechęca mnie to, 
wręcz przeciwnie, a to dlatego, że ro-
bię to z pasji. Udaje mi się łączyć pasję
z pracą zawodową. Zamiast tracić czas 
wolny na siedzenie przed telewizorem, 
które mnie męczy, poświęcam go odprę-
żającemu wyrabianiu serów. Teraz już
wiem, co oznacza „cieszyć się jak głupi 
do sera” – przyznaje żartobliwie.

W jego serach nie ma nic poza bakte-
riami i oczywiście mlekiem prosto od 
wilkowickich krów. Wyrabia je w domo-
wej kuchni i przechowuje w lodówkach 

ustawionych w garażu. Do serów doda-
je przyprawy, które pochodzą z upraw 
ekologicznych. Lubi eksperymento-
wać, dlatego gama jego wyrobów jest 
szeroka. Sery typu górskiego, kanapko-
we, owcze, kozie, mozzarella, halloumi, 
żółty, z orzechami i miodem gryczanym, 
z czarnuszką, czosnkiem niedźwiedzim 
czy kozieradką. Wszystkie pyszne i uni-
katowe. Wiedzę na temat wyrobu serów 
czerpie z książek, kursów i rozmów 
z kolegami z braci serowarskiej. Nic 
jednak nie uczy tak, jak praktyka, dlate-
go Andrzej swojej pasji poświęca każdą
wolną chwilę.

- Marzę o tym, by mieć własną, małą
serowarnię. Na razie sobie jakoś ra-
dzę, ale mam w planie przedzielić garaż
i stworzyć w nim odpowiednie warunki, 
by nie musieć już korzystać z lodówek. 
Każdy ser dojrzewa inaczej i potrzebuje 
odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
Niebawem chcę również kupić krowę, by 
móc prowadzić rolniczy handel detalicz-
ny i zaprezentować swoje wyroby szer-
szemu gronu wielbicieli serów, chociaż-
by podczas targów branżowych – mówi 
Andrzej.

Goście Andrzeja są częstowani przez 
niego nie tylko serami, ale także pączka-
mi w tłusty czwartek, rogalami 11 listo-
pada, piernikami w święta, hamburgera-
mi z bułek własnego wypieku, świeżym 
jogurtem z probiotykiem na śniadanie, 

a przede wszystkim chlebem. Jest on dla 
Andrzeja wyjątkowym produktem.

- Nie ma piękniejszej powieści niż chleb. 
Jest on pokorny, powszedni, prawie nie-
zauważalny. Spożywamy go codziennie. 
Nie jest dobrem luksusowym, dopóki go 
nie zabraknie. Dlatego jest mi tak bar-
dzo bliski. Uwielbiam zapach świeżego 
chleba w moim domu - kojarzy mi się
z babcią, która piekła najlepszy chleb, 
jaki kiedykolwiek jadłem. Chleb najbar-
dziej smakuje mi wtedy, kiedy mogę się
nim podzielić z innymi. Dlatego co so-
botę jadę do noclegowni, by zjeść śnia-
danie z przebywającymi tam osobami. 
Wtedy jem chleb, który ci ludzie jedzą
na co dzień, czyli taki, który nie został
sprzedany w sklepie i dlatego trafił do 

nich. W trakcie śniadania chcę być im 
równy. Swoje chleby wystawiam często 
na licytacje w szczytnym celu, a także 
daję w podziękowaniu tym, którzy przy-
noszą mi dary dla bezdomnych – wyjaś-
nia Andrzej.

Pierwszy chleb upiekł ponad 10 lat 
temu. Naturalny zakwas, który jest za-
czynem każdego bochenka, hoduje od 
prawie 9 lat. Dokarmia go systematycz-
nie różnymi rodzajami mąk, które przy-
wozi z podróży, by urozmaicić znajdu-
jące się w nim bakterie. Do wypieku 
kupuje 25-kilogramowe worki mąki pro-
sto z młyna, tylko tą o żółtym zabarwie-
niu. Poprzez systematyczne pieczenie 
chleba „zaprzyjaźnił się” z mąką oraz 
drożdżami i zrozumiał fenomen tych 
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produktów. Potrafi  z nich zrobić wszyst-
ko: różne rodzaje makaronu, pyzy, ko-
pytka, ciasta czy pizzę, którą wypieka 
w piecyku przywiezionym z podróży do 
Włoch. 

- Lubię fakt, że te wszystkie wyroby 
można zrobić za pomocą własnych rąk. 
Tak jak kiedyś robiły to nasze babcie. 
Pamiętam, że na początku małżeństwa 
kilogram mąki mieliśmy w szafce przez 
ponad rok, ponieważ nie docenialiśmy 
tego produktu. A przecież można go wy-
korzystać na tyle różnych sposobów. 
Potrzebne są tylko chęci – wspomina.

Wyrób sera i chleba to pasje, które się
nie lubią, ponieważ zakwas na chleb 
to dzikie drożdże, przed którymi trze-
ba chronić ser. Gdy dostaną się do sera 
w trakcie jego wytwarzania, spowodują, 
że zacznie on oczkować. 

- Większości wydaje się, że ser z dziu-
rami jest najlepszy, a tak naprawdę

prawdziwy ser nie powinien mieć dziur
– tłumaczy Andrzej.

Mimo to Andrzej znalazł dla swoich 
pasji wspólny mianownik. Do chle-
ba z mąki żytniej zamiast wody dodaje 
serwatkę (wytwarza się przy produkcji 
sera), by uzyskać niepowtarzalny smak 
chleba. 

Trzeba przyznać, że dom Andrzeja to 
bardzo kreatywny farmhouse.

- Dzielmy się sobą z innymi ludźmi, 
tak jak dzielimy się chlebem – kończy 
Andrzej.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE 

ANDRZEJA NOWAKA
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                      Wszystko drożeje, 

ale uśmiech nic nie kosztuje
Jak zmieni się Leszno pod wpływem zaplanowanych na ten rok inwestycji? Czego obawia się leszczyński samorząd w związku 

z dynamicznymi zmianami gospodarczymi i trwającą kolejny rok pandemią? Czy Akwawit odzyska dawną świetność? Kto będzie 

patronował Lesznu w 2022 roku i co będzie kluczowe w pokonywaniu kolejnych trudności? O tym wszystkim, z Prezydentem Leszna 

Łukaszem Borowiakiem, rozmawiała Magdalena Woźna.

Miniony rok był trudny dla całego kraju. Wzrost infl acji, podwyżki cen gazu 
i prądu, brak stabilizacji gospodarczej i niepewność związana z pandemią ko-
rona wirusa. Jak to wszystko odbiło się na kondycji fi nansowej miasta?

Zgadza się, to był dla wszystkich trudny czas. Konstruując budżet na 2021 rok, nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że okres pandemiczny spowoduje tak dużą „demolkę” 
środków publicznych. Obawialiśmy się, że dynamiczny wzrost cen usług i materia-
łów budowlanych zaburzy nasze plany inwestycyjne. Kosztorysanci mówili wprost, 
że wyceny są aktualne jedynie przez 24 godziny. Jednak żeby utrzymać trend in-
westycyjny w naszym mieście, dokładaliśmy pieniądze z budżetu, jak chociażby 
niemal 3,5 miliona złotych do budowy Przedszkola nr 12 w Zaborowie. Rok 2021 
będę wspominał także pod znakiem ratowania dwóch zakładów budżetowych, czyli 
Miejskiego Zakładu Komunikacji i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, które 
bardzo ucierpiały na skutek nauczania zdalnego. 

Co w obliczu tych wydarzeń będzie stanowić największe wyzwanie dla Leszna 
w 2022 roku?

Ten rok, podejrzewam, w wielu aspektach będzie niestety podobny do poprzed-
niego. Środki z rządowego programu Polski Ład z jednej strony cieszą, a z drugiej 
niepokoją samorządowców. Nie wiadomo, czy kwoty zabezpieczone w budżecie 
na inwestycje z tego programu będą wystarczające. Co więcej, obawy budzi także 
to, czy zadania będą wykonywane terminowo, biorąc pod uwagę ich ogromną licz-
bę przy jednocześnie słabej dostępności wielu towarów. Najbardziej jednak martwi 
mnie to, że 2021 był rokiem, który spowodował wiele złego w psychice i kondycji 
fi zycznej dzieci, ale także dorosłych. Walka ze skutkami pandemii również będzie 
zatem dużym wyzwaniem. Miejmy nadzieję, że wdrożenie programów edukacyj-
nych, społecznych oraz prozdrowotnych pomoże w powrocie do „normalności”.  

Które z wieloletnich inwestycji dobiegną końca w 2022 roku, a które będą
miały swój początek? 

W tym roku zakończymy obecnie największą inwestycję w naszym mieście, czyli 
przebudowę drogi krajowej nr 12. W nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Stanisława Grochowiaka na placu Metziga trwają prace wykończeniowe. Przed 
nami trudna operacja logistyczna, czyli przenoszenie zasobów biblioteki. Założenie 
jest takie, że zostanie ona udostępniona mieszkańcom do końca pierwszego pół-
rocza bieżacego roku. Kontynuujemy budowę 6-oddziałowego Przedszkola nr 
12 w Zaborowie. Ostatnim etapem rewitalizacji Parku Kościuszki zakończymy 
projekt Zielone Leszno, którego założeniem była odbudowa ekosystemu miasta. 
W najbliższym czasie ogłosimy przetargi na przebudowę Nowego Rynku oraz placu 
Metziga, na które otrzymaliśmy dofi nansowanie z programu Polski Ład, podobnie 
jak na termomodernizację Hali Trapez. Przebudowa ulic: Wilkowickiej, Kustronia, 

Kilińskiego oraz Święciechowskiej, to wyczekiwane przez mieszkańców inwesty-
cje, które również mamy zaplanowane na ten rok. 

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Leszna zapisano także kwotę 41 
milionów złotych na modernizację pływalni Akwawit. Na jakim etapie znajdu-
je się obecnie to zadanie? 

Pod koniec stycznia poznaliśmy program funkcjonalno-użytkowy na moderniza-
cję tego obiektu. Zakłada on utrzymanie jego dotychczasowych funkcji: sportowej, 
edukacyjnej, rekreacyjnej, rehabilitacyjnej, wypoczynkowo-relaksacyjnej, a także 
konferencyjnej. W hali basenowej, tak jak wcześniej, będą dwie niecki i zjeżdżal-
nia wewnętrzna, a także strefa dla najmłodszych. Zdemontowana natomiast zosta-
nie zjeżdżalnia zewnętrzna, ze względu na zły stan techniczny. Nowością będzie 
strefa solankowa, w której będzie można nawdychać się jodu. Na podstawie pro-
gramu wykonany zostanie projekt, którego przygotowanie może zająć nawet do 8 
miesięcy. Będziemy się starać o pozyskanie środków na dofi nansowanie tej inwe-
stycji z programu Polski Ład. Przetarg planujemy złożyć w systemie zaprojektuj-
-wybuduj, a koszt inwestycji ma wynieść maksymalnie 50 milionów złotych. Jeżeli 
prace remontowe w tym obiekcie ruszą za mojej kadencji, to będę z tego powodu 
bardzo dumny.

Budżet obywatelski to projekt, który powstał po to, by mieszkańcy mogli rea-
lizować swoje pomysły i dostosowywać przestrzeń miejską do swoich potrzeb. 
Ponad 2,5 miliona złotych zostało zagospodarowanych w budżecie na zadania, 
które zostaną wykonane w jego ramach w tym roku. Na jakie projekty zagło-
sowali mieszkańcy?

Mam ogromną satysfakcję, gdy widzę jak z inicjatywy mieszkańców powstają
projekty, które czynią nasze miasto piękniejszym. Budżet obywatelski to przed-
sięwzięcie, które nie tylko zmienia infrastrukturę, ale także spaja lokalną spo-
łeczność. Zgodnie z wyborem mieszkańców zrealizowanych zostanie 5 inwesty-
cji: parkingi przy ulicy Zamenhofa i Rejtana, miasteczko ruchu drogowego przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Zaborowie, Zielony Ryneczek na Rynku, Skatepark 
w Gronowie, boisko do koszykówki przy Zespole Szkół Ekonomicznych, a także 
projekt mieszkańców Zatorza pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”.

Rok 2022 został nazwany Rokiem Leona Rozpendowskiego. Kim jest postać, 
która będzie patronować naszemu miastu przez najbliższe miesiące i dlaczego 
wybór padł właśnie na nią?

Uważam za istotne przypominanie o mieszkańcach, którzy mieli wkład w roz-
wój miasta i którzy budowali jego wartość. Taką postacią był zdecydowanie Leon 
Rozpendowski - rzemieślnik, artysta, który malował obrazy, szył kostiumy teatralne, 
pracował przy renowacji kościołów, tworzył szyldy reklamowe. Jego najsłynniej-
szym dziełem był obraz „Bitwa na Psim Polu”, który miał okazje podziwiać Pablo 
Picasso podczas wystawy we Wrocławiu. Niestety, obraz zaginął w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Ważnym wątkiem w życiorysie tej postaci jest fakt, że wykradł
on zdjęcie przedstawiające rozstrzelanie polskich obywateli 21 października 1939 



29# ROZMOWA

roku na placu Kościuszki w Lesznie. Fotografi a ta stanowiła później dowód w pro-
cesach norymberskich, które rozliczały nazistów za zbrodnie wojenne. W tym roku 
przypada rocznica tajemniczej śmierci Leona Rozpendowskiego, dlatego chcemy 
uhonorować pamięć o nim. Poprosiliśmy mieszkańców o pomoc w zebraniu infor-
macji, dokumentów i wspomnień, które będą podstawą do wydania jego biografi i.

Jest pan propagatorem biegania, należy pan do nieformalnej grupy Biegaj 
Leszno, a mieszkańcy mogą spotkać pana wczesnym rankiem przemierzają-
cego leszczyńskie ulice w sportowym stroju. Jak dużą rolę odgrywa aktywność
fi zyczna w pańskim życiu?

Poranna aktywność pozytywnie mnie nastraja i pozwala zacząć pracę z lepszym 
nastawieniem. Podczas biegu mam okazję na spokojnie przemyśleć wiele spraw. 
Uwielbiam także spacerować, zwłaszcza po starym mieście, które jest moją ulubio-
ną częścią Leszna. Przy tej okazji obserwuję i analizuję, co jeszcze można zrobić, 

żeby poprawić przestrzeń publiczną. Marzy mi się na przykład rewitalizacja dziel-
nicy żydowskiej, w której tkwi ogromny potencjał i która jest często odwiedzana 
przez turystów. 

Czego życzy pan sobie w 2022 roku jako prezydent zarządzający miastem 
w tych szczególnych warunkach? Jakie życzenia przekaże pan mieszkańcom?

Marzy mi się, aby 2022 był rokiem, w którym będziemy częściej się uśmiechać, 
a także słyszeć takie słowa, jak „proszę, dziękuję, przepraszam, w czym mogę po-
móc”. Pamiętajmy, że tylko razem podołamy nowym wyzwaniom i tylko razem 
rozwiążemy nawet najtrudniejsze problemy. Myślę, że współpraca, zrozumienie 
i wzajemna życzliwość pomogą nam w realizacji założonych na ten rok zadań. 

Dziękuję za rozmowę. (1
2/

20
22

)
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Atrakcja do zdobycia!
Jest wiele powodów, by odwiedzić piękną gminę Osieczna, jednak jeden z nich jest najwyższy – to wieża widokowa Jagoda II. 

Piętrzy się ona dumnie ponad drzewami niczym twierdza, którą koniecznie trzeba zdobyć. Na śmiałków czeka nagroda w posta-

ci zapierającego dech widoku na Jezioro Łoniewskie i okolicę. 

Nowa wieża przeżywa istne oblężenie.
- Jesteśmy dumni, że nowa atrakcja tury-

styczna gminy Osieczna cieszy się takim 
dużym zainteresowaniem. Po rejestra-
cjach samochodów widzimy, że odwie-
dzają ją mieszkańcy z całego regionu. 
Szczególnie duży ruch jest w weekendy 
i święta, a także w słoneczne dni, które 
gwarantują lepszą widoczność – mówi 
Sławomir Kosmalski, sekretarz gminy 
Osieczna.
Jagoda II powstała w miejscu swo-

jej trzykrotnie niższej poprzedniczki. 
Jej zły stan techniczny, przeszło 3 lata 
temu, zmusił włodarzy gminy do jej za-
mknięcia, a w konsekwencji do rozbiór-
ki i postawienia nowej, bezpieczniejszej 
konstrukcji. Najwyższy taras Jagody II 
znajduje się na 25 metrach wysokości 
nad poziomem gruntu. By się na niego 
dostać, trzeba pokonać 152 stopnie. 
- Na stronie internetowej www.osiecz-

na.pl udostępniliśmy link do livestreamu 
z kamery obrotowej zainstalowanej na 
dachu wieży, czyli na wysokości 30 me-
trów. Dzięki wysokiej jakości obrazo-
wi kamery widoki na przepiękną okoli-
cę Osiecznej można podziwiać również
siedząc w domu w wygodnym fotelu – 
wyjaśnia Sławomir Kosmalski.
Na wieży zamontowano także dwie 
inne kamery, które ze względów bez-
pieczeństwa monitorują otoczenie. Po 
zmroku obiekt jest oświetlany lampami 

solarnymi, co zachęca do odwiedzania 
wieży również w porach wieczornych. 
Widok z platformy na zachodzące słoń-
ce robi niezapomniane wrażenie. 
A co powiecie na obserwowanie z niej 

Perseidów w noc spadających gwiazd?
Atrakcję znajdziecie w lesie, przy dro-

dze Osieczna - Łoniewo. Na pewno nie 
przegapicie zjazdu na parking leśny 
w okolicy wieży, ponieważ ustawiono 
przy nim tablicę informacyjną ze zdję-
ciem. Z parkingu do Jagody II trzeba 
przejść krótki odcinek drogą przez las. 
Po tablicach edukacyjnych, które będą
ustawione przy ścieżce, poznacie, że 
zbliżacie się do celu.
- Zapewniamy, że jako gmina będziemy 

robić wszystko, by platforma jak najdłu-
żej służyła turystom. Mamy jednocześnie 
nadzieję, że odwiedzający będą z niej ko-
rzystać z rozwagą oraz poszanowaniem 
dla otoczenia, w którym się znajduje. 
Nie zapominajmy o zasadach zachowa-
nia w lesie, w którym jesteśmy tylko goś-
ćmi – przestrzega Sławomir Kosmalski.
Inwestycja kosztowała 640.000 zł, 

z czego 100.000 zł pokrył Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Reszta pieniędzy 
pochodziła z budżetu gminy Osieczna. 

TEKSTQ: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
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Życie bez muzyki jest szaleństwem
Członkowie leszczyńskiego zespołu Chipsy Jazz w tym roku zdają egzamin dojrzałości. Nie podjęli jeszcze decyzji co do wyboru 

kierunków studiów, ale wiedzą jedno: niezależnie jakie drogi obiorą, muzyka będzie im nadal towarzyszyć. To ona kształtuje ich 

tożsamość i jest punktem odniesienia w sposobie postrzegania świata. 

Wiktor Basiński - gitara, wokal, teks-
ty. Konrad Cieliński - perkusja. Bartosz 
Maćkowiak - gitara basowa. Od dwóch 
lat tworzą formację Chipsy Jazz. Przez 
ten czas stworzyli już około 20 autor-
skich utworów, a 2 z nich wydali pod 
koniec zeszłego roku w formie singla. 
Piosenki „Predylekcja” i „Corok” można 
odsłuchać w serwisach streamingowych 
takich jak Spotify czy YouTube.
- Ciężko sklasyfi kować jednoznacznie 

naszą muzykę. Najłatwiej powiedzieć, że 
gramy alternatywnego rocka – tłuma-
czy Wiktor. 
- Nie ograniczamy się ramami gatun-

ków. Każdą piosenkę musielibyśmy kla-
syfi kować inaczej, ponieważ w naszym 
repertuarze znajdują się zarówno utwo-
ry rockowe, soft rockowe, popowe, blu-
esowe, reggae, jak i takie z jazzowy-
mi wstawkami w postaci improwizacji. 
Tworząc nie zastanawiamy się nad ga-
tunkiem, tylko wykonujemy to co gra nam 
w duszy w danym momencie – wyjaśnia 
Konrad.
- Kończąc ten wątek, warto powie-

dzieć, że są tylko dwa rodzaje muzyki, 
dobra i zła, i tego się trzymamy – doda-
je Wiktor.
Celem, do którego dąży zespół, jest wy-

danie płyty. To niestety łączy się z du-
żymi wydatkami fi nansowymi, a będąc 
w wieku licealnym oszczędności nie 
ma się zbyt wiele. Dlatego zespół bie-
rze udział w konkursach muzycznych, 

w których nagrodą jest gotówka lub pod-
pisanie kontraktu z wytwórnią płytową. 
- Na szczęście jest wiele możliwości, 

które mogą nas przybliżyć do spełnie-
nia naszego marzenia. Dlatego korzy-
stamy z nich i robimy co w naszej mocy, 
by już niedługo nasz krążek ujrzał świat-
ło dzienne. W styczniu wystąpiliśmy 
w Jeleniej Górze na Lidze Rocka, czy-
li przeglądzie kapel rockowo-metalo-
wych. Zgłosiliśmy się również do konkur-
su Stage4You, w którym można wygrać
występ na Juwenaliach Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz nagranie teledy-
sku – mówi Konrad.
- Każda możliwość pokazania się szer-

szej publiczności jest dla nas cenna, po-
nieważ to zupełnie coś innego niż granie 
na próbach – przyznaje Wiktor.
Członkowie zespołu ubolewają nad tym, 
że w Lesznie nie mają zbyt wiele oka-
zji do zaprezentowania swoich umiejęt-
ności. Według nich brakuje w mieście 
miejsc, w których chociaż raz w miesią-
cu odbywałby się jam session, czyli zbio-
rowe muzykowanie.
- Można powiedzieć, że w stosunku do 

wielkości naszego miasta jest u nas na-
prawdę dużo młodych zespołów. Dlatego 
przydałoby się miejsce integrujące to 
środowisko. Cieszy nas niezmiernie fakt, 
że powstał Festiwal LUFA, na którym my 
i inne zespoły mieliśmy okazję zagrać
koncert. To cudowna inicjatywa i trzy-
mamy kciuki, aby odbywała się co roku. 

Jednak to trochę za mało - komentuje 
Konrad. - Kolejnym problemem młodych 
artystów jest brak miejsca do prób, a je-
żeli są, to nas przeważnie na nie nie stać. 
Mieliśmy szczęście, że trafi liśmy na pana 
Damiana Zieglera, dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipnie, który udo-
stępnił nam salkę. Możemy na niego li-
czyć również, gdy potrzebujemy pożyczyć
sprzęt na dany koncert. Trzeba przyznać, 
że wiele młodych zespołów nie miało-
by jak funkcjonować bez jego wsparcia. 
Od niedawna wynajmujemy pomieszcze-
nie przy ulicy Przemysłowej w Lesznie, 

dzięki czemu nie musimy martwić się
o dojazdy – dodaje.
Pasja, talent i młodzieńcza fantazja to 

słowa, które najlepiej opisują Chipsy 
Jazz. Nic zatem dziwnego, że na przy-
kład tekst utworu „Corok” powstał na 
skutek wyzwania polegającego na na-
pisaniu w 10 minut piosenki o wodzie 
gazowanej Perlage. Za nazwą ich ze-
społu ponoć również kryje się fascynu-
jąca historia, jednak jak przyznają, jej 
znaczenie ujawnią dopiero wraz z wy-
daniem pierwszego albumu. Jak widać, 
chłopacy są pomysłowi i zmotywowani 
do wykreowania własnego stylu. Mimo 
młodego wieku potrafią dostrzec poten-
cjał ukryty w pasji, która nadaje rytm ich 
codzienności.
- Muzyka zmieniła mój światopogląd. 

Dzięki niej moja codzienność wypełniła 
się kolorami, których wcześniej nie do-
strzegałem. Podoba mi się także to, że 
dzięki niej możliwe jest budowanie więzi 
społecznych. Muzycy są jak jedna wiel-
ka rodzina i cieszę się, że do niej należę
- przyznaje Wiktor.
- Dla mnie granie na bębnach jest formą

uwalniania emocji. Wybrałem perkusję
na swój instrument, ponieważ nie ma tylu 
perkusistów, co na przykład gitarzystów 
i łatwiej zaistnieć w świecie muzycznym. 
Podobnie jak Wiktor doceniam fakt, że 
dzięki muzyce poznaję wielu inspirują-
cych ludzi, z którymi mogę porozmawiać
o tym, co mnie najbardziej interesuje – 
wyjaśnia Konrad.
Tymczasem zespół skrzętnie dobiera 

repertuar, który zaprezentuje na scenie 
podczas własnej studniówki.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: OLEK BORTEL
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04 / piątek
godz. 18:00 Rysa. Marilyn Monroe

05 / sobota
godz. 18:00

06 / niedziela
godz. 18:00

Rysa. Marilyn Monroe
Rysa. Marilyn Monroe

08 / wtorek
godz. 09:00 Cyber Cyrano

09 / środa
godz. 09:00

10 / czwartek
godz. 09:00

Cyber Cyrano
Cyber Cyrano

12 / sobota
godz. 18:00 Szalone Nożyczki

13 / niedziela
godz. 18:00

15 / wtorek
godz. 09:00

Szalone Nożyczki
Mały Książę

16 / środa
godz. 09:00 Mały Książę

17 / czwartek
godz. 09:00

19 / sobota
godz. 18:00

Mały Książę
Sex, Prochy i Rock & Roll

20 / niedziela
godz. 18:00 Sex, Prochy i Rock & Roll

26 / sobota
godz. 18:00

27 / niedziela
godz. 18:00

Słoneczni chłopcy
Słoneczni chłopcy

premiera

www.teatrmiejskileszno.pl tel. / SMS: 790 466 699 bilety@teatrmiesjkileszno.pl
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Crossfiterki to fighterki!
W tak zwanym boxie crossfi towym wskakują na skrzynie, podciągają się na drążku, podnoszą ciężary, robią pompki, wiosłują 

i wspinają po linie. Wylewają przy tym litry potu, a wraz z nim nagromadzone w ciele negatywne emocje. I wbrew krążącym mi-

tom, według mnie i nich samych, ich sylwetka wcale nie jest męska. Wręcz przeciwnie – sportowo zarysowana, proporcjonalna, 

jędrna i sexy. Crossfi t to dla moich bohaterek doskonały sposób na wyrzeźbienie ciała, zrzucenie zbędnych kilogramów, a prze-

de wszystkim na dobry nastrój i przezwyciężanie własnych słabości.

Crossfi t to rodzaj treningu wytrzymałościowego z elementami treningu siłowego. 
Jego podstawą są intensywne i ciągle zmieniające się bodźce treningowe. Mimo że 
został stworzony, by pracować nad kondycją fi zyczną amerykańskich służb mundu-
rowych, to jak się okazuje, nie jest domeną wyłącznie mężczyzn. Jeżeli nie istnieją
żadne przeciwwskazania medyczne, to crossfi t mogą trenować wszyscy, niezależ-
nie od płci, wieku czy kondycji. By zgłębić istotę ćwiczeń wymagających ogrom-
nej determinacji i przesuwania własnych granic, przepytałam trzy leszczynianki, 
które pokochały ten rodzaj aktywności.

Joanna Kaliska

Aktywność fi zyczna od dziecka była dla niej czymś naturalnym. W podstawów-
ce uprawiała akrobatykę sportową, a później grała w siatkówkę, biegała, chodziła 
na zumbę i siłownię. Jednak dopiero gdy trafiła na zajęcia crossfi towe, poczuła, że 
w końcu odnalazła aktywność dla siebie. Wycisk, który dostała podczas pierwszych 
zajęć, nie zniechęcił jej, a wręcz przeciwnie – zmotywował do kolejnych prób poko-
nywania swoich słabości. Podnoszenie coraz większych ciężarów czy przełamywanie 

strachu przed naskokiem na skrzynię nie tylko poprawiały wydolność jej organi-
zmu, ale okazały się również świetnym treningiem mentalnym.

- Zajęcia crossfi towe dodały mi pewności siebie. Uwierzyłam we własne możliwości 
i przestałam bać się zmian. Niedługo po rozpoczęciu regularnych treningów zde-
cydowałam się na odważny krok. Zrezygnowałam z pracy, która mnie stresowała 
i postanowiłam otworzyć własną fi rmę - wspomina Asia.

Ogromny wyskok endorfi n, który towarzyszy jej po każdym treningu, uzależnił
ją do tego stopnia, że crossfi t jest częścią jej życia już od ponad 6 lat. Mało tego, 
Joanna jest w stanie wstawać pięć razy w tygodniu wczesnym rankiem, by o 6 roz-
począć trening ze swoją ulubioną grupą. 

- Dzięki porannym ćwiczeniom mam energię na cały dzień. Uwielbiam to uczucie, 
gdy jest dopiero 7 rano, a ja już jestem po treningu i mam świadomość, że zrobiłam 
coś dla siebie – mówi Asia.

Konsekwencja i regularność to cechy, dzięki którym sylwetka Joanny stała się wy-
sportowana i jednocześnie kobieca. 

- Pamiętam, że gdy mąż namawiał mnie, bym spróbowała treningu, którego ele-
mentem jest podnoszenie ciężarów, początkowo odmówiłam. Myślałam, że to nie 
dla mnie i bałam się nadmiernego, niepożądanego rozrostu mięśni. Moje obawy 
były jednak nieuzasadnione. Owszem, mięśnie ładnie się zarysowały, ale w sposób 
bardzo subtelny i naturalny – przyznaje Asia. 

Celem Joanny nie było nigdy podnoszenie coraz większych ciężarów, ponieważ
dla niej trening musi być przede wszystkim bezpieczny. 

- Crossfi towi zarzuca się, że jest bardzo kontuzjogenny. Nie zgadzam się z tym. 
Oczywiście, jeżeli ktoś trenuje, a ma niezdiagnozowane wady postawy lub ćwiczenia 
wykonuje z błędami technicznymi, to wtedy jakakolwiek aktywność fi zyczna może 
stanowić zagrożenie. Od kiedy trenuję, nie przydarzyła mi się żadna kontuzja, po-
nieważ do wszystkiego podchodzę z rozsądkiem – tłumaczy Asia.

Katarzyna Grześkowiak

Pierwszy raz pojawiła się w crossfi towym boxie w 2016 roku. Jak twierdzi, roz-
poczęcie przygody z tą (wówczas jeszcze mało znaną w Polsce) aktywnością było 
jedną z lepszych decyzji, jakie podjęła w życiu. Kasia ma 43 lata, jednak tak wy-
sportowanego ciała mogłaby jej pozazdrościć niejedna 20-latka. Zaokrąglone po-
śladki, pięknie zarysowane plecy, mocne ręce i nogi i twardy brzuch. Codzienne 
treningi są dla niej tak naturalne, że nie rezygnuje z nich nawet będąc na wakacjach. 
Zanim trafiła na crossfi t, uprawiała biegi przełajowe, ale po pewnym czasie ten 

sport zaczął ją nudzić. 

- W crossfi cie uwielbiam to, że jest tak bardzo różnorodny i mimo że jestem wier-
na tej aktywności tyle lat, to nadal mnie zaskakuje. Ćwiczenia są tak dobierane, by 
angażować całe ciało i co za tym idzie dawać szybkie efekty w postaci wymarzonej 
sylwetki. Jedno jednak nie ulega zmianie - siła, moc, energia, satysfakcja i pot to 
nieodłączne elementy każdego treningu – wyjaśnia Kasia.

Kasię kręci w tej formie aktywności również element rywalizacji. Zaletą ćwiczeń
w grupie jest niewątpliwie większa motywacja wynikająca ze wspólnego dążenia 
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do celu. Wzajemne dopingowanie się w osiąganiu kolejnych sprawności bardzo 
jednoczy uczestników treningów.

- Przychodzę na zajęcia nie tylko po to, by wyrzeźbić ciało, ale także by spędzić
miło czas z ludźmi, którzy podzielają moją pasję. Mimo że grupa składa się z osób 
w różnym wieku i z różnych środowisk, tworzymy zgrany team. Często integrujemy 
się także poza boxem crossfi towym na wspólnych spotkaniach, imprezach czy wy-
jazdach – mówi.

Kasia to tytan pracy. Prowadzi swój biznes, a jej każdy dzień jest długi i intensyw-
ny. Mimo to nie ma opcji, żeby nie znalazła dwóch godzin na aktywność. To dzięki 
niej czuje się bowiem młoda, silna i pewna siebie. 

- W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że wiek to tylko liczby. Nigdy wcześ-
niej nie czułam się tak dobrze w swoim ciele. Jestem dumna z tego, że nadal mi się
chce, a do tego sprawia mi to taką frajdę, że nie wyobrażam sobie z tego zrezygno-
wać – tłumaczy Kasia. 

Kamila Bonawenturczyk

Swoje podejście do crossfi tu określa jako zdrowe uzależnienie. Zdecydowanie nie 
są to słowa na wyrost, biorąc pod uwagę, że podczas pierwszej i drugiej ciąży tre-
nowała praktycznie do samego porodu. Po tylu latach spędzonych w boxie crossfi -
towym nie wyobrażała sobie zaprzestać bycia aktywną.

- Słucham swojego organizmu i wiem, kiedy powiedzieć sobie dość. W jednej i dru-
giej ciąży czułam się dobrze. Dostałam zatem zielone światło od lekarza prowadzą-
cego, a podczas ćwiczeń kontrolowałam swój puls. Oczywiście nie wykonywałam 
takich samych ćwiczeń jak reszta grupy, tylko mniej forsowne, które z dbałością do-
bierał mi mój trener. Dzięki tym treningom moje ciało szybciej się zregenerowało po 

ciąży i na zajęciach pojawiłam się już pięć tygodni po urodzeniu dziecka – wspo-
mina Kamila.

Do porannego wstawania i pójścia na trening motywuje ją fakt, że na zajęciach spo-
tyka ludzi, których wprost uwielbia i wśród których czuje się swobodnie. 

- Na crossfi cie nie ma rewii mody, mogę przyjść w podartych getrach i nikt nawet 
nie zwróci na to uwagi – dodaje.

Nic jej tak nie mobilizuje, jak dobre wyniki jej kolegów i koleżanek. 

- Gdy chodziłam na zwykłą siłownię, to brakowało mi celu, a tu jest inaczej. Wiemy, 
co chcemy osiągnąć i dążymy do tego wspólnie. Gdy widzę wyrzeźbiony brzuch mo-
jej koleżanki, to daję z siebie jeszcze więcej – śmieje się Kamila.

Zanim zaczęła uprawiać crossfi t ważyła 11 kilogramów więcej. Niemniej, jak sama 
przyznaje, osoba świadomie uprawiająca sport przez dłuższy czas, skupia się na tym, 
jak wygląda, a nie na tym ile waży. Kamila należy do tych zdeterminowanych, więc 
gdy chce coś przekąsić, zazwyczaj zamiast czekolady chwyta jabłko. 

- Żal mi zaprzepaścić godziny spędzone na ćwiczeniach, dlatego raczej unikam 
śmieciowego jedzenia. Nie jest jednak tak, że katuję się jakąś konkretną dietą – 
przyznaje Kamila.

***

Powyższe historie leszczynianek są przykładem na to, że warto odnaleźć w swoim 
życiu aktywność, która zmieni na lepsze nie tylko nasze ciało, ale przede wszystkim 
nastawienie do świata. Trzymam kciuki, żeby Wam również się to udało.

TEKS: MAGDALENA WOŹNA
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ŻUŻEL
Poznaliśmy organizatorów tegorocznych rund SEC, które wyłaniają Indywidualnego 
Mistrza Europy. Rundy fi nałowe odbędą się w Rybniku (02.07), Gustrow (06.08), Łodzi 
(03.09) oraz w Pardubicach (23.09). Warto zaznaczyć, że zwycięzca turnieju premio-
wany jest startem w Grand Prix.
Discovery Sports Events, czyli nowy organizator cyklu Grand Prix także opublikował 
terminarz na nadchodzący sezon. 12 rund odbędzie się w następujących lokalizacjach: 
Gorican (30.04), Warszawa (14.05), Praga (28.05), Teterow (04.06), Gorzów Wielkopolski 
(25.06), Togliatti (09.07), Cardiff  (13.08), Wrocław (27.08), Vojens (10.09), Malilla (17.09), 
Toruń (01.10), TBA (05.11)

FUTSAL
Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek Statscore Futsal Ekstraklasy. Drużyna GI 
Malepszy Futsal Leszno plasuje się na 6. miejscu ligowej tabeli. Pauza w lidze, oprócz re-
generacji i treningu, oznacza także możliwości transferowe. Leszczyńską ekipę wzmoc-
nił Marcin Firańczyk. Ma on zastąpić Piotra Pietruszko, który zakończył futsalową karierę. 

W Holandii odbywa się 2022 UEFA Futsal Championship. Do kadry biało-czerwonych 
powołani zostali reprezentanci klubu z Leszna: Sebastian Wojciechowski i Dominik 
Solecki.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Od porażki rozpoczęły rok koszykarki Pompax Tęczy Leszno. Uległy zawodniczkom 
łódzkiego Widzewa 50:54. Natomiast w wyjazdowym pojedynku w Rybniku z miejsco-
wym RMKS XBEST zagwarantowały kibicom rozpalone policzki i przyspieszony puls. 
Wyprawa do górnośląskiej ekipy zakończyła się wygraną 86:89.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Od porażki rozpoczęły rok koszykarki Pompax Tęczy Leszno. Uległy zawodniczkom 
łódzkiego Widzewa 50:54. Natomiast w wyjazdowym pojedynku w Rybniku z miejsco-
wym RMKS XBEST zagwarantowały kibicom rozpalone policzki i przyspieszony puls. 
Wyprawa do górnośląskiej ekipy zakończyła się wygraną 86:89. Doskonałe wejście 
w sportowy Nowy Rok zanotowali w rozgrywkach II ligi Rycerze Rydzyna. Pokonali 
KS Kosz Kompaktowy Pleszew 90:83. Na wyjeździe w Nysie zwyciężyli z Igner Home 
Basket 68:74. Niespodziewanie rydzyńska twierdza została zdobyta przez Dijo Polkąty 
Maximus Kąty Wrocławskie. Spotkanie zakończyło się rezultatem 85:97. Porażkę ko-
szykarze zrekompensowali bardzo szybko, pokonując we Wrocławiu ekipę miejsco-
wego Gimbasketu 48:79 oraz na własnym parkiecie Basket Club Obra Kościan 97:74.

TENIS STOŁOWY
Do samego końca walczyli w pojedynku Pucharu Europy TT Inter Cup tenisiści stoło-
wi Wametu Dąbcze. Mimo ogromnych ambicji nie udało się pokonać gości z Francji. 
Gospodarze przegrali ostatecznie z francuskim zespołem CMPJM 3:4 i to Trójkolorowi 
awansowali do fi nałowej rundy rozgrywek. Działania organizatorów i liczna obecność 
kibiców dowodzą jednak, że dzięki takim wydarzeniom styczeń wcale nie jest taki 
straszny, jak wielu go maluje.

KARATE
Świetny sprawdzian swoich możliwości wykonał Natan Olichwer, reprezentant klubu 
Budokan Astromal Leszno. Drugi raz stanął na podium zawodów światowej ligi karate. 
Medal z brązowego kruszcu zdobył w meksykańskim Acapulco, gdzie odbył się pierw-
szy z czterech tegorocznych turniejów cyklu Karate 1 Youth League.

PIŁKA NOŻNA
Za nami runda jesienna piłkarskich rozgrywek, którą Polonia 1912 Leszno zakończyła 
na 3 miejscu V ligi. Trwa przerwa w rozgrywkach ligowych, a zawodnicy szlifują formę 
w sparingach. Do rundy wiosennej leszczyński klub przystąpi ze wzmocnieniem. Do 
zespołu powrócił Michał Skrzypczak. 22-latek jest wychowankiem Rawii Rawicz i gra 
na pozycji lewego skrzydłowego. Powodzenia!

Sportowa ciekawostka
Lubicie spotkania piłkarskie, w których pada duża ilość bramek? W stołecznych derbach 
w ekstraklasie ligi madagaskarskiej, rozegranych w październiku 2002 roku pomiędzy 
AS Adema Antananarywa a SOE Antanarivo, padł rekordowy wynik 149:0. Rezultat tra-
fi ł do księgi rekordów Guinessa. Sam mecz niewiele jednak miał wspólnego z duchem 
rywalizacji. Drużyna, która przegrała w dramatycznych okolicznościach, broniąca tytu-
łu mistrzowskiego, zaprotestowała przeciwko stronniczości sędziego. W spotkaniu ze 
wspomnianym rywalem postanowili strzelać gole samobójcze. Zastanawiam się jakie 
opcje na powyższą sytuację miałby Kowalski, najmądrzejszy z pingwinów w animo-
wanym fi lmie „Madagaskar”.

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

Na żużlowej karuzeli trwa wyścig zbrojeń. Janusz Kołodziej i Jarosław 
Hampel od wielu sezonów należą do najlepszych żużlowców PGE 
Ekstraligi. Kto okaże się lepszy w nadchodzącym sezonie? Fot. Mateusz 
Gołembka.
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Misja: odkodować 

stereotyp
Sektor technik informatycznych rozwija się w szybkim tempie. 

Mimo że w ostatnich latach wzrosła liczba pracujących w nim 

kobiet, to dysproporcja między liczbą mężczyzn a nimi wciąż 

jest znaczna. Różnica ta jest prawdopodobnie wynikiem zako-

rzenionego w społeczeństwie stereotypu na temat niewystar-

czających kompetencji kobiet w dziedzinie nauk ścisłych. 

Paulina Drzazga postanowiła rozprawić się z mitami o roli ko-

biet w branży IT i została koordynatorką projektu „Dziewczyny 

programują”. Ma on na celu odwrócenie tendencji i wzmocnie-

nie pewności siebie wśród dziewcząt, dla których kodowanie 

nie stanowi żadnego problemu. 

Paulina jest studentką drugiego roku 
informatyki stosowanej na Politechnice 
Wrocławskiej i już pracuje w fi rmie in-
formatycznej, którą prowadzą jej były 
nauczyciel wraz z partnerką. To on pod-
czas lekcji informatyki w liceum do-
strzegł w Paulinie ogromny potencjał.

- Mam ścisły umysł. Matematyka za-
wsze była moim ulubionym przedmio-
tem. W liceum odkryłam w sobie także 
zamiłowanie do informatyki, dlatego 
mój nauczyciel przekonał mnie, bym 
wybrała właśnie taki kierunek studiów. 
Początkowo wahałam się. Bałam się, że 
sobie nie poradzę. Choć już wtedy bar-
dzo dobrze radziłam sobie z programo-
waniem, inni studenci mogli być bardziej 
zaawansowani ode mnie. Poza tym na 
kierunku miało być mało dziewczyn, 
przez co obawiałam się poczucia nie-
pewności. Jednak dzięki temu, że ktoś
we mnie uwierzył, odważyłam się podjąć
ten krok. Dziś mogę z pełnym przekona-
niem powiedzieć, że nie żałuję tej decy-
zji – wspomina Paulina.

W leszczyńskiej fi rmie Halpress 
Paulina prowadzi między innymi zajęcia 

z programowania. Jak sama przyznaje, 
jedno z najpiękniejszych uczuć, jakie 
kiedykolwiek jej towarzyszyło, to duma 
ze swoich uczniów, gdy widzi, że rozu-
mieją przekazywane przez nią informa-
cje i potrafią wykorzystać je w praktyce. 
Wiele satysfakcji przysporzyło jej rów-
nież współtworzenie aplikacji mobilnej 
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Przepisy z początku 

XX wieku

Wyroby 
mięsne

(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

ZAWIJANA SZYNKA W PĘCHERZU

Na 4 funty mięsa od szynki, wziąć dwie garście soli, pół łyżeczki saletry, korzeni, 
kilka bobkowych listków, zalać kwaterką wody i niech tak z tydzień poleży; przewra-
cać raz po raz. Potem zwinąć mocno w wałek, wpakować w pęcherzynę, poowijać
gęsto sznurkiem i wędzić tydzień. Tak sam można peklować górnicę wieprzową (od 
łopatki i żeber), ale w muślin (cienka tkanina jedwabna lub bawełniana) włożyć, 
zawiązać i wędzić. Można jeść surową albo ugotować jak szynkę.

WĄTROBIANKA WYBORNA

Całą surową wieprzową wątrobę usiekać lub w maszynie zmleć, przefasować przez 
durszlak, dodać funt mięsa wieprzowego, gotowanego, drobno usiekanego, funt 
drobno pokrajanej słoninki, tartej cebulki łyżeczkę od kawy, soli sporo, pieprzu 
tartego, majeranku, skosztować czy dosyć ostra i masą tą nadziać fl aki wieprzowe 
niezbyt mocno, żeby nie popękały w gotowaniu; zapinać drewnianemi śpilkami 
lub zawiązać mocno szpagatem z jednej i drugiej strony, gotować pół godziny na 
wolnym ogniu. Żgnąć drewienkiem, jeżeli się tylko czysta woda pokazuje, znak że 
mają dosyć, wyjąć wtenczas, opłukać w zimnej wodzie i kłaść na stolnicę. Mając 
więcej wątrobianek, owędzić je trochę, lepiej się trzymają.

SALCESON Z GŁOWY WIEPRZOWEJ

Wziąć całą głowę wieprzową, gdy za tłusta, dodać kawałek chudego mięsa, ugo-
tować na miękko, wyjąć, pokrajać w średnie kostki, posolić, opieprzyć gorzkim 
i angielskim pieprzem, goździków tłuczonych łyżeczkę sporą wsypać, także maje-
ranku szczyptę, wlać rosołu trochę, umięszać dobrze, potem w fl ak nie zbyt mocno 
nałożyć. Kto chce mieć salceson ciemny, niech wleje fi liżankę juszki zamiast rosołu. 
Ugotowany wyłożyć na stolnicę, przycisnąć deseczką i kamieniem, żeby się płasko 
uformował; musi tak leżeć do wystudzenia. Można go także uwędzić.

KISZKI Z KASZY

Ugotować podgardle, płuca, serce, kawał mięsa od brzucha, pokrajać wszystko 
drobno. Gorącym rosołem sparzyć grubą taterczą kaszę i uprażyć do połowy, 
wyłożyć na miskę, gdy nie dość tłusta dodać tłuszczu, gdyż kasza powinna być
bardzo tłusta, następnie wsypać soli, tłuczonego pieprzu gorzkiego i angielskiego, 
majeranku przesianego przez sitko, włożyć mięso pokrajane, wlać juszki tyle aby 
masa była ciemna. Wszystko razem dobrze wymięszać, nadziewać fl aki, lecz nie 
zbyt mocno żeby kiszki w gotowaniu, kiedy kasza zacznie pęcznieć, nie popękały. 
Po nałożeniu spiąć drewnianemi śpilkami. Potem wstawić wody w dużym rądlu, 
w gotującą wkładać po kilka kiszek, gotować na wolnym ogniu, kłuć drewienkiem, 
jeżeli po przekłuciu wychodzi czysta woda, wtenczas wyjąć, opłukać w zimnej 
wodzie i ułożyć na stolnicy.

„Kaczawskie Klimaty”. Był to pierwszy 
projekt, w którym brała udział w ramach 
nowej pracy. 

- W programowaniu podoba mi się
najbardziej to, że tworzę coś sama i że 
to coś działa, a do tego znajduje za-
stosowanie, które może ułatwić ży-
cie innym. Uwielbiam obserwować, 
gdy z kodu powstaje aplikacja, w któ-
rej proces tworzenia byłam bardzo za-
angażowana. Podczas pracy nad apli-
kacją „Kaczawskie Klimaty” miałam 
możliwość zwiedzić Krainę Wygasłych 
Wulkanów i zdobyć wszystkie jej szczy-
ty. Było to niezbędne do stworzenia na-
rzędzia, które ma ułatwić innym pozna-
nie tego niezwykłego miejsca. Zatem, jak 
widać, moja praca to nie tylko siedzenie 
przed komputerem i wklepywanie kodu – 
wyjaśnia Paulina.

Od kilku miesięcy Paulina koordynuje 
również projekt „Dziewczyny progra-
mują”, którego misją jest uświadomie-
nie dziewczynom, że sektor IT to miej-
sce także dla nich. Pomysł na powstanie 
tego projektu zrodził się na podstawie 
osobistych doświadczeń i obaw Pauliny 
co do obrania drogi zawodowej.

- Mam szczęście, że mogę pracować
w swoim przyszłym zawodzie już w trak-
cie studiów. Fakt, że dobrze sobie radzę, 
utwierdza mnie w przekonaniu, że do-
konałam dobrego wyboru. Dlatego na 
zajęciach przekonuję kursantki, że war-
to obrać podobną ścieżkę. Ukończenie 
szkolenia ma stanowić dla nich stabil-
ne podłoże wiedzy, która zwiększy ich 
pewność siebie. Chcę uświadamiać in-
nym, że osiągnięcie sukcesu w zawodzie 

programisty nie jest uwarunkowane 
płcią i że kobiety potrafią bardzo dobrze 
myśleć logicznie, często nawet lepiej niż
mężczyźni – tłumaczy Paulina.

Zajęcia z projektowania i programo-
wania aplikacji połączone z elementami 
rozszerzonej matematyki odbywają się
w jeden weekend w miesiącu w małej 
grupie dziewczyn w wieku licealnym. 
Celem zajęć, które potrwają rok, jest 
wspólne stworzenie aplikacji. Mentalne 
wsparcie stanowią cykliczne spotkania 
z kobietami (nie tylko z branży IT), któ-
re osiągnęły sukces zawodowy.

- Niektórzy pytają mnie, czy wybrałam 
ten zawód dlatego, że chcę zmieniać
świat. Co prawda jeszcze za wcześnie 
na takie plany, ponieważ najpierw muszę
opanować go technicznie, jednak można 
powiedzieć, że ten projekt jest dobrym 
punktem wyjścia do takich celów. Jeżeli 
uda mi się swoimi działaniami przyczy-
nić do przyszłych sukcesów tych dziew-
czyn, to już jest bardzo wiele – mówi 
Paulina.

Żadne badania nie wykazały, że istnie-
je chromosom, który determinuje róż-
nicę zdolności technologicznych wśród 
kobiet i mężczyzn. Dlatego, drogie pa-
nie, nie powinnyśmy mieć kompleksów 
i politechniki wybierać równie często, 
co uczelnie humanistyczne. Zakodujmy 
w sobie wiarę we własne możliwości – 
to gwarancja sukcesu!

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA 

ORAZ FACEBOOK HALPRESS
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Świat w pigułce
Dobre wychowanie

Chińskie ministerstwo sportu wyda-
ło pod koniec roku nietypowe rozpo-
rządzenie. Zgodnie z nim zakazuje się
piłkarskim trenerom drużyn młodzieżo-
wych powoływania na zgrupowania pił-
karzy z… tatuażami. Docelowo nie ma 
ich posiadać żaden piłkarz w Chinach. 
Chodzi o to, aby zawodnicy utożsamiali 
się z tradycyjnymi wartościami, a także 
propagowali zasady dobrego wychowa-
nia. Zdaniem chińskich urzędników ta-
tuaże są elementem szkodliwej ideologii 
zachodniego, zepsutego świata.

Niektórzy Serbowie bez prawa głosu
16 stycznia odbyło się w Serbii refe-

rendum dotyczące zmiany niektórych 
zapisów konstytucji. Do czasu odda-
nia artykułu do druku, wyniki nie były 
jeszcze znane. Niemniej istotniejsze 
jest coś innego. Spora część etnicz-
nych Serbów zamieszkuje terytorium 
Kosowa. Początkowo planowano zor-
ganizować dla nich punkty i lokale wy-
borcze. Okazało się jednak, że władze 
Kosowa są temu przeciwne i po podjęciu 
stosownej uchwały przez parlament na-
kazały likwidację punktów wyborczych. 
Ostatecznie Serbowie mogli głosować za 
pomocą ambasady, choć było to znacznie 
utrudnione. To kolejny element konfl iktu 
między Serbią a Kosowem, który zdaje 
się nie mieć końca.

Niecodzienne wybryki
Tuż przed końcem 2021 roku pewnego 

21-letniego strażaka z Australii oskarżo-
no o… uporczywe podpalanie domów 
oraz garaży. Dokładnie chodziło o co 
najmniej dziewięć budynków. Brzmi ab-
surdalnie? Okazało się, że ta sama osoba 
uczestniczyła następnie w gaszeniu tych 
pożarów. Rzekomo mężczyzna zbierał
liczne pochwały, a także był chętny, aby 
uczestniczyć w każdej akcji.

Zakazana uprawa
12 stycznia przed pałacem prezyden-

ckim w Pretorii w RPA miało miejsce 
niezwykłe widowisko. W godzinach 
porannych zjawił się tam samozwań-
czy król ludu Khoisan, a także czterech 
członków jego plemienia. W pewnym 
momencie zaczęli… uprawiać konopie. 
Początkowo mieszkańcy byli zdezorien-
towani, ponieważ taki proceder jest su-
rowo karany. Podejrzewano, że to tyl-
ko element jakiejś prowokacji, ale wnet 
okazało się, że konopie były prawdzi-
we. Aresztowania, jak można się łatwo 
domyślić, przerodziły się w chwilowe 

zamieszki. Król ludu Khoisan nie przy-
znaje się do winy.

Do trzech razy sztuka?
Zdaniem amerykańskich analityków 
Hillary Clinton może spróbować wy-
startować w wyborach prezydenckich 
w 2024 roku. Z pewną dozą pewności 
można wykluczyć ubieganie się o reelek-
cję przez Joe Bidena. Obecnie tylko 40% 
respondentów ocenia jego prezydentu-
rę pozytywnie, podobnie niskim popar-
ciem cieszy się obecna wiceprezydent, 
Kamala Harris. W ostatnim czasie uci-
chły natomiast informacje o ewentualnej 
kandydaturze Donalda Trumpa, choć nie 
można jej wykluczyć. 

Znika na naszych oczach
Podtytuł nawiązuje do sytuacji, która 

obecnie ma miejsce w Arktyce. Zgodnie 
z najnowszym raportem opublikowanym 
w Nature Reviews Earth & Environment, 
ponad 70% infrastruktury może zo-
stać zniszczona do 2050 roku. Obecnie 
Arktykę zamieszkuje około pięciu milio-
nów ludzi, głównie w Rosji, na Alasce, 
w Kanadzie oraz w Skandynawii. To 
właśnie ich domostwa są najbardziej za-
grożone podtopieniami, a także osuwa-
niem się ziemi.

Przyznanie się do klęski?
Węgierski rząd potwierdził, że od lute-

go będą obowiązywać urzędowe ceny 
na niektóre produkty spożywcze. Chodzi 
w szczególności o mąkę pszenną, cu-
kier, olej słonecznikowy, mleko krowie, 
udziec wieprzowy, a także pierś z kur-
czaka. Ponadto cena paliwa 95-okta-
nowego będzie mogła wynosić mak-
symalnie 480 forintów, czyli 6,05 zł za 
litr. Rząd węgierski zdecydował się na 
podjęcie takich działań, aby ograniczyć
gwałtowny wzrost cen, a także zatrzy-
mać infl ację. Lider opozycyjnej partii, 
Peter Marki-Zay podkreśla natomiast, że 
jest to nic innego, jak tylko przyznanie 
się do klęski oraz potwierdzenie, że stan 
węgierskiej gospodarki jest tragiczny. 

Najwyższa kara
Sąd Najwyższy w Colombo, po długim 

procesie, skazał Emila Lamehewage na 
karę śmierci. Został on oskarżony o to, 
że w listopadzie 2012 roku wydał rozkaz 
krwawego stłumienia buntu więźniów, 
a także zezwolił na przeprowadzenie eg-
zekucji 27 skazanych. Rzekomo niektó-
rych z nich miał sam zamordować. Jako 
komisarz więzienny dość chętnie stoso-
wał tortury, a także znacznie obniżył ra-
cje żywnościowe. Rzekomo zachęcał do 
kanibalizmu. 

Zabawa ważniejsza od obowiązków
W 2017 roku w Los Angeles miał miej-

sce napad na sklep. Szczęśliwie się
złożyło, że gdy złodzieje przygotowy-
wali się do ucieczki, niedaleko przecho-
dził patrol policji. Rozpoczęto pościg. 
Funkcjonariusze natychmiast poprosili 
o wsparcie. Centrala pobliskiego komi-
sariatu wezwała dwóch funkcjonariuszy, 
którzy odbywali patrol w radiowozie kil-
ka przecznic dalej. Okazało się, że poli-
cjanci postanowili zignorować wezwa-
nie. Nie tylko nie dołączyli do pościgu, 
ale również wyłączyli radio. Dlaczego? 
Akurat wspólnie grali w popularną wów-
czas grę Pokemon GO. W trakcie postę-
powania dyscyplinarnego wyjaśnili, że 
nie mogli przerwać rozgrywki, ponieważ
byli w trakcie łapania wyjątkowo cenne-
go pokemona. O sprawie stało się głoś-
no dopiero kilka tygodni temu, ponieważ
wcześniej akta sprawy były utajnione.

Ceremonia incognito
W pierwszej połowie stycznia, w koś-

ciele św. Łucji w Rzymie, odbył się nie-
typowy pogrzeb. Mianowicie trumna 
była owinięta we fl agę ze swastyką, na-
tomiast obecni na nabożeństwie żałob-
nicy wykonywali faszystowskie gesty. 
Interesujące jest to, że… przedstawicie-
le kurii rzymskiej stanowczo odcinają
się od jakiegokolwiek związku z pogrze-
bem. Rzekomo nawet proboszcz para-
fi i nie wiedział, że nabożeństw przybie-
rze charakter nazistowskiej ceremonii. 
Na nagraniu nie widać wprawdzie, aby 
ksiądz uczestniczył w pogrzebie, jed-
nak trudno wyobrazić sobie jego brak. 
Zmarłym był członek skrajnie prawico-
wej organizacji Forza Nuova. 

Zwierzęcy archeolog
Pewien borsuk z Asturii (Hiszpania) po-

stanowił pewnego dnia poszukać poży-
wienia w pobliżu swojej nory. W tym 
celu zaczął intensywnie kopać, aż doko-
pał się do… 209 rzymskich monet z III, 
IV oraz V wieku. Znalezisko nie zainte-
resowało borsuka, dlatego szybko porzu-
cił odkryte skarby. Zostały one następnie 
odnalezione przez mieszkańca lokalne-
go miasteczka, który o znalezisku poin-
formował archeologów. Monety są nie-
zwykle cenne, ponieważ nigdy wcześniej 
nie odkryto ich w tak dużej ilości i w tak 
dobrym stanie. 

Nadliczbowi goście
Pewnego dnia do schroniska dla zwie-

rząt w Michigan zadzwonił pewien męż-
czyzna. Chciał się dowiedzieć, czy może 
oddać pod opiekę kilka małych, kolo-
rowych papużek, którymi nie może się

już dłużej zajmować. Pracownica ośrod-
ka oczywiście wyraziła zgodę, natomiast 
tajemniczy mężczyzna przyjechał kilka 
godzin później. Okazało się, że przy-
wiózł ze sobą… 497 papug. Wyjaśnił, 
że wszystkie należą do jego ojca, który 
chciał opiekować się tylko kilkoma pta-
kami, ale wszystko poszło nie tak.

Szczęśliwy fi nał
W okresie wakacyjnym w 2021 roku pi-

sałem o porwaniu ponad 30 uczniów ze 
szkoły w stanie Kebbi w Nigerii. Zostali 
oni uprowadzeni przez terrorystów 
z Boko Haram. Najprawdopodobniej 
dziewczęta miały zostać sprzedane do 
domów publicznych, natomiast chło-
paków planowano wcielić do bojówek. 
Tym razem było inaczej. Bojownicy 
Boko Haram niespodziewanie uwol-
nili wszystkich uczniów. Na szczęś-
cie ich stan ocenia się na dobry, raczej 
nie doświadczyli przemocy seksualnej. 
Przyczyna wypuszczenia nastolatków 
jest nieznana, choć prawdopodobnie za-
płacono okup. 

Nowe prawo małżeńskie
Prezydent Filipin, Rodrigo Duterte, 

podpisał ustawę, które zezwala na za-
wieranie związków małżeńskich tylko 
osobom, które ukończyły 18 rok życia. 
Za złamanie prawa grozi do dwunastu 
lat pozbawienia wolności. Regulacja 
była potrzebna, ponieważ na Filipinach 
dość powszechny był proceder wycho-
dzenia za mąż przez dziewczyny, któ-
re nie ukończyły nawet 12 roku życia. 
Większość małżeństw w takim przy-
padku było aranżowanych przez rodzi-
ny. Dziewczyny nierzadko doświadczały 
przemocy w takich związkach, ponieważ
jako dzieci nie potrafiły skutecznie bro-
nić swoich praw. 

Internetowa wpadka
Gioacchino Gammino to były członek 

sycylijskiej mafi i, który od ponad dwu-
dziestu lat ukrywał się przed wymia-
rem sprawiedliwości. Podejrzewano, że 
opuścił Włochy, ale nie wiedziano, gdzie 
dokładnie przebywa. Prawdopodobnie 
zmienił bowiem wygląd oraz tożsamość. 
Pewnego dnia funkcjonariusze hiszpań-
skiej policji przeglądali mapy Google 
w trybie Street View, aż natknęli się na 
mężczyznę, który wzbudził ich cieka-
wość z powodu nietypowej blizny. Wnet 
okazało się, że to Gammino, który od 
pewnego czasu mieszkał w Hiszpanii 
i pracował jako kucharz. Mężczyzna zo-
stał natychmiast zatrzymany i prawdopo-
dobnie wkrótce trafi  do swojej ojczyzny.

KAMIL DUDKA



41# PRACA



42 # ROZRYWKA

Humor
na lutowe dni

Sudoku

ła
tw

e
śr

ed
n

ie
tr

u
dn

e

Mama mówi do syna:
- Jasiu, zadzwoń do babci i złóż jej ży-
czenia z okazji jej święta.
- Mamo, ale ja nie wiem co powiedzieć.
- Zadzwoń i powiedz jej coś ciepłego.
- Halo, babcia? Rosołek.

:)

Dziadek mówi do babci:
- Dostałem dziś emeryturę. Może 
zaszalejemy?
- Jak?
- Włączę telewizor na godzinkę.

:) 

Rozmawia dwóch znajomych:
- Podobno szukasz żony i to przez biuro 
matrymonialne. Ile ofert już dostałeś?
- Setki!
- I co piszą?
- Weź pan moją.

:)

Mąż mówi do żony:
- Słyszałaś, że wynaleziono kosmetyk, 
który upiększa wszystkie kobiety?
- Wiem, też go używam.
- Od razu wiedziałem, że to oszustwo. 

:)

W Walentynki mężczyzna pyta ekspe-
dientkę w sklepie:
- Czy mają państwo w sprzedaży kart-
ki pocztowe z napisem „Kocham tylko 
Ciebie”?
- Tak, mamy.
- To poproszę 7 sztuk. 

:)

Rozmawiają dwie koleżanki:
- Mój mąż uważa, że ma ciało greckie-
go Boga.
- A ma?
- Muszę mu wyjaśnić, że Budda nie jest 
greckim Bogiem. 

:)

Marian poleciał na wakacje do Japonii. 
Pewnego wieczoru wybrał się do jednej 
z tokijskich restauracji i zamówił japoń-
ską wódkę sake. Po pierwszym kielisz-
ku zauważył, że wszystkie stoliki i krze-
sła zaczynają wirować, więc mówi do 
kelnera:

- Ale mocne to wasze sake!
- To nie sake proszę pana, to trzęsienie 
ziemi.

:)

Kolega mówi do kolegi:
- Tyle złego naczytałem się na temat al-
koholu, że postanowiłem powiedzieć 
sobie dość. Najwyższy czas raz na za-
wsze z tym skończyć!
- Z piciem?
- Nie, z czytaniem. 

:)

- Skąd u ciebie tyle pudełek po pizzy?
- Przeszłam na dietę pudełkową.

:)

- Mamo, jak poznałaś tatusia?
- Dzięki nowoczesnej technologii.
- Przez internet?
- Nie kochanie, dzięki testom DNA.

:)

Zdenerwowana teściowa dzwoni do 
zięcia:
- Powiedz mi szybko, co mam zrobić, bo 
w moim domu czuć ulatniający się gaz!
- Jako osoba głęboko wierząca, niech 
mamusia zapali gromnicę i się pomodli.

:) 

Głowa rodziny, leżąc na łożu śmierci, 
mówi do syna:
- Synu, zostawiam ci farmę z trzema do-
mami, trzy samochody, sześć ciągników, 
jedną stodołę, dwadzieścia krów, dzie-
sięć koni, dziesięć owiec oraz dziesięć 
kóz.
Zaskoczony syn pyta:
- Naprawdę? Jak to? Gdzie to wszystko 
jest?
Na co staruszek odpowiada:
- Na Facebooku. 

:)

Rozmawiają dwie koleżanki:
- Słyszałam, że wyszłaś za mąż.
- Tak.
- Planujecie dzieci?
- Drugie może zaplanujemy. 
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ąjc

kościół
przy

rynku
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wiary

łódka na
spływ

znana
skała z
Australii

smutne
utwory

spod lipy

lekarski
- wołowe

ziele

impreza
dla

Imprezy
istnienia

bóg
wojny

Wikinga

waluta
Brazylii

klasyk
wiedeń-
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ęisk życ
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Aktywna, kreatywna, zorganizowana i nie do zatrzymania. 

Kobieta petarda. Absolwentka Filologii Polskiej na kierunku 

Komunikacja Medialna, a także studiów podyplomowych na 

kierunku Integracja Europejska - Agrobiznes i obszary wiej-

skie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  trzech sek-

torach: samorządowym, pracując w  Muzeum Okręgowym 

w Lesznie; biznesowym, pełniąc funkcje sprzedażowe w fi r-

mie zajmującej się wyposażeniem wnętrz biurowych; w or-

ganizacji pozarządowej jako animatorka stowarzyszenia 

Centrum PISOP. Te wszystkie aktywności wyposażyły ją 

w cenne kompetencje, które pozwoliły na spełnienie ma-

rzenia o założeniu własnego biznesu. Tak powstały Relacje-

Inspiracje, czyli działalność polegająca na pomaganiu w roz-

woju fi rmom, jednostkom samorządowym oraz osobom 

prywatnym. Beata od trzech lat jest także zaangażowana 

w proces rewitalizacji Miasta Leszna. Jako członkini Komitetu 

Rewitalizacji pracuje na rzecz społeczności lokalnej. Z grupą 

nieformalną „Niewidzialne Twarze Leszna” zrealizowała dwa 

projekty, które miały na celu odnalezienie mieszkańców pa-

miętających lata świetności Starego Miasta. Od października 

współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Krzywiń, zajmując 

się partycypacją społeczną, czyli współpracą z różnego ro-

dzaju interesariuszami. Prywatnie mama dwóch córek, Ewy 

i Zofi i, które uważa za swoje największe życiowe osiągnięcie. 

W wolnym czasie zaczytuje się w literaturze zgłębiającej za-

gadnienia rozwoju osobistego.

Beata 
Grz egorz ewska 

Najbardziej motywuje mnie...   

…wychodzenie ze swojej strefy komfortu i pokonywanie własnych słabości w duchu 
rywalizacji. 

Nie wyobrażam sobie dnia bez… 

…kawy, książki, motywujących podcastów, podejmowania działań na rzecz innych 
i rozmów z ludźmi, którzy dają mi mnóstwo siły i inspiracji.

Marzenie, które spełniłam 
jako ostatnie to… 

…założenie fi rmy. Jednak nie poprzestaję na tym i mam zamiar odhaczać 
kolejne marzenia z mojego zeszytu. Do tej pory uzupełniałam go zdjęciami 
i opisami, bo brakowało mi czasu i odwagi. Teraz będę realizować to, co dla 
siebie zaplanowałam. 

Najbardziej lubię siebie za… 

…empatię. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo jej brakuje w dzisiejszym świecie.

Gdybym mogła być kimkolwiek zechcę, 
byłabym…

…tancerką, a potem trenerką tańca.

Przeraża mnie… 

…woda, ponieważ gdy byłam dzieckiem zdarzył mi się nieprzyjemny incy-
dent. Nie ufam swoim umiejętnościom pływackim, więc mam w planie za-
pisać się na kurs pływania. 

Miarą sukcesu jest dla mnie… 

…pogodzenie wszystkich ról, jakie pełnię w życiu prywatnym, zawodo-
wym i społecznym i otrzymywanie za to satysfakcjonującego 
wynagrodzenia. 

Moje życiowe motto to…    

…żyj z całych sił i traktuj ludzi tak, jak sama chciałabyś być traktowana.

Na bezludną wyspę zabrałabym…    

…książki, zeszyt do zapisywania myśli i oczywiście pióro wieczne. 
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Luty może zaskoczyć jedynie w sferze zdrowia. Wszelkie zaniedbania nagle będą się mścić słaboś-
cią w najmniej odpowiedniej chwili. Tymczasem luty okaże się dobrym czasem na weryfi kację do-
tychczasowych osiągnięć zawodowych i  społecznych. Samotne Barany zatęsknią za wymarzoną 
drugą połówką i  podejmą radykalne kroki, by poznać partnera życiowego. Okaże się, że cierpli-
wość i otwartość na inność przyniosą niespodziewane efekty. W sprawach zawodowych trzeba się 
będzie wspinać na wyżyny dyplomacji…

Byk (20.04 - 20.05)
Luty może okazać się najbardziej skomplikowanym i  pełnym wyzwań miesiącem 2022 roku. 
Wszystko i  wszyscy będą sprawiać wrażenie, że prowokują Cię, drogi Byku, manipulują Tobą lub 
wprost atakują. Nie daj się w to wciągnąć, pamiętając, że to tylko Wszechświat testuje Twoją cierp-
liwość i pokorę. To minie, a tylko od Ciebie zależy, czy położy się cieniem na przyszłości, czy mo-
że otworzy przed Tobą nowe szanse. Dotyczy to każdej dziedziny życia. Korzystnie byłoby zadbać 
o relaks i lekką dietę, by wesprzeć organizm w stresujących okolicznościach. 

Bliźnięta (21.05-20.06)
Ciekawy czas nastał. Z  jednej strony masz, drogi Bliźniaku, niepowtarzalną szansę na znalezienie 
rozwiązań męczących Cię sytuacji. Z  drugiej, aby osiągnąć swe cele, musisz (sic!) stawić czoła 
swoim lękom i słabościom; świadomie i uczciwie. Od tego egzaminu zależy, czy ruszysz z miejsca 
w  sprawach fi nansowych i  w  życiu osobistym. Nie poddawaj się. Nowo poznane osoby mogą 
okazać się w  przyszłości Twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Pamiętaj, że przyszłość to jutro, które 
tworzysz dziś...

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, luty to najlepszy czas dla Ciebie na snucie planów na przyszłość. Aktywność myśli 
i  porządkowanie priorytetów życiowych to teraz Twoi sprzymierzeńcy na duchowej ścieżce 
życia. Lektura książki, planowanie zmiany wystroju czy wymarzonych wakacji okażą się niezwykle 
płodne i  przyniosą świetne rezultaty. Twoi najbliżsi także będą Cię wspierać. Pamiętaj jednak, że 
prawdziwych przyjaciół poznaje się w  biedzie. Zatem zakończ te znajomości, które nie dają Ci 
satysfakcji od dłuższego czasu.

Lew (23.07 - 22.08)
Luty 2022 upłynie pod znakiem wyzwań w  sferze zawodowej oraz partnerskiej. Otaczająca 
Cię aura może przynieść wiele napięć. Stare urazy i  konfl ikty, o  których zdążyłeś, drogi Lwie, 
zapomnieć, ożyją i  zaczną żyć swoim życiem, jeśli nie okażesz pokory i  zrozumienia dla racji 
innych. Nie musisz się zgadzać, jednak uszanuj opinie innych. Wyzwaniem może także okazać się 
samopoczucie i  ogólna kondycja zdrowotna. Jeśli zachowasz umiar, takt i  staniesz na wyżynach 
dyplomacji, to kolejne miesiące nagrodzą Cię. 

Panna (23.08 - 22.09)
W  najbliższych tygodniach powinnaś, droga Panno, zatroszczyć się szczególnie o  swoje zdrowie. 
Osłabienie fi zyczne i obniżony nastrój nie będą sprzyjać ani pracy, ani życiu osobistemu. W lutym 
najlepiej byłoby udać się na urlop i  odpocząć od wszystkiego i  wszystkich. Spróbuj znaleźć 
czas, by siebie porozpieszczać. Unikaj sytuacji stresujących i  nie podejmuj decyzji mających 
długofalowe skutki. Wszystko się ułoży, nie musisz tego kontrolować, nie musisz obawiać się 
o rezultaty. Teraz warto zaufać życiu.

Waga (23.09 - 22.10)
Luty będzie sprzyjał odpoczynkowi i  cieszeniu się codziennością. Warto teraz docenić to, co 
niesie życie oraz okazywać serdeczną troskę o  najbliższych. Być może ktoś zwróci się do Ciebie 
o  pomoc. Może być i  tak, że partner postawi Cię w  sytuacji wyboru i  trzeba się będzie zmierzyć 
z twardą rzeczywistością. Samotne Wagi czeka czas obrachunków i zmierzenia się z przyczynami 
samotności. W  sprawach zawodowych raczej stagnacja, która przyczyni się do przemyślenia 
i zmiany niektórych nawyków. 

Skorpion (23.10 - 21.11)
Najbliższe tygodnie przyniosą ożywienie w kontaktach towarzyskich, zarówno osobistych, jak i  za-
wodowych. Nie będzie łatwo sprostać oczekiwaniom innych, więc nie ulegaj pokusie i nie odtrącaj 
innych tylko dlatego, że nie wiesz „jak”… Niektóre znajomości stracą na znaczeniu, ale lepiej pozwo-
lić życiu, by stało się to naturalnie, bez arbitralnych decyzji z Twojej strony. Unikaj wszelkiej konfron-
tacji. Teraz jest czas  łagodności na zewnątrz i dyscypliny wewnątrz. Dzięki temu masz szansę na roz-
wój zawodowy.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Luty 2022 roku postawi przed Tobą dwa wyzwania. Po pierwsze, inni z  uporem będą 
naruszać Twoją potrzebę wolności osobistej, co może doprowadzić do konfl iktów osobistych 
i  zawodowych. Po drugie, luty okaże się miesiącem ważnym dla Twoich fi nansów w  tym roku. 
Dlatego warto bacznie przyjrzeć się tej sferze życia, by dobrze wykorzystać okazje i  nie dać się 
pokusom. Liczenie na łaskawość losu zdecydowanie zakończy się rozczarowaniem, więc pora 
wziąć się do mrówczej pracy.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Otacza Cię, drogi Koziorożcu, aura towarzyskości. Ludzie wokół Ciebie to Twoi sprzymierzeńcy, 
a nawet przyjaciele. Teraz jest czas, by dogadywać się i zawierać sojusze oraz związki. W sprawach 
zawodowych także możesz liczyć na postęp. Niemniej Twoja kariera rozwinie się lepiej, jeśli 
dobrze przemyślisz swoje podejście i  zmienisz to, co w  Tobie blokuje rozwój. Oszczędzaj siły 
i  zatroszcz się o  swoje zdrowie, bo luty może przynieść osłabienie i  spadek nastroju. Nie ulegaj 
pokusie czarnowidztwa. Po każdej burzy wychodzi słońce.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
To może być najważniejszy miesiąc w  2022 roku. Otacza Cię aura sprzyjająca obrachunkom 
i  decyzjom długofalowym w  każdej sferze życia. Najlepiej ograniczyć aktywność na zewnątrz 
i  skupić się na potrzebach duszy, podejmując decyzje. Paradoksalnie, mimo dość trudnej aury 
energetycznej w  zawodowej sferze życia, nie będziesz miał wielu powodów do narzekań. 
Niebawem Twoja kariera ruszy z miejsca, dając poczucie satysfakcji, uznanie społeczne i pieniądze.

Ryby (19.02 - 20.03)
Luty 2022 roku może być dość skomplikowany. Z  jednej strony sprzyja samotności i  weryfi kacji 
Twoich relacji. Z drugiej strony jesteś teraz, droga Rybo, bardzo podatna na sugestie i potrzebu-
jesz akceptacji otoczenia. Zatem najlepiej wykorzystasz ten czas, jeśli zdasz się na intuicję i nie bę-
dziesz oceniać siebie i innych. W sprawach zawodowych dość stabilnie. 
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Rydzyna

Horoskop klasyczny na luty 2022 r. opracowała Akia



46 # PROMOCJA



47# KALENDARIUM IMPREZ

DATA NAZWA WYDARZENIA

1 lutego, godz. 17 Popisy uczniów Samorządowego Ogniska Muzycznego we Włoszakowicach, Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 29

2 lutego, godz. 18 Spotkanie koła gospodyń miejskich Cura Domestica, Leszno, Stacja Biznes, pl. Metziga 1

4 lutego, godz. 21 Salsa Night Salsetka, kawiarnia Cooperativa, Leszno, ul. Bracka 14

5 lutego, godz. 16 Ciuch za Ciuch, Kolektyw Craft&Dance, Leszno, ul. Śniadeckich 26

6 lutego, godz. 17 Koncert noworoczny „Soprany kontra tenorzy”, sala wiejska w Święciechowie, ul. Dojazdowa 7

8 lutego, godz. 10 Spotkanie informacyjne z Przedstawicielami Urzędu Skarbowego w  Lesznie, siedziba RIPH, Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

8 lutego, godz. 14 Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w ramach Programu Zdrowa Aorta, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45

9 lutego, godz. 16:30 Grupa Wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Leszno, ul. Słowiańska 59b

11 lutego, godz. 17 „Śpiewajmy razem”, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

13 lutego, godz. 13:30 III Bieg Powstańczy w Wijewie

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE

przez cały luty  „EKO-ETNO. Natura dawnej wsi”, Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31

od 4 lutego Henryk Cześnik „Niebezpieczne zabawy” - wystawa w Galerii MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5

REKLAMA






