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„Życie trzeba przeżyć, a nie przeczekać”

LESZNO > W sobotę 22 października w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się obcho-
dy jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia  „Wygraj Siebie”. Prezesem Stowarzyszenia, które 
powstało w 2012 roku jest Teresa Rękosiewicz. Od samego początku jego głównym za-
łożeniem była chęć stworzenia organizacji, w której ludzie starsi, z problemami, będący 
w czasie rehabilitacji, po przebytych zabiegach czy też w trakcie leczenia choroby no-
wotworowej mogliby znaleźć miejsce do wspólnych spotkań. Organizacja obecnie sku-
pia 109 osób. Osoby te znajdują tu wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, rozwijają swoje 
pasje i zainteresowania uczestnicząc we wspólnych zajęciach czy warsztatach. Projekty 
Stowarzyszenia niejednokrotnie były skierowane do społeczności lokalnej. W sumie było 
ich do tej pory 97. Podczas uroczystej gali Teresa Rękosiewicz otrzymała odznakę hono-
rową za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Taką samą odznaką zostało uhono-
rowane Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”. Wyróżniono i nagrodzono również osoby wspie-
rające działalność organizacji. Ozdobą jubileuszu był m.in. pokaz mody przygotowany 
przez seniorów oraz koncert zespołu Tre Voci.

Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia

LESZNO > Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
(PSONI) obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swojej działalności. Leszczyńskie Koło 
mieści się przy ulicy Starozamkowej 14 a. Znajduje się tam Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy im. Piotrusia Pana, Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Wena” oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji. Z okazji jubileuszu, w leszczyńskim Ratuszu 
odbyła się wzruszająca uroczystość. Podczas jej trwania przewodniczący Zarządu PSONI 
Koło w Lesznie, Eugeniusz Hylak stwierdził: „Kiedy będą Państwa pytać, gdzie bije naj-
większe serce w Lesznie dla osób niepełnosprawnych, odpowiadajcie: Starozamkowa 
14 a”. Jednocześnie podziękował władzom miasta, samorządowcom powiatu oraz spon-
sorom za przychylność i pomoc w działalności stowarzyszenia. Z kolei Prezydent Leszna 
Łukasz Borowiak podziękował wszystkim pracownikom, wolontariuszom oraz zarządowi 
stowarzyszenia za ciężką pracę, wytrwałość i zaangażowanie, jednocześnie deklarując, 
że miasto Leszno pomoże ośrodkowi w remoncie przyziemia. „To nie jest mała kwota, 
ale obiecuję, że pieniądze się znajdą. To co robicie i to co chcecie dalej robić, jest czymś 
wspaniałym i za to Wam z całego serca dziękuję” powiedział prezydent.
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Nowy rok 

w Akademii Nauk Stosowanych

LESZNO > Nowy rok akademicki zainaugurowali studenci Akademii Nauk Stosowanych 
(dawna PWSZ). Jak wspomniał podczas uroczystości JM Rektor dr Janusz Poła  „Żegnając 
się ze starą nazwą zaczynamy nowy etap w dziejach uczelni i zarazem w historii miasta. 
Zmiana nazwy nie jest tylko zabiegiem administracyjnym, zwykłą i banalną sprawą. Jest 
wyzwaniem i zarazem zobowiązaniem do podjęcia wysiłku, samodoskonalenia stawia-
nia sobie coraz ambitniejszych celów. Tylko wyzwania mobilizują nas do działań, które 
zmieniają świat”. Uczelnia przyjęła w tym roku blisko 500 studentów. Planowane wcześ-
niej kierunki politechniczne oraz takie jak m.in. pielęgniarstwo, fizjoterapia czy pedago-
gika zostały otwarte zgodnie z planem. Uroczystości zakończył wykład prof. UAM dr. hab. 
Zbigniewa Pilarczyka pt. „Wojna we współczesnym świecie – wybór czy konieczność”.

Zmiany w radzie i zarządzie 

powiatu leszczyńskiego

POWIAT LESZCZYŃSKI > Nową radną powiatu leszczyńskiego została sołtys Lasocic, 
Wiesława Małycha, która zastąpiła w radzie zmarłego byłego wójta gminy Świeciechowa 
Mariana Mielcarka. Natomiast nowym członkiem zarządu powiatu wybrana została eme-
rytowana prezes firmy Werner Kenkel, Halina Florek.

REKLAMA

Inauguracja roku akademickiego 

w Wyższej Szkole Humanistycznej

LESZNO > W sobotę 15 października studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla 
Stanisława Leszczyńskiego rozpoczęli rok akademicki 2022-2023. Uroczysta inaugura-
cja odbyła się w Auditorium Maksimum przy ulicy Krótkiej. Przez 21 lat istnienia szkoły, 
uczelnię opuściło 10 tysięcy studentów. Uczelnia cały czas się rozwija. W tym roku przy-
jęła w swoje szeregi około 200 studentów. Obecnie WSH kształci na studiach pierwszego 
stopnia na kierunkach: dietetyka, administracja i pedagogika oraz na studiach drugiego 
stopnia na kierunkach: ekonomia, administracja oraz pedagogika. W swojej ofercie uczel-
nia ma również studia podyplomowe. W uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 
prócz władz uczelni i studentów udział wzięli również m.in. posłowie Grzegorz Rusiecki 
i Wiesław Szczepański oraz Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i przewodniczący 
Rady Miasta Leszna Tomasz Malepszy. W imieniu Ministra Jana Dziedziczaka list ze sło-
wami uznania odczytała Ewa Rosik.

83. rocznica publicznej egzekucji

LESZNO > Osiemdziesiąt trzy lata temu, 21 października 1939 roku niemieckie 
Ensatzkommando dokonało rozstrzelania 20 mieszkańców Leszna. W związku z tym 
wydarzeniem w piątek 21 października odbyły się uroczystości upamiętniające to tra-
giczne wydarzenie. Rocznicowe obchody rozpoczęły się poranną mszą w bazylice św. 
Mikołaja, w intencji pomordowanych. Następnie złożono wiązanki kwiatów przy Mogile 
Rozstrzelanych przy ulicy 21 października, gdzie prezydent Łukasz Borowiak wygłosił 
przemówienie. Natomiast główne uroczystości, w których uczestniczyli m.in. Prezydent 
Leszna Łukasz Borowiak, delegacje samorządowe, żołnierze i mieszkańcy miasta odbyły 
się przy Placu Kościuszki, w miejscu gdzie rozstrzelano obywateli Leszna.
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Gala „Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi”

LIPNO > Pierwszy raz w powiecie leszczyńskim odbyła się zorganizowana przez Urząd 
Marszałkowski Gala „Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Gospodarzem impre-
zy było Lipno. W jej trakcie rozstrzygnięto VI edycję konkursu „Aktywna Wielkopolska 
Wieś”. Gminom, które uczestniczyły w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 
umożliwiono zgłoszenie trzech sołectw, które najbardziej wyróżniały się aktywnością. 
Rozstrzygnięty dla zachodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski konkurs wyróżnił 
sołectwa: Zaborówiec, Małgów, Jerka, Mórkowo, Przemęt i Tarchalin. Natomiast tytuł lau-
reatów otrzymały sołectwa: Poladowo, Zgliniec, Górka Duchowna, Izbice i Chobienice.

II LO „Wielkopolską Szkołą Roku”

LESZNO > II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie ex aequo 
z Zespołem Szkół Przyrodniczych w Poznaniu zwyciężyło w konkursie „Wielkopolska 
Szkoła Roku”. Zwycięzcy otrzymali nagrodę po 20 000 złotych. „ Wielkopolska Szkoła 
Roku” (wpłynęły 84 wnioski) oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku” (wpłynęły 74 wnioski) 
byli wybierani już po raz szósty. W sumie nagrodzono 13 placówek edukacyjnych i 13 
nauczycieli z Wielkopolski. W grupie 13 nauczycieli wyróżniono jedną nauczycielkę z na-
szego regionu, Milenę Jogodzińską z Zespołu Szkół w Czaczu, która otrzymała nagrodę 
w wysokości 5 000 złotych. Gala podsumowująca konkurs odbyła się 21 października 
w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

„Królewska 13”

LESZNO / RYDZYNA > W ramach wydarzenia  „Powrót Króla”, które to wydarzenie na sta-
łe zagościło w kalendarium miejskich imprez, 2 października odbył się bieg „Królewska 
13”. Początek biegu, który zgromadził 128 uczestników wyznaczono przy Szkole 
Podstawowej nr 13 w Lesznie, a koniec przy Zamku w Rydzynie. Pierwszy na mecie bie-
gu uplasował się Miłosz Szcześniewski z Dąbcza, drugi był Dawid Miaskowski z Leszna, 
a trzeci Tomasz Kaźmierczak również z Leszna. Wśród kobiet wygrała Monika Rabiega 
z Leszna, druga była Marlena Nowacka także z Leszna, a trzecia na mecie zameldowała 
się Justyna Knaflewska z Dąbcza. Organizatorami imprezy byli: Organizacja Turystyczna 
Leszno-Region, Prezydent Miasta Leszna, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, Rydzyński 
Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie.

Nowa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

POWIAT LESZCZYŃSKI > Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak powołał na 4-letnią kadencję członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W jej skład 
weszli: Krzysztof Giera, który został zgłoszony przez fundację z Włoszakowic „Jesteśmy więc pomagamy”, Genowefa Michalska-Dąbrowska zgłoszona przez Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne „Amazonka”, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie Magdalena Nawrot-Mitręga, Zbigniew Zalesiński zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Pro-Activ” z Rydzyny oraz Mariola Żołędziejewska zgłoszona przez Stowarzyszenie Izba Życia-Nadzieja z Włoszakowic.

Fot. umww.pl
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Wystawa AGRO-SHOW wyznacza trendy w branży rolniczej
Najlepsi wystawcy, najnowocześniejsze maszyny i duży teren, na którym można zobaczyć, jak one działają – oto najważniejsze 

zalety Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW. W tym roku miała miejsce jej 23. odsłona.

Wystawa w nowym wydaniu

Na początku października 1999 roku 
w Więckowicach koło Dopiewa odby-
ła się pierwsza edycja imprezy, na któ-
rej zaprezentowało się 200 wystawców 
z kraju i zagranicy. Do dyspozycji mieli 
oni łącznie 20 hektarów, na których moż-
na było pokazać, co potrafią ich sprzęty.

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza 
AGRO SHOW, bo tak ją nazwano, wpro-
wadziła powiew świeżości w branży. 
Kluczem do sukcesu był fakt, że została 
ona zorganizowana w przestrzeni poza-
miejskiej, na terenie o dużych możliwoś-
ciach wystawienniczych. Dość szybko 
okazało się, że i ta przestrzeń jest zbyt 
skromna. Z tego powodu wystawę prze-
niesiono na lotnisko w Bednarach koło 
Pobiedzisk. Na tej decyzji zaważyła lep-
sza infrastruktura i dogodniejszy dojazd 
dla wystawców i zwiedzających impre-
zę. Miejsce sprawdziło się i od tamtej 
pory wystawa rolnicza na trwałe wpisa-
ła się w krajobraz miejscowości do tego 
stopnia, że myśląc AGRO-SHOW, myśli 
się: Bednary.

Prezes łączy ludzi

Rozwój wystawy jest dużą zasługą
Józefa Dworakowskiego, szefa fi rmy 
Agromix z Rojęczyna, znanego działa-
cza żużlowego i fi lantropa, który w 2018 
przy stuprocentowym poparciu został
prezesem Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych, wcześ-
niej od początku jej powstania pełniąc 
funkcje wiceprezesa. To m.in. za jego 

sprawą ta organizacja branżowa dzia-
ła prężnie i ciągle rozwija najwięk-
szą w kraju imprezę wystawienniczą. 
Obecnie Izba zrzesza 143 przedsiębior-
stwa z branży, będące producentami, 
dystrybutorami lub przedstawicielami 
najważniejszych światowych marek ma-
szyn i urządzeń rolniczych. Pod prze-
wodnictwem Józefa Dworakowskiego 
ta apolityczna i niezależna organizacja 
integruje fi rmy, reprezentuje ich interesy, 
współpracuje z instytucjami rolniczymi, 
szkołami i uczelniami wyższymi, a także 
świadczy inne usługi z zakresu szkole-
niowego i promocyjnego.

Więcej wystawców i zwiedzających

Między 23 a 25 września 2022 roku 
odbyła się 23. edycja Międzynarodowej 
Wystawy Rolniczej AGRO SHOW, któ-
ra ściągnęła do Bednar 700 wystawców 
i prawie 90 tysięcy zwiedzających. Na 
120 hektarach, poza maszynami i urzą-
dzeniami rolniczymi wykorzystywany-
mi podczas pokazów, można było zoba-
czyć nowości z innych obszarów – od 
pasz i dodatków paszowych, materiałów 
siewnych, środków ochrony roślin, tech-
niki obróbki plonów, przez ogrodnictwo 
aż po informatyzację rolnictwa. Obecnie 
nie ma już nic dziwnego w tym, że na po-
lach pojawiają się pojazdy autonomicz-
ne, czyli niepotrzebujące operatora w ka-
binie. A to dopiero początek. Na pewno 
kolejna wystawa AGRO SHOW przynie-
sie następne innowacje. Zaplanowano ją
od 22 do 24 września 2023 roku.

Zapraszamy!

Józef Dworakowski, prezes fi rmy Agromix, od wielu lat kieruje Polską Izbą 
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która jest organizatorem 
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach

Wystawa AGRO-SHOW w Bednarach, na 120 hektarach zgromadziła w tym 
roku 700 wystawców i prawie 90 000 zwiedzających (6

3/
20

22
)
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Odznaczenia dla zasłużonych Wielkopolan

LESZNO > Wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak, Elżbieta Olender, Karol Olender oraz 
Andrzej Gumienny zostali 25 października odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości. Medal jest państwowym, pamiątkowym odznaczeniem cywilnym, 
które zostało ustanowione 15 czerwca 2018 roku jako dowód wdzięczności oraz wy-
raz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie państwu i społe-
czeństwu. Odznaczenia państwowe zostały przyznane postanowieniem Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy na wniosek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Wielkopolska. W imieniu Wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego od-
znaczenia wręczyła Wicewojewoda Aneta Niestrawska. Uroczystość miała miejsce 
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Fot. www.poznan.uw.gov.pl

Tworzymy produkty na zamówienie,
ale też posiadamy kilka stałych artykułów w naszym
sklepie internetowym. Zapraszamy do zakupów.

Robionewdrewnie:
Winietki,
Menu,

Zaproszenia,
Skrzynki na prezenty,

itp.

Pozostałe:
Świece sojowe w szkle,

Świece sojowe w betonie,
Upominki z wosku sojowego,

Doniczki do sukulentów,
Upominki dla gości,

itp.

www.no-brand.pl

no.brand.cs

no.brand.cs

576 666 536
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Międzynarodowa edukacja 
od najmłodszych lat

Od października działa w Lesznie pierwsze międzynarodowe przedszkole. Obowiązuje w nim program nauczania Cambridge, 

który został stworzony na bazie angielskiej podstawy programowej - uznawanej za najlepszą na świecie. Nauka odbywa się 

w nim poprzez zabawę, eksperymenty, doświadczanie i przeżywanie. To miejsce gwarantuje nie tylko większy zakres nauki ję-

zyka angielskiego, ale przede wszystkim inny sposób nauczania. Taki, który w najbardziej możliwy sposób wykorzystuje poten-

cjał dziecka, jest gwarantem jego sukcesów edukacyjnych, ale także w doskonały sposób rozwija jego kompetencje kulturowe.

Założycielką The International School 
of Leszno jest Bożena Zbiorczyk, pe-
dagog z 40-letnim doświadczeniem 
w edukacji.

- Na podstawie moich wieloletnich ob-
serwacji wywnioskowałam, że program 
nauczania Cambridge najlepiej odpo-
wiada na potrzeby edukacyjne dzieci. 
Co warte podkreślenia w naszej placów-
ce, uwzględniamy jednocześnie polską
podstawę programową MEN. Uczniowie 
prowadzeni są więc dwutorowo. Nauka 
w programie Cambridge obejmuje dzie-
ci od 5 do 14 roku życia, dlatego nasze 
odziały przedszkolne od 1 września 2023 
roku, zostaną przekształcone w szkołę
podstawową z oddziałami międzynaro-
dowymi – wyjaśnia Bożena Zbiorczyk, 

dyrektorka The International School of 
Leszno.

Placówka oferuje około 800 lekcji w ję-
zyku angielskim w ciągu jednego roku 
szkolnego. Pozwala to na naturalne 
przyswajanie języka, a co najważniej-
sze odbywa się to w atrakcyjny sposób, 
czyli w formie zabawy. Jest to dla dzie-
ci zarówno przyjemne doświadczenie, 
jak i sposób na naukę bez wysiłku (co 
w późniejszym wieku jest często trud-
ne do osiągnięcia). W języku angielskim 
odbywają się zajęcia z matematyki, in-
formatyki, a także z przedmiotu o na-
zwie science. Jest to połączenie chemii, 
fi zyki oraz biologii. Interdyscyplinarny 
charakter tego przedmiotu umożliwia 
holistyczne podejście, jako że dziedzi-
ny te nawzajem się przenikają. Dzieci 

eksperymentują, robią doświadczenia 
oraz pracują metodą projektu, co umoż-
liwia zdobywanie wiedzy na temat praw 
i zasad fi zyki, chemii oraz biologii po-
przez świetną zabawę. Natomiast język 
polski, muzyka, plastyka, wychowanie 
fi zyczne to zajęcia, na których dzieci ko-
munikują się w języku polskim.

- W naszej ofercie jest mnóstwo zajęć
dodatkowych takich jak: nauka pływa-
nia, joga, gra w szachy, robotyka z klo-
cków lego w języku angielskim czy zaję-
cia sportowe z elementami piłki nożnej. 
Zależy nam na wszechstronnym rozwoju 
naszych podopiecznych i stwarzaniu wa-
runków do doświadczania wielu różnych 
aktywności. Przykładamy dużą wagę do 
edukacyjnego sukcesu każdego dziecka. 
Jednak, żeby osiągnąć ten cel, rozwój 

emocjonalny i społeczny jest dla nas 
priorytetem. Dlatego zatrudnimy tak-
że psychologa, który pomaga dzieciom 
w radzeniu sobie z ewentualnymi proble-
mami – wylicza Bożena Zbiorczyk.

Program nauczania Cambridge ma na 
celu stymulację uczniów do rozwija-
nia talentów, sumiennego zdobywania 
wiedzy, badawczego odkrywania świa-
ta, a także do bycia otwartym wobec in-
nych ludzi oraz kultur. Uczy umiejętnego 
posługiwania się nowoczesnymi tech-
nologiami informacyjnymi. Specjaliści 
wskazują, że dzieci, które od najmłod-
szych lat uczą się języków obcych, staja 
się bardziej pewne siebie i chętniej po-
dejmują nowe wyzwania. Postaw zatem 
na międzynarodową edukację i pomóż
odnieść sukces swojemu dziecku!

REKRUTACJA TRWA!
The International School of Leszno

ul. Grunwaldzka 1A (pawilon „Piątka”)
Tel: 575 350 160

Mail: sekretariat@isleszno.pl
Godziny otwarcia: 6:30-17:00

(6
4/

20
22

)
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Dzieciństwo – dobry start na całe życie.
Gdzie szukać pomocy, gdy coś wymyka nam się spod kontroli?

Gdy w naszej rodzinie pojawia się dziecko, całe życie staje na głowie. Magiczna atmosfera cudu wyzwala w nas pełne ideałów 

projekcje przyszłości. Tymczasem nasza pociecha rośnie, życie zawodowe angażuje coraz bardziej, obowiązków domowych 

przybywa, a odporność spada. A gdy w natłoku spraw pojawiają się nowe komplikacje? Takie, których dotąd nie doświadczyliśmy?

Przyjrzyjmy się przykładom: 5-latek 
staje się agresywny, 7-latek nie radzi so-
bie w szkole, 12-latek przestaje z nami 
rozmawiać, 15-latek nie rozstaje się
z telefonem?

Szukamy sposobów na uporanie się
z nowymi zjawiskami, często udaje nam 
się wypracować równowagę i zaradzić
trudnościom. Uczymy się, rozmawiamy 
z innymi rodzicami, próbujemy wdro-
żyć różne pomysły zaradcze, staramy się.

Jednak nie zawsze udaje się znaleźć
rozwiązanie i skutecznie je zastosować. 
Dopada nas wtedy poczucie bezrad-
ności, przy równocześnie odczuwanej 
presji, że to właśnie my, rodzice musi-
my udzielić naszemu dziecku wsparcia. 
Postanawiamy zapukać do przedszko-
la, szkoły, poradni, psychologa i czę-
sto czujemy się coraz bardziej zagubie-
ni. Tymczasem wokół nas są specjaliści 
i ośrodki, które mają duże doświad-
czenie w tematach pomocy udziela-
nej dzieciom, młodzieży i rodzinom. 
Czasem trudno znaleźć tę właściwą for-
mę wsparcia. Dlatego przygotowaliśmy 
krótki przewodnik dla rodziców, dzięki 
któremu łatwiej odnaleźć się w temacie 
pozyskania wsparcia.

Gdzie szukać pomocy, gdy czujemy, że 
nasze dziecko lub my jej potrzebujemy?

WYCHOWAWCA

Na indywidualnym spotkaniu u nauczy-
ciela prowadzącego grupę przedszkolną
lub będącego wychowawcą klasy uzy-
skamy podstawowe informacje o tym, 
jak nasze dziecko funkcjonuje w gru-
pie rówieśników i w jaki sposób reaguje 
na przyjęte zasady. Rozmowa umożli-
wia skonfrontowanie swoich obserwa-
cji z opinią nauczyciela prowadzącego. 
Warto poprosić nauczyciela o pisemną
opinię, być może okaże się przydatna na 
późniejszym etapie diagnozy.

PEDAGOG SZKOLNY

To pracownik szkoły, który na prośbę
rodziców może z zewnątrz przyjrzeć się
dziecku i jego funkcjonowaniu w gru-
pie. Znajdziemy u niego wsparcie, gdy 
coś budzi nasz niepokój, np. w przy-
padku problemów związanych z adap-
tacją. Pedagog pomoże rozeznać się we 

własnych spostrzeżeniach lub skieruje 
na konsultację do szkolnego lub przed-
szkolnego psychologa.

PSYCHOLOG SZKOLNY LUB 
PRZEDSZKOLNY

Zadaniem psychologa jest nazwanie po-
jawiających się wątpliwości, wyjaśnie-
nie oraz udzielenie konkretnych wskazó-
wek rodzicom, gdzie można dalej szukać
pomocy, a dzieciom wsparcia w ramach 
konsultacji. Może skierować do Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej na 
diagnozę.

LEKARZ RODZINNY

Jeśli zamierzamy skorzystać z moż-
liwości diagnozowania w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, bę-
dziemy potrzebowali skierowania od 
lekarza rodzinnego. Otrzymamy je bez 

problemu, na podstawie krótkiego wy-
wiadu. Lekarz rodzinny wystawi także 
skierowanie na oddział dzienny, w przy-
padku zaostrzenia niepokojących obja-
wów lub receptę, jeśli nie ma możliwości 
spotkania z lekarzem psychiatrą.  

PORADNIA 
PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Dokonaliśmy już obserwacji, porozma-
wialiśmy z wychowawcami, pedagogiem 

i psychologiem, wątpliwości nie zosta-
ły rozwiane, pora na diagnozę. Możemy 
zorganizować ją we własnym zakre-
sie lub w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej. Nawet, jeśli skorzystamy 
z usług ośrodków prywatnych, będziemy 
musieli wykazać w szkole zaświadcze-
nie z Poradni. Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna to idealne miejsce, by 
zapytać o możliwości dalszych zajęć
terapeutycznych.

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Udzieli wsparcia zarówno dzieciom 
jak i rodzicom. Wyjaśni diagnozę, od-
powie na pytania, pomoże zrozumieć to, 
z czym się mierzymy. Można też skorzy-
stać z jego wsparcia krótkoterminowo 
i zarezerwować kilka spotkań w przy-
padku kryzysu, związanego np. z prze-
prowadzką, adaptacją, rozwodem, żało-
bą. Jeśli wybrany przez nas psycholog 

wzbudzi zaufanie i udzieli wsparcia, 
warto zapytać o jego przygotowanie psy-
choterapeutyczne, by móc w razie po-
trzeby kontynuować spotkania na sesjach 
terapeutycznych.

PSYCHOTERAPEUTA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Za nami hipotezy, wstępne rozpoznanie, 
diagnoza. Pora na wsparcie terapeutycz-
ne. Przy planowaniu długofalowej tera-
pii, warto udać się do doświadczonego 

psychoterapeuty. Po spotkaniu zapo-
znawczym, zapytajmy o plan czy po-
mysł terapeutyczny, o nurt, w którym 
pracuje, o charakter współpracy pomię-
dzy terapeutą a opiekunem. Pamiętajmy, 
że psycholog i psychoterapeuta mają róż-
ne kompetencje i możliwości działania, 
a także o tym, że osoby będące diagno-
stami nie są specjalistami w terapii.

PSYCHIATRA 
DZIECIĘCO – MŁODZIEŻOWY

Psychiatra jest lekarzem, który odpo-
wiada za leczenie farmakologiczne. 
Bazuje na rozpoznaniu, historii choroby, 
diagnozie, wywiadzie. Pomoże w sytua-
cji, gdy nasilają się objawy chorobowe, 
np. dziecko radykalnie wycofuje się ze 
środowiska rówieśników, nie radzi sobie 
z napięciem, nie śpi w nocy, zaczyna się
okaleczać czy doświadcza myśli samo-
bójczych. Nie zwlekajmy wtedy z umó-
wieniem wizyty.

Nie obawiajmy się konsultacji 
w przedszkolach i szkołach. Szukajmy 
wsparcia w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej oraz środowisku 
psychologiczno – terapeutycznym. 
Podążajmy za swoimi wątpliwościami. 
Im szybciej nasze dziecko otrzyma właś-
ciwe wsparcie, tym większa szansa na 
pokonanie problemów i obranie skutecz-
nego kursu. W przypadku starszych dzie-
ci, nie wahajmy się skorzystać z pomocy 
psychiatrycznej. Wizyty u specjalistów 
pomogą nie tylko w sytuacji chorób, ale 
także życiowych epizodów, których cza-
sem nie potrafi my w sobie pomieścić.

We wrześniu zaczął się rok szkolny, po 
pierwszych tygodniach, opadła już aura 
nowości, a wraz z nadchodzącą jesienią
pojawiły się pierwsze trudności. Dzieci 
będą potrzebowały wsparcia i sporej 
dawki zaangażowania oraz cierpliwo-
ści. Życzymy Wam dużo energii i entu-
zjazmu do pozytywnych interakcji.

Pokonywanie trudności jest wpisane 
w naturę naszego życia. Dlatego opty-
mistycznie idźmy wspólnie do przodu. 
Życzymy Wam wytrwałości!

JOANNA KLAMECKA

(Dziękujemy Marcinowi Flakowi za po-
moc w przygotowaniu artykułu.)

Fot. www.medialne-centrum.pl
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Na początku października na jednym 
z parkingów osiedlowym w Lesznie 
działa nieznany sprawca bądź sprawcy. 
Kradną oni renault clio o wartości 40 000 
zł, ale właściciel pojazdu dowie się o tym 
dopiero za jakiś czas.

W końcu zniknięcie samochodu zosta-
je zgłoszone na policję. Wówczas do 
akcji wkraczają kryminalni z Leszna, 
którzy w błyskawicznym tempie usta-
lają, że samochód może znajdować
się w Kaliskiem. Policjanci podejmu-
ją współpracę z funkcjonariuszami 
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. 
Wspólnie ustalają, że skradziony pojazd 

stoi na jednym z tamtejszych miejskich 
parkingów.

Czynności poszukiwawcze trwają łącz-
nie kilkanaście godzin. Później policja 
obserwuje skradziony samochód, do któ-
rego w końcu wsiada jakiś mężczyzna. 
Wówczas zostaje zatrzymany.

– Jest to 38-letni mieszkaniec powiatu 
tureckiego. Włamał się on do samocho-
du w Lesznie i przyjechał nim do Kalisza. 
Przy sprawcy znaleźliśmy urządzenia do 
kradzieży tego typu aut. Ustaliliśmy rów-
nież, że był on notowany w przeszłości 
za przestępstwa samochodowe – powie 

Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.

Policjanci przeszukują również pose-
sję, na której 38-latek zamieszkuje. Tam 
znajdują silnik od renault clio oraz części 
karoserii. Jak się okazuje, pochodzą one 
z samochodu skradzionego mniej więcej 
w tym samym okresie we Wrześni. To 
jednak jeszcze nie koniec, gdyż w jed-
nym z pomieszczeń ukrywa się 41-letni 
mężczyzna, który zamieszany jest w pa-
serstwo samochodu we Wrześni.

Biegli z Laboratorium Kryminalistycznego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu wnikliwie przyglądają się
też pojazdowi należącemu do żony 
38-latka. Mają wątpliwości co do legal-
ności użytkowanego przez nią renault 
captur, dlatego samochód zostaje zabez-
pieczony do ekspertyzy.

Zarówno 38-latek z powiatu tureckie-
go, jak i 41-letni mieszkaniec powia-
tu kaliskiego zostają przewiezieni do 

Leszna, gdzie trafi ają na dołek. Po ze-
braniu materiału dowodowego stawia-
ne są im zarzuty. Pierwszy z mężczyzn 
będzie odpowiadał za włamanie i kra-
dzież samochodu w Lesznie, paserstwo 
auta skradzionego we Wrześni oraz jazdę
autem wbrew sądowemu zakazowi. Na 
drugim sprawcy ciążą zarzuty paserstwa 
samochodu z Wrześni. 38-latek decyzją
leszczyńskiego sądu zostaje aresztowany 
tymczasowo na trzy miesiące.

Sprawa nie kończy się zatrzymaniem 
obu mężczyzn. W trakcie wykonywa-
nia czynności mundurowi wpadają na 
trop 31-latka z Wielkopolski, który na 
Dolnym Śląsku ukrywa się przed wymia-
rem sprawiedliwości. Podczas zatrzy-
mania ma on przy sobie niewielką ilość
narkotyków. Wkrótce trafi a do zakładu 
karnego, gdzie ma spędzić 16 miesięcy. 
Kolejny rok może dostać za znalezione 
przy nim narkotyki.

LUK

#  Z POLICJI

Specjaliści od "francuzów"

Ale wstyd…Całą szerokością jezdni

Jedna kradzież, trzy osoby zatrzymane – kryminalni z Leszna 

wspólnie z policją kaliską w ciągu kilkunastu godzin schwytali 

sprawców przestępstw samochodowych. Przy okazji w ich ręce 

wpadł 31-latek poszukiwany listem gończym.

Dla niektórych wyrzucanie śmieci do lasu wciąż jest normą. 

Przykładem 34-letnia mieszkanka gminy Włoszakowice, która 

została zidentyfi kowana i ukarana.

W gminach Święciechowa i Osieczna świadkowie doprowadzili 

do zatrzymania pijanych kierowców. Jeden spowodował koli-

zję, drugi przejeżdżał na pełnym gazie przez progi 

zwalniające.

Wiadomość o odpadach w lesie na terenie Leśnictwa Koczury przekazał dzielni-
cowym pracownik miejscowego urzędu gminy. Wśród śmieci znajdowały się wor-
ki plastikowe, kartony i odpady gospodarstwa domowego. Ustalenie tożsamości 
sprawcy, a w tym przypadku sprawczyni, nie było szczególnie skomplikowane – 
czasami wystarczy dokładnie prześwietlić śmieci. Okazała się nią 34-latka z gmi-
ny Włoszakowice.

– Była zaskoczona wizytą policji i ze wstydem przyjęła wiadomość o rozpoznaniu 
jej jako sprawcy. Została zobowiązana do natychmiastowego posprzątania odpa-
dów oraz dostała 500 złotych mandatu – informuje Monika Żymełka, ofi cer pra-
sowa KMP w Lesznie.

LUK

Do pierwszego zdarzenia doszło 
w Trzebinach w pobliżu Święciechowy. 
Kierujący seatem nie dostosował tam 
prędkości do warunków panujących na 
drodze i zakończył podróż na ogrodze-
niu posesji i dwóch drzewach. 42-letni 
mieszkaniec gminy Święciechowa led-
wo mógł wyjść z rozbitego samochodu, 
tak bardzo był pijany.

– Świadek tej sytuacji przypilnował kie-
rowcę, aby ten nie oddalił się z miejsca 
zdarzenia. Zadzwonił też na policję – 
mówi Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.

Sprawca kolizji miał w wydychanym 
powietrzu prawie 2 promile alkoholu.

Tego samego dnia w Kąkolewie pewne-
mu mężczyźnie podróżującemu autem 
wraz z rodziną z drogi podporządkowanej 
wyjechał volkswagen. W samochodzie 

tym znajdowały się dwie osoby, a kie-
rowca poruszał się przez wieś całą sze-
rokością jezdni. Niespecjalnie przejmo-
wał się nawet tym, że przejeżdża z pełną
prędkością przez progi zwalniające.

– Świadek tego zdarzenia trąbił na kie-
rowcę, powodując, że ten się w końcu 
zatrzymał. Wówczas podszedł do auta, 
wyciągnął mu kluczyki ze stacyjki i za-
dzwonił po policję. 28-latek z gminy 
Osieczna miał ponad 2 promile alkoho-
lu w organizmie – tłumaczy M. Żymełka.

W obu przypadkach pijani kierow-
cy stracili prawo jazdy. Za prowadze-
nia auta w takim stanie grozi im do 2 lat 
więzienia, wysoka kara pieniężna i co 
najmniej 3-letni zakaz kierowania po-
jazdami mechanicznymi.

LUK

Kolizja trzech pojazdów na wjeździe do Bojanowa od strony Leszna. Doszło 
do niego na drodze wojewódzkiej nr 309 w rejonie skrzyżowania prowadzącego 
do Gołaszyna. Najprawdopodobniej kierujący mercedesem, jadąc od strony Leszna, 
chciał uniknąć zderzenia z oplem. Ten samochód miał wyjechać niespodziewanie 
z drogi podporządkowanej. Prowadzący mercedesa, chcąc uniknąć kolizji, miał
zjechać na lewy pas, gdzie zderzył się z ciągnikiem siodłowym, a później uderzyć
w barierę. Do szpitala na badania przewieziono dwie osoby. Okoliczności kolizji 
bada policja.            LUK FOT. Ł. DOMAGAŁA
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PSIM+, czyli rewolucja w kosztach ochrony
Na bezpieczeństwie oszczędzać nie można, mówi popularne stwierdzenie. Ale czy na pewno? Agencja Ochrony LESPIN z Leszna 

wdraża usługę ochrony obiektów w systemie PSIM+, zmniejszając fi rmom koszty nawet o 60%. Za tym skrótem kryje się najno-

wocześniejsza technologia zabezpieczania obiektów, która wynosi ich bezpieczeństwo na najwyższy poziom, gwarantując przy 

tym duże oszczędności. Jak to możliwe? Rozmawiamy o tym z Pawłem Woźniakiem menedżerem ds. ochrony LESPIN.

►60% oszczędności to bardzo dużo, 
a do tego ma być bezpieczniej, jak to 
możliwe?
PSIM+ to bardzo zaawansowane opro-

gramowanie współpracujące z systema-
mi zabezpieczeń technicznych na obiek-
cie, takimi jak kamery CCTV, detektory 
ruchu, czytniki RFID i urządzenia do 
transmisji danych. Cały system działa 
w sposób zautomatyzowany, w oparciu 
o przygotowane procedury. Jego nieza-
wodność bierze się z tego, że transmisja 
danych odbywa się poprzez przewody 
światłowodowe, szyfrowana jest odpo-
wiednimi protokołami, a przetwarza-
nie danych odbywa się w oparciu o sieć
współpracujących serwerów.
►Brzmi to skomplikowanie i …dro-

go, gdzie tu miejsce na oszczędności?
System skutecznie zastępuje ochronę fi -

zyczną, a jest to dziś najbardziej kosz-
towny czynnik w ochronie, nie wspo-
minając o braku ludzi do pracy w tym 
sektorze. Proszę sobie wyobrazić, że cały 
system bezpieczeństwa obiektu, a nawet 
kilku obiektów danej fi rmy, nadzoruje 
jedno centrum, które funkcjonuje w sy-
stemie ciągłym, tj. 24 godziny, 7 dni 
w tygodniu, 365 dni w roku.  System 
działa w oparciu o procedury przygo-
towane odrębnie do każdego obiektu. 
Wykonuje zadane dyspozycje, a w przy-
padku wykrycia zagrożenia reaguje au-
tomatycznie, wymuszając zdefi niowane 
w procedurach działania. Proszę pomy-
śleć ile oszczędności dają same wirtu-
alne obchody, a więc system samo włą-
czających się kamer, wspieranych przez 
wirtualne ogrodzenia wyposażone w de-
tektory ruchu.
►Jakie jeszcze korzyści oferujemy 

system?
To choćby zadania związane z kon-

trolą i autoryzacją dostępu do obiektu. 
Operator  centrum nadzoru może zdalnie 
uruchamiać szlabany wjazdowe, otwie-
rać i zamykać bramy, drzwi wejściowe 
oraz zarządzać systemem alarmowym. 
Nie musimy nawet pamiętać kolejnych 
haseł, czy PINów, ponieważ zachowu-
jemy bezpośredni kontakt głosowy i wi-
zualny  z operatorem, gdzie następuje 
weryfi kacja. Przeniesienie tylko tych 
prostych zadań do systemu oznacza 
możliwość redukcji jednego lub dwóch 
etatów, a to już poważne oszczędności 
w skali roku. Mamy klientów, którzy 
z całej gamy możliwości usługi ochro-
ny w systemie PSIM+, wdrażają tylko 

te związane z kontrolą przepływu ruchu 
lub wspomniane wirtualne obchody. To 
pokazuje, że system przeznaczony jest 
dla każdej fi rmy, nawet najmniejszej. 
Pokazuje również jego elastyczność, 
a jest to przecież system, którego idea 
sięga dalej niż ochrona w sensie moni-
toringu. Tak naprawdę, usługa ochrony 
w systemie PSIM+ rewolucjonizuje za-
rządzanie obiektami.
►W jakim sensie?
Ideą tego modelu ochrony jest integra-

cja wszystkich systemów bezpieczeń-
stwa zainstalowanych na danym obiek-
cie. Z poziomu centrum możemy więc 
zarządzać także urządzeniami kontrol-
no-pomiarowymi z systemów automa-
tyki budynkowej, różnych czujników, 
przetworników, mierników i rejestrato-
rów, będących częścią takich systemów 
jak SSP (System Sygnalizacji Pożaru),  
czy ASP (Automatyczny System 
Przeciwzalaniowy). W ramach PSIM+ 
możemy zarządzać kalendarzem prze-
glądów gaśnic, systemów klimatyzacji 
i wentylacji, czy kalendarzem konser-
wacji krytycznych elementów wyposa-
żenia obiektów. Możemy nawet śledzić
dane o stopniu eksploatacji różnych ele-
mentów wyposażenia np. zużycia tone-
rów w drukarkach. Wynosi to zarządza-
nie obiektem na niedostępny do tej pory 
poziom, a wszystkie te zadania nadzo-
ruje jedno centrum. To jest ta rewolu-
cja. Rewolucja w bezpieczeństwie, która 
podnosi jakość bezpieczeństwa jedno-
cześnie obniżając koszty.
►Załóżmy, że mnie Pan przekonał. 

Czy cały proces wdrożenia realizuje 
LESPIN?
Przy współudziale partnerów technicz-

nych, takich jak C&C Partners, fi rmy 
doskonale znanej w branży telekomuni-
kacyjnej. Łączymy kompetencje z ob-
szaru informatyki oraz bezpieczeństwa. 
My przeprowadzamy audyt, opracowuje-
my procedury bezpieczeństwa dla całego 
obiektu, rekomendujemy i nadzorujemy 
proces zamówienia sprzętu, a następnie 
nadzorujemy pracę techników na obiek-
cie i sporządzamy odpowiednie proce-
dury. Wysokiej klasy technicy z fi rmy 
C&C Partners zapewniają ich wdroże-
nie, nawet tych z kategorii ,,niemożli-
wych do zrealizowania”. Oszczędności 
odczuwa się już po 6 miesiącach. Mimo 
początkowych inwestycji w sprzęt, kosz-
ty ochrony zmniejszają się nawet do po-
ziomu 40% kosztów tradycyjnej ochrony 

fi zycznej. A warto zaznaczyć, iż koszty 
fi zycznej ochroną będą stale rosły.
►No tak, ale nie zawsze da się ludzi 

całkowicie wyeliminować?
Zgadza się, każdy obiekt jest inny i wy-

maga innych zabezpieczeń. Mówiłem już
o elastyczności systemu. Często wdra-
żamy usługę w modelu hybrydowym, 
gdzie łączymy elementy systemu PSIM+ 
z większym udziałem ochrony fi zycz-
nej. Wtedy oszczędności są mniejsze, ale 
i tak sięgają 20-40%. Warto podkreślić, 
że nawet wybierając w całości usługę
w systemie PSIM+ nie eliminujemy cał-
kowicie ochrony fi zycznej. Wspieramy 
bezpieczeństwo naszych klientów wy-
specjalizowanymi jednostkami SUFO 
tj. Specjalistycznymi Uzbrojonymi 
Formacjami Ochronnymi. Jeśli już doj-
dzie do poważnego naruszenia systemu 
ochrony, mamy poważne narzędzia do 
radzenia sobie z takimi przypadkami.
►Dlaczego LESPIN miałby wdrażać

ten system?
Po pierwsze, kilkadziesiąt przeprowa-

dzonych wdrożeń czynni z nas jedną
z najbardziej doświadczonych agencji. 
Po drugie wyróżniają nas partnerzy tech-
niczni. O fi rmie C&C Partners już mó-
wiłem. Producentem oprogramowania 
PSIM+ jest z kolei jest niemiecka fi r-
ma ADVANCIS, jeden z europejskich 

liderów w zakresie rozwiązań podno-
szących poziom bezpieczeństwa na 
obiektach. Absolutny top w ochronie. 
Po trzecie, mamy ponad 70 lat tradycji 
w sektorze ochrony mienia i 250 pracow-
ników, w tym specjalistów od audyto-
wania i zabezpieczania obiektów. Mamy 
argumenty, które przemawiają za nami. 
Zgłasza się do nas nawet coraz więcej 
fi rm ochroniarskich. PSIM+ wymaga 
bowiem zainwestowania dużego kapi-
tału, czasu na zbudowanie doświadcze-
nia oraz kompetentnego zespołu ludzi. 
My mamy już gotowy know-how, któ-
rym możemy się dzielić.
►Słowo podsumowania?
Powiem nieco przekornie, że dzięki naj-

nowszej technologii na bezpieczeństwie 
wreszcie można… oszczędzać, podno-
sząc przy tym poziom bezpieczeństwa.

Paweł Woźniak manager ochrony w Agencji Ochrony LESPIN z Leszna
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20-lecie Fundacji Rozwoju Urologii Leszczyńskiej. To jedna z najprężniej działających organizacji pozarządowych w regionie

Zasłużeni dla ochrony zdrowia
Milion złotych zebrała i przekazała na sprzęt do przeprowadzania operacji w leszczyńskim szpitalu Fundacja Rozwoju Urologii 

Leszczyńskiej w ciągu 20 lat działalności. Pieniądze pozyskuje od darczyńców. Są nimi tak przedsiębiorcy, jak i zwykli 

mieszkańcy.

3 października w leszczyńskim ratuszu 
pod honorowym patronatem prezyden-
ta miasta Leszna Łukasza Borowiaka 
odbyła się uroczystość 20-lecia dzia-
łalności Fundacji Rozwoju Urologii 
Leszczyńskiej. Salę wypełnili nie tyl-
ko członkowie organizacji, ale też le-
karze, przedsiębiorcy i sponsorzy. Nie 
zabrakło autorytetów w dziedzinie 
medycyny – obecni byli m. in. wielo-
letni ordynatorzy: dr n. med. Henryk 
Laskowski (kardiologia), dr n. med. 
Jerzy Młynarczyk (chirurgia), dr n. med. 
Samuel Ojo (obecny ordynator Oddziału 
Chirurgicznego w Rawiczu), lek. med. 
Łukasz Kasprzak (nefrologia) czy dr n. 
med. Piotr Baranowski (chirurgia). Nie 
mogło oczywiście zabraknąć dr. n. med. 
Jerzego Rajewskiego – twórcy lesz-
czyńskiego Oddziału Urologicznego, 
któremu zgotowano owację z okazji 85. 
rocznicy urodzin. Uroczystość rozpoczął
koncert w wykonaniu artystów związa-
nych z Państwową Szkołą Muzyczną
I i II Stopnia im. R. Maciejewskiego 
w Lesznie, a podziękowanie dla funda-
cji za dotychczasową działalność i to-
ast za pomyślność wzniósł obecny or-
dynator Oddziału Urologii i Onkologii 
Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Lesznie David Musielak, 
który w dniu jubileuszu fundacji, w go-
dzinach przedpołudniowych bronił

swojej pracy doktorskiej, uzyskując tytuł
dr. n. med. Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

***
Podczas uroczystości jubileuszowej 

w ratuszu zaprezentowany został naj-
nowszy dar fundacji. Jest nim tor wizyj-
ny służący do przeprowadzania opera-
cji urologicznych, dzięki któremu są one 
bardziej precyzyjne, mniej inwazyjne, 
bezbolesne i na wskroś nowoczesne. Tor 
kosztował 200 tysięcy złotych, i nie jest 
to ostatnie słowo fundacji w tym roku.
- Za kolejne 200 tysięcy kupimy drob-

niejszy sprzęt niezbędny w urologii, któ-
ry wymaga ciągłej wymiany i moder-
nizacji. Liczymy na to, że na przełomie 
2022/2023 roku nowe urządzenia zosta-
ną zamówione – mówi Marian Langner, 
prezes Fundacji Rozwoju Urologii 
Leszczyńskiej.
Podkreśla, że ideą fundacji od począt-

ku nie było wspieranie indywidualnego 
pacjenta, ale zakup aparatury medycznej 
dla Oddziału Urologicznego, a tym sa-
mym niesienie pomocy całej rzeszy pa-
cjentów z regionu.
- Choroby urologiczne, po chorobach 

krążenia, raku piersi i płuc, są najczęst-
szą przyczyną zgonów pacjentów. Wcale 
jednak tak być nie musi, ponieważ mamy 
w Lesznie wyspecjalizowaną kadrę

przeprowadzającą zabiegi na europej-
skim poziomie. A my razem z darczyń-
cami dbamy o to, by był też nowoczesny 
sprzęt – podkreśla prezes Langner.

***
Ich droga nie była łatwa. Przecierali 

szlaki. Proces rejestracji fundacji trwał
cztery lata, a o sprawę walczyli nawet 
przed Sądem Najwyższym. Ostatecznie 
dzięki wielkiej determinacji fundacja zo-
stała zarejestrowana 3 października 2002 
roku. Trzy lata później uzyskała status 
organizacji pożytku publicznego.
Jednym z fi larów leszczyńskiej urolo-

gii jest niewątpliwie dr n. med. Jerzy 
Rajewski, który przez 32 lata kiero-
wał stworzonym przez siebie oddzia-
łem, szkolił lekarzy, szukał pieniędzy 
na sprzęt i czuwał przy pacjentach. Nie 
poprzestał na stworzeniu oddziału. To 
właśnie on zebrał kilka osób, z który-
mi powołał Fundację Rozwoju Urologii 
Leszczyńskiej.
- To był okres transformacji gospodar-

czej, społecznej i ekonomicznej. Doktor 
powiedział nam wtedy, że mamy gdzie 
leczyć, mamy kim leczyć i wiemy jak 
leczyć, ale nie mamy czym leczyć. Nie 
było pieniędzy na nic. Założyliśmy so-
bie, że fundacja nie będzie miała lokalu, 

żadnego etatu, samochodu ani telefonu. 
Siedzibą fundacji było prywatne miesz-
kanie prezesa, a telefon prezesa był tele-
fonem do fundacji. Dzięki temu wszystkie 
pozyskane pieniądze mogliśmy inwesto-
wać w aparaturę medyczną. Tak było 
przez dziesięć lat. Z czasem Ministerstwo 
Zdrowia zaczęło wymagać więcej, na 
przykład sprawozdań tworzonych dro-
gą elektroniczną, więc musieliśmy zaku-
pić komputer, aż w końcu przenieśliśmy 
się do biura rachunkowego – wspomina 
Marian Langner.
Po 10 latach gromadzenie środków sta-
ło się trudniejsze, ponieważ powsta-
ło sporo nowych organizacji pożytku 
publicznego.
- Zbieraliśmy około 25.000 złotych rocz-

nie ze wszystkich źródeł (darowizny od 
osób indywidulanych, od osób prawnych, 
z tytułu 1 proc. od dochodów osobistych 
oraz odsetki bankowe). Dlatego zaczę-
liśmy odwiedzać zakłady pracy prosząc 
o wsparcie. Tak czynimy do dzisiaj.
To dzięki determinacji tych ludzi do 

szpitala w Lesznie trafiły m.in. endo-
skopy do kruszenia kamieni w moczo-
wodach i nerkach czy narzędzia do za-
biegów laparoskopowych.

KINGA ZYDOROWICZMATYSIAK

Fot. Dawid Mazur
Nagrodzeni odznaczeniami „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” (od lewej): 
lek. med. Michał Podfi gurny, dr n. med. Jerzy Rajewski, Marian Langner, 
lek. med. Mariusz Błachowiak i dr n. med. David Musielak.

Podczas uroczystości 20-lecia Fundacji Rozwoju Urologii 
Leszczyńskiej wręczono przyznane przez Ministra Zdrowia odzna-
czenia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Otrzymali je wszyscy 
ordynatorzy leszczyńskiego Oddziału Urologicznego: dr n. med. 
Jerzy Rajewski, lek. med. Michał Podfi gurny, lek. med. Mariusz 
Błachowiak i dr n. med. David Musielak, a także Marian Langner, 
który od początku istnienia fundacji jest jej prezesem.

Członkami założycielami – fundatorami Fundacji 
Rozwoju Urologii Leszczyńskiej było pięć osób: 
Jerzy Rajewski, Feliks Zielnik, Stanisław Pazoła, 
ś.p. Wiesław Kochański i Marian Langner. W skład 
zarządu wszedł także Jan Cierkosz - prawnik, który 
opracował m. in. statut fundacji i prowadził sprawy 
rejestracji fundacji.

Fundację Rozwoju Urologii Leszczyńskiej warto 
wesprzeć rozliczając się z fi skusem, 

podając nr KRS: 0000133582.
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Od skalpela do lasera
Szpitalny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej należy do najbardziej nowoczesnych w Wielkopolsce i świadczy usługi na 

europejskim poziomie. Nie tylko ma świetną bazę, kadrę i wyposażanie, ale też co pięć lat organizuje sesje naukowe Oddziału 

Wielkopolskiego Towarzystwa Urologicznego. Ostatni zjazd został połączony z 45-leciem Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie oraz jubileuszem 20-lecia Fundacji Rozwoju Urologii Leszczyńskiej.

Tegoroczna sesja naukowa odbyła się
7 i 8 października w Boszkowie i po-
święcona została przede wszystkim le-
czeniu raka prostaty i kamicy nerkowej. 
Uczestniczyli w niej nie tylko specja-
liści z Wielkopolski, ale także z uzna-
nych ośrodków urologicznych, takich jak 
Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Katowice 
i okręg warszawski. Równolegle odby-
wała się sesja pielęgniarska pod prze-
wodnictwem pielęgniarki oddziało-
wej mgr Mirosławy Więcek z WSZ 
w Lesznie.
- Niewątpliwie leszczyński od-

dział urologiczny to obecnie wiodą-
ca w Wielkopolsce placówka - przeko-
nuje Marian Langner, prezes Fundacji 
Rozwoju Urologii Leszczyńskiej, przy-
jaciel oddziału, a zarazem pacjent.
O tym, jak wielki postęp zrobiła, prze-

konał się na własnej skórze. Został tu 
poddany zabiegowi usunięcia prostaty 
laserem holmowym. Aktualnie to najno-
wocześniejsza metoda, stosowana w naj-
większych ośrodkach urologicznych 
w kraju. – To metoda mało inwazyjna. 
Zabieg nie wymaga usunięcia chorego 
organu przy pomocy skalpela czy lapa-
roskopu, i powłoki skórne zostają niena-
ruszone. Laser wprowadza się do pola 
operacyjnego poprzez cewkę moczową
– wyjaśnia dr n. med. David Musielak, 
ordynator Oddziału Urologii i Onkologii 
Urologicznej WSZ w Lesznie.

***
Laser pozyskany dzięki zabiegom 
poprzedniego ordynatora Mariusza 
Błachowiaka służył dzień i noc przez 
kilka lat. W 2020 roku marszałek woje-
wództwa wielkopolskiego kupił nowy, 
stacjonarny, silniejszy, o wartości około 
300 tysięcy złotych. Nie zostawiła tego 
bez odzewu Fundacja Rozwoju Urologii 
Leszczyńskiej, która z okazji 45-lecia 
oddziału kupiła nowoczesny tor wizyj-
ny kompatybilny z laserem.
– Obecnie mamy już pełny zestaw ope-

racyjny, bo do poprzednich zabiegów tor 
wizyjny był wypożyczany. Od tej pory 
nasz szpital, obok Poznania i prywatnych 
klinik, dysponuje tak dobrym i wydajnym 
sprzętem – dopowiada prezes Langner.
Podkreśla, że bardzo życzliwie do ich 

działań podchodzi pełniący obowiąz-
ki dyrektora WSZ w Lesznie Krzysztof 
Albiński, który swoją obecnością

uświetnił zjazd urologów i był pełen 
uznania dla osiągnięć leszczyńskiej 
urologii.
– Przed urologią nowe wyzwania. A in-

westowanie w sprzęt czyni nas zdolnymi 
do wykonywania coraz bardziej nowo-
czesnych operacji – przyznaje dr n. med. 
David Musielak.
Zdradził on, że marzeniem jest zdobycie 

robota urologicznego, który z uwagi na 
wysoki koszt zakupu – około 13 milio-
nów złotych, mógłby służyć także i in-
nym oddziałom szpitalnym.

***
Na sesji naukowej obecny był dr n. med. 

Jerzy Rajewski, ojciec leszczyńskiej uro-
logii, któremu zebrani podziękowali za 
trud powołania do życia i prowadzenia 
oddziału.
– Z urodzenia leszczyniak. W 1961 

roku skończył studia i rozpoczął staż
w Lesznie, gdzie zrobił pierwszy sto-
pień specjalizacji z chirurgii ogólnej. 
Drugi stopień specjalizacji z chirurgii 

urologicznej zdobył pracując w szpitalu 
zielonogórskim. W tamtym okresie zdo-
był też tytuł doktora nauk medycznych na 
Uniwersytecie Medycznym w Warszawie.  
W 1977 roku był gotowy do rozpoczęcia 
pracy w Lesznie, jeszcze w szpitalu przy 
ulicy Mickiewicza, ale już budował się
nowy szpital przy ulicy Kiepury. Jemu 
powierzono zorganizowanie oddziału 
urologicznego od podstaw.
Przenosiny oddziału nastąpiły 

24.08.1998 roku.
– W tym czasie doktor Rajewski miał

już ugruntowaną wiedzę medyczną, duże 
doświadczenie zawodowe, zebraną ka-
drę i aparaturę, i przez 32 lata, do koń-
ca 2009 roku, był ordynatorem oddziału.
Od 2010 roku funkcję ordynatora peł-

nił jego wieloletni zastępca Michał
Podfi gurny, w latach 2016-2019 Mariusz 
Błachowiak, a od stycznia 2020 roku 
David Musielak, od niedawna z tytułem 
dr nauk med.
- Każdy z nich odcisnął swoje piętno 

w czasie ordynatury. I tak na przykład 

Michał Podfi gurny zbudował z praw-
dziwego zdarzenia zespół sal endosko-
powych. Mariusz Błachowiak pozyskał
dla potrzeb oddziału pierwszy w histo-
rii przenośny laser holmowy, na któ-
rym wykształcili się wszyscy zatrudnie-
ni na oddziale lekarze. Doktor Musielak 
podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej. 
Wyeksploatowany laser zastąpił stacjo-
narnym wyższej klasy laserem holmo-
wym, na którym 24 marca 2021 roku 
podjął się czterech pilotażowych, pio-
nierskich operacji. Do pełni szczęścia 
brakowało toru wizyjnego, który wcześ-
niej był wypożyczony. Tutaj z pomocą
przyszła Fundacja Rozwoju Urologii 
Leszczyńskiej, która zebrała fundusze 
i na jubileusz 45-lecia oddziału zakupi-
ła tor wizyjny. Sądzimy, że od nowego 
roku będzie już pracował dla pacjentów 
miasta i regionu leszczyńskiego – pod-
sumowuje M. Langner.

KINGA ZYDOROWICZ MATYSIAK

Fot. Andrzej Cieślik
Leszczyńscy urolodzy wykonujący operację usunięcia prostaty laserem holmowym.
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30 lat zmian i rozwoju
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie od trzech dekad działa jako spółka. Od początku obsługiwała 

ona klientów z Leszna, a obecnie działa na obszarze tzw. aglomeracji leszczyńskiej.

Wodociągi po II wojnie światowej nie doznały istotnych uszkodzeń oraz zniszczeń, 
dzięki czemu mogły kontynuować produkcję wody dla miasta. Niemniej jednak 
rozwój ludnościowy oraz przemysłowy ośrodka powodowały, że wraz z kolejnymi 
dekadami wody brakowało coraz bardziej. Niewiele pomogła nawet modernizacja 
zakładu wodociągowego i przejście z napędu parowego na elektryczny na przeło-
mie lat 50. i 60. XX w. W 1979 r. produkcja wody była ponad pięciokrotnie wyższa 
niż w 1945 r. W tym okresie 3,5-krotnie zwiększyła się też długość sieci wodocią-
gowej z przyłączami.

Bezpieczeństwo dostaw wody na pierwszym miejscu

Wraz z powołaniem do życia spółki w dniu 18 września 1992 roku, rozpoczęto 
wiercenie studni i budowę stacji uzdatniania wody w Karczmie Borowej, urucho-
mionej w 1993 r. Natomiast w 1995 r. woda do miasta popłynęła ze stacji uzdatnia-
nia wody w Strzyżewicach.

Najstarszą w Lesznie SUW Zaborowo w 2014 roku gruntownie zmodernizowa-
no i zautomatyzowano, zamieniając przy okazji w architektoniczną perełkę. Praca 
wszystkich urządzeń oraz procesy technologiczne są tam całkowicie zautomatyzo-
wane. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofi nansowanie z preferencyjnej 
pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA.

W pierwszej dekadzie XXI w. poszerzony został istotnie obszar działania zakładu, 
gdyż przedsiębiorstwo zostało operatorem systemu dostarczania wody na obsza-
rze gminy Lipno. Działa tam osiem stacji uzdatniania wody: Lipno, Maryszewice, 
Radomicko, Żakowo, Górka Duchowna, Sulejewo, Goniembice, Klonówiec. Spółka 
jest eksploatatorem ujęć wody oraz systematycznie przejmuje je na majątek własny. 
Do tej pory aportem zostały przejęte SUW Lipno, SUW Żakowo i SUW Radomicko.

Gospodarka ściekowa

Kluczową inwestycją lat 90. było powstanie Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, 
dzięki której zlikwidowano problem zanieczyszczania ujęcia wody w Zaborowie. 
Obliczono ją na 85 tysięcy mieszkańców, czyli z dosyć dużą rezerwą. Prace bu-
dowlane ruszyły w 1994 roku. Dwa lata później zakończono pierwszy etap budowy 
kompleksu, czyli część mechaniczną oczyszczalni. Wówczas podłączono do sieci 

Zatorze, fragment Strzyżewic i większość Zaborowa. W 2000 roku w Henrykowie 
zaczęła pracować także część biologiczna.

Obecnie do Henrykowa trafi ają ścieki odbierane z terenu aglomeracji leszczyń-
skiej, czyli Miasta Leszna, Gminy Lipno i Gminy Święciechowa. Spółka zajmuje 
się też eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej włas-
ność miasta Leszna.

W zakresie odbioru ścieków istotną infrastrukturę stanowi nie tylko oczyszczal-
nia, ale także cała sieć kanalizacyjna oraz przepompownie ścieków. Na obsza-
rze aglomeracji MPWiK obsługuje ogółem 65 przepompowni ścieków. W 2013 
roku spółka zmodernizowała i zautomatyzowała jeden z najbardziej charaktery-
stycznych obiektów tego rodzaju – tzw. "Grubą Kaśkę". Obiekt położony jest przy 

Energooszczędny budynek sanitarno-szatniowy z częścią biurową przy 
ul. Henrykowskiej w Lesznie, na terenie siedziby Wodociągów 
Leszczyńskich – 2022 rok

Budynek garażowo-administracyjny, po remoncie w 2020 rokuBudynek garażowo-administarcyjny, druga połowa lat 90. XX wieku
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ul. Grunwaldzkiej w Lesznie opodal jednostki wojskowej. Obsługuje południo-
wą i zachodnią części Leszna. W ramach tej inwestycji w położonej po sąsiedzku 
ul. Racławickiej ułożono też nowy rurociąg tłoczący ścieki do Henrykowa.

Siedziba fi rmy, muzeum i laboratorium

Przez lata zmieniał się teren siedziby głównej fi rmy przy ul. Lipowej. Najlepiej 
ukazują to archiwalne fotografi e z lat 50. i 60. XX wieku w zestawieniu ze współ-
czesnymi zdjęciami. Poszczególne obiekty zmieniały swoje przeznaczenie i wygląd. 
Na przykład budynek starej oczyszczalni ścieków został zaadaptowany na muzeum, 
w którym gromadzone są eksponaty związane z historią leszczyńskich wodociągów 
i kanalizacji. Jednym z najważniejszych jest bardzo dobrze zachowana i sprawna 
technicznie tarcza separacyjna z berlińskich zawkładów Riensch-Wurl, prawdopo-
dobnie jedyna taka w Polsce.

Zmiany lokalowe objęły także laboratorium MPWiK. W 1993 roku zostało ono prze-
niesione z Zaborowa do siedziby wodociągów przy ul. Lipowej, a w 2009 roku na 
jego potrzeby oddano do użytku zupełnie nowy obiekt zapewniający wysoką jakość
obsługi klientów. Obecnie Laboratorium Badania Wody i Ścieków świadczy usługi 
w zakresie pobierania próbek, badań fi zyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych 
wody, ścieków i osadów, wykonywanych na potrzeby wewnętrzne MPWiK oraz dla 
klientów zewnętrznych. Od 2010 r. posiada certyfi kat akredytacji.

Niedawno na terenie przy ul. Lipowej powstał także nowy budynek sanitarno-szat-
niowy z częścią biurową, co doprowadziło do znaczącego poprawienia komfortu 
pracy sporej części załogi wodociągowej. Obiekt został zaprojektowany i wykona-
ny w energooszczędnej technologii, jest też dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Inwestycja została sfi nansowana ze środków BGK Region Wielkopolski. 
Podpisanie umowy na budowę obiektu odbyło się w październiku 2020 roku, a in-
westycję zrealizowała fi rma Kontrakt Sp. z o.o. spółka komandytowa z Wilkowic.

Niezależność energetyczna w zasięgu ręki

Intensywne zmiany w ostatnich latach dotyczą funkcjonującej od ćwierć wieku 
Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, która poddawana jest modernizacji połą-
czonej z rozbudową. W ostatnich latach przedsiębiorstwo podjęło szereg inicjatyw 
w kierunku niezależności energetycznej.

– Sposobem na osiągnięcie tego celu jest wytwarzanie energii elektrycznej „na 
miejscu” dzięki pozyskiwaniu jej z odnawialnych źródeł energii. Instalacje wykona-
ne w ramach modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie będą
umożliwiać efektywną fermentację osadów oraz wykorzystanie energetyczne bioga-
zu w kogeneracji – informuje Rafał Zalesiński, prezes spółki MPWiK.

Równocześnie przedsiębiorstwo czerpie energię ze słońca, a temu celowi służą in-
stalacje fotowoltaiczne. Dwie z nich są zlokalizowane na leszczyńskich stacjach 
uzdatniania wody – Karczma Borowa (mikroinstalacja o mocy 39,6 kWp) oraz 
Strzyżewice (farma fotowoltaiczna o mocy ok. 0,5 MW). Lada dzień uruchomio-
na zostanie kolejna mikroinstalacja o mocy 48 kWp, tym razem na Oczyszczalni 
Ścieków w Henrykowie. Niebawem własną energię Wodociągi będą wytwarzać

również za pomocą mikroinstalacji fotowoltaicznych, które powstaną na stacjach 
w gminie Lipno, a mianowicie SUW Maryszewice i SUW Radomicko. 

Inwestycje w gminie Lipno

Ze względu na bezpieczeństwo dostaw wody oraz jej jakość, spółka MPWiK pla-
nuje zmiany także na terenie gminy Lipno. Przewidywana jest likwidacja stacji 
uzdatniania wody w Górce Duchownej, Sulejewie i Klonówcu oraz wykonanie 
tak zwanej spinki, czyli połączenia wodociągowego między stacjami Radomicko, 
Żakowo, Maryszewice, Lipno i Goniembice.

Posiadamy już projekt wraz z pozwoleniem na budowę na nową Stację Uzdatniania 
Wody Lipno. Będzie ona zasilana z ujęcia wody, które jest zlokalizowane w lesie 
smyczyńskim. Starego obiektu nie opłacało się modernizować, a planowana stacja 
stanie się najważniejszą w całej gminie. W ramach inwestycji powstaną również
zbiorniki wody czystej.

– Nowy obiekt będzie łączył w sobie funkcje technologiczne i edukacyjne. 
Zaplanowano tutaj salkę konferencyjną, która będzie wykorzystywana do propa-
gowania wśród dzieci oraz młodzieży wiedzy na temat wody i środowiska – infor-
muje prezes R. Zalesiński.

W okresie planowania i budowy nowej SUW spółka podłączyła tamtejszych klien-
tów do tzw. stacji kontenerowej, która jest rozwiązaniem innowacyjnym i zapewnia 
prowadzenie produkcji wody w sposób ciągły.

Wodociągi Leszczyńskie

W 2022 roku mija 30 lat działalności spółki MPWiK na rynku leszczyńskim. 
Minione trzy dekady to okres wytężonej pracy wielu ludzi, a to wszystko z my-
ślą o mieszkańcach aglomeracji leszczyńskiej. Firma wciąż się rozwija i wpro-
wadza zmiany, chcąc być bliżej odbiorców. Z tego powodu przedsiębiorstwo nie-
bawem zmieni nazwę na taką, z którą jest identyfi kowane – po prostu Wodociągi 
Leszczyńskie.

# JUBILEUSZ 30LECIA

SUW Karczma Borowa – mikroinstalacja fotowoltaiczna - 2021 rok

SUW Zaborowo po modernizacji w 2014 roku

Fotografi e pochodzą ze zbiorów MPWiK sp. z o.o. w Lesznie (6
6/
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To nie jest wystawa!
A z całą pewnością to nie jest zwykła wystawa. Prezentacje po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1979 r. Dziś są bardzo waż-

nym punktem w działalności Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie.

Tegoroczna edycja odbywa się pod na-
zwą: „22 Prezentacje  - Leszno 2022. 
Narracje różne…”. Artyści biorący 
udział w Prezentacjach z zadania wy-
wiązali się doskonale. Do 19 listopada 
możemy podziwiać prace o różnorod-
nym charakterze technologicznym, tech-
nicznym i ekspozycyjnym. Prace, które 
stawiają nas przed koniecznością otwar-
tego i indywidualnego podejścia do każ-
dego obiektu.

- Prezentacje to jednocześnie promocja 
miasta i sztuk wizualnych. Do Leszna 
zaproszeni zostali artyści związani 
z Lesznem i regionem, ale działający na 
obszarze całej Polski. 22 Prezentacje 
mają formułę otwartą, bez jednoznacz-
nego ukierunkowania problemowego 
czy tematycznego. Sytuacja taka mia-
ła umożliwić Artystkom i Artystom bio-
rącym udział na swobodne wyrażenie 
treści, przekazu i przekonań oraz ak-
centowanie różnorodnych postaw i pre-
ferencji wizualno-stylistycznych. Warto 
podkreślić, że żaden z Artystów spełnia-
jący wymogi formalne – czyli ma aka-
demickie wykształcenie i jest związany 
z Lesznem bądź regionem – nie został od-
rzucony przez kuratora – mówi Marcin 
Kochowicz dyrektor MBWA w Lesznie.

Prace, co jest niezwykle istotne, ocenia-
ne są anonimowo przez zewnętrzne jury. 
Podczas wernisażu nagrodzeni zostali:

• Jakub Gołembski za zaangażowanie 
społeczne, otwartość na współczesną
rzeczywistość, akcentowanie wątków lo-
kalnych oraz bardzo interesującą formę
wizualną (nagroda Prezydenta Miasta 
Leszna)
• Agata Gertchen za zaakcentowanie 

osobistej i uniwersalnej zarazem narra-
cji, perfekcję warsztatową i szlachetną

stronę wizualną (nagroda Dyrektora 
MBWA)
• Joanna Imielska za inspirujące potrak-

towanie formy i treści, które otwierają
szerokie pola do interpretacji (nagroda 
Starosty Leszczyńskiego)
• Dagmara Angier-Sroka za niekonwen-

cjonalne podejście do tworzywa oraz in-
dywidualne i żartobliwe wykorzystanie 
odniesień do stylistyki współczesnej ilu-
stracji (nagroda Przewodniczącej Jury)
• Arek Akki za perfekcję warsztato-

wą oraz wieloznaczność metaforycz-
nych treści zapowiadający ciekawy roz-
wój dalszej drogi twórczej (nagroda 
Kuratora)
• Celina Kanunnikava za intrygującą

grę pomiędzy znaczeniami, symbolami 
i znakami wizualnymi w odniesieniu do 
przeszłości i teraźniejszości (nagroda 
Promocja Młodych)

Otwartą sprawą pozostaje Nagroda 
Publiczności. Głosować można do 7 li-
stopada, a trzy dni później nastąpi jej 
wręczenie. Wystawa prezentowana jest 
w dwóch przestrzeniach: Galerii MBWA 
w Lesznie przy ul. Leszczyńskich 5 
i w Galerii MBWA w Ratuszu na II pię-
trze. Warto skorzystać także z ciekawej 
oferty wydarzeń towarzyszących. 3 li-
stopada o godzinie 18.00 w Galerii przy 
ul. Leszczyńskich 5 odbędzie się wy-
kład Karoliny Bańkowskiej pt.: „Rynek 
sztuki i antyków – wycena obrazów”. 
Kolejny wykład w Galerii odbędzie się
7 listopada o godz. 11.  Poprowadzi go 
Aleksandra Pruska.  Tematem wykładu 
będzie: „Uważne oglądanie. O malar-
stwie ukrytym w fi lmach”. 10 listopa-
da o godzinie 17 natomiast zapraszamy 
do uczestnictwa w oprowadzaniu kura-
torskim - prowadzenie: Rafał Boettner-
Łubowski. Na wszystkie wydarzenia 
wstęp jest wolny.

MATEUSZ GOŁEMBKA

fot. MBWA Leszno. Wernisaż Prezentacji

Fot. Magdalena Woźna. Nagrodzona praca Jakuba Gołembskiego
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Geometria kół 3d za złotówkę 
Geometria kół 3d to czynność, o której powinien pamiętać każdy kierowca, aby to bezpieczeństwo zwiększyć. Warto skorzystać 

z promocji, jaką dla wszystkich kierowców przygotował warsztat samochodowy Auto Frans z Leszna – pomiar geometrii za 

złotówkę.

Auto Frans Krzysztof Zygmunt to war-
sztat zlokalizowany na leszczyńskim 
Gronowie. Specjalizuje się w naprawie 
aut francuskich. Wykonuje przeglądy 
i naprawy, jednocześnie ciągle posze-
rza swoją działalność, wykonując także 
geometrię 3d. Firmę cechuje niezwykłe 
doświadczenie i wiedza. Podstawowymi 
wartościami są także: porządek i uczci-
wość, a przede wszystkim  troska o każ-
dego klienta.

- W centrum naszej uwagi od samego 
początku jest klient. Pragniemy, aby każ-
dy z nich czuł, że jest dla nas najważniej-
szy – mówi Krzysztof Zygmunt właści-
ciel warsztatu.

Geometria 3d oznacza trójwymiaro-
we zobrazowanie kół we wszystkich 
płaszczyznach dzięki wykorzystaniu 
innowacyjnych technologii. Urządzenia 
komputerowe posiadające wbudowane 
kamery umieszczane są z boku pojazdu. 
Na geometrię kół w samochodzie skła-
da się kilka parametrów opisujących ich 
ustawienie: zbieżność kół, kąt pochyle-
nia sworznia zwrotnicy oraz kąt wyprze-
dzenia sworznia zwrotnicy. Wszystkie te 
parametry powinny mieścić się w nor-
mach dobranych przez producenta pojaz-
du. Wielką zaletą takiej diagnostyki jest 
krótki czas, badanie trwa tyle, co kwar-
ta w lacrosse.

- Pomiar trwa około 15 minut – uzupeł-
nia właściciel.

Do najpopularniejszych objawów doty-
czących problemów z geometrią zalicza-
my: skrzywioną kierownicę podczas jaz-
dy na wprost oraz słabą reakcję na skręt 

kierownicy. Wśród pozostałych sympto-
mów należy wyróżnić:

• Zwiększone zużycie paliwa
• Nadmierny opór podczas obrotu 

kierownicą
• Opóźniona reakcja kół na ruch 

kierownicy
• Luzy wyczuwalne na kierownicy
• Pisk opon podczas pokonywania 

zakrętów
• Nieprzewidywalne zachowanie samo-

chodu, takie jak poślizgi czy nagła zmia-
na toru jazdy

Właściwa geometria kół jest niezbęd-
na, aby zachować pełne bezpieczeństwo 
jazdy i jednocześnie uniknąć nierówno-
miernego ścierania opon.

Co przede wszystkim zyskujemy dzięki 
prawidłowej regulacji opon?

• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
• Zwiększenie komfortu jazdy
• Przedłużamy życie opon oraz elemen-

tów układu kierowniczego i zawieszenia 
(warto zaznaczyć, że przeprowadzenie 
geometrii jest niezbędne po dokonaniu 
wymiany tychże elementów)
• Mniejsze zużycie paliwa
Podsumowując? Zwiększamy bezpie-

czeństwo i jednocześnie eliminujemy 
potrzebę kosztownych napraw. Dlatego 
warto wybrać się na diagnostykę do 
gronowskiego warsztatu. Auto Frans to 
gwarancja wykonania usługi na najwyż-
szym możliwym technicznie poziomie, 
przy użyciu części najwyższej jakości 
i z maksymalną starannością.

- Pragnę zaprosić wszystkich kierowców 
do skorzystania z naszej oferty – podsu-
mowuje Krzysztof Zygmunt.

Nie prześpij promocji i umów swoje 
auto na badanie!

Auto Frans
Krzysztof Zygmunt

Tel. 605 828 407
Ul. Jaremy Wiśniowieckiego 17

e-mail: biuro@autofrans-leszno.pl
Facebook: Auto Frans
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Jesień jest piękna, 
złota, magiczna….
Każda pora roku ma w sobie coś, co warto docenić. Wiosna daje nowe życie, za-

chwyca kolorami i zapachami. Lato ma dla nas wiele niespodzianek i ofi aruje nam 
mnóstwo czasu na świeżym powietrzu wśród kojącej przyrody. Jesień obdarowuje 
nas grzybami, dyniami, orzechami i czaruje rozgrywającym się na naszych oczach 
barwnym spektaklem. Zima daje wytchnienie i zahartowuje organizm, przygoto-
wując nas na kolejny cykl. Kocham tę zmienność!

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
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 KOSZYKÓWKA KOBIET
Na inaugurację drugoligowych zmagań koszykarki Pompax Tęczy Leszno pokonały 
rezerwy pierwszoligowego MUKS Poznań 66:61. W drugiej kolejce i w drugim spotka-
niu rozegranym także w hali na leszczyńskim Zaborowie zwyciężyły 68:61 z Ogniwem 
Szczecin. W trzeciej rundzie spotkały się dwa niepokonane zespoły. I tym razem ko-
szykarki Pompax Tęczy Leszno stanęły na wysokości zadania, pokonując AZS AJP II 
Gorzów Wielkopolski 62:38. Wspaniałe wyniki pozwoliły na objęcie prowadzenia w li-
gowej tabeli.

  KICKBOXING
Aniela Misiaczyk reprezentantka Polonii 1912 Leszno wywalczyła mistrzostwo świa-
ta w kickboxingu w kategorii Full-Contact. W półfi nałowej walce we włoskim Lido di 
Jesolo pokonała reprezentantkę Kazachstanu, a w fi nale zmierzyła się z koleżanką 
z reprezentacji.

Młodzi zawodnicy świetnie spisali się także podczas Mistrzostw Ziem Zachodnich 
rozegranych w leszczyńskiej „Ćwiczni”. Swoje walki wygrali: Max Kowanek, Jakub 
Mikołajczak, Michał Ludwiczak oraz Aleksander Piasecki.

  PIŁKA RĘCZNA
Nie udało się zdobyć punktów w wyjazdowym pojedynku w Świebodzinie. Miejscowy 
TS Zew pokonał szczypiornistów z Leszna 30:23. Upragnione zwycięstwo osiągnięto 
w spotkaniu z SPR Gorzyce Wielkie. Leszczynianie zwyciężyli 30:22.

  PIŁKA NOŻNA
„Wygramy my albo oni” – mawiał Kazimierz Górski. Te słowa jakby zupełnie nie obo-
wiązywały w meczach rozgrywanych przez piłkarzy Polonii 1912 Leszno. Odnotowali 
trzy kolejne remisy: 1:1 z Lipnem Stęszew, 0:0 z Notecią Czarnków, 0:0 i 0:0 z Vicorią 
Września. Remisową passe udało się przełamać w ostatnim spotkaniu. W strugach desz-
czu na boisku przy ulicy Strzeleckiej Poloniści pokonali gości z Tarnowa Podgórnego 
w stosunku 2:0.

  FUTSAL
Rozpędzona ekipa Rekordu Bielska-Białej nie dała się zaskoczyć i pokonała futsalow-
ców GI Malepszy Arth Soft Leszno. Gospodarze ulegli liderowi tabeli 3:7. Zdecydowanie 
lepsze nastroje panowały po kolejnym spotkaniu. Leszczynianie pokonali w Chojnicach 
miejscowy Red Devils 1:2.

  FLORET
W Gdańsku rozegrano II Puchar Polski juniorów młodszych we fl orecie dziewcząt 
i chłopców. W rozgrywkach nie zabrakło zawodników reprezentujących leszczyńskie 
kluby. Aleksandra Binko (IKS Leszno) zakończyła zawody na szóstej pozycji, a trzy-
nasta była Emilia Bogacka (Polonia 1912 Leszno). Z kolei w gronie panów zwyciężył 
Jakub Fogt (Polonia 1912 Leszno). Dziesiątą lokatę zajął Gracjan Waściński, a szesna-
stą Cezary Ginter (obaj IKS Leszno).

  ŻUŻEL
Bartosz Smektała okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem Turnieju o Łańcuch 
Herbowy Ostrowa. Na podium znaleźli się także Fredrik Lindgren oraz Oliver Berntzon.

Poznaliśmy laureatów nagrodzonych „Szczakielami”. Za najlepszego zawodnika se-
zonu uznano Bartosza Zmarzlika. Najlepszym obcokrajowcem wybrano Mikkela 
Michelsena, najlepszym juniorem Mateusza Cierniaka, najlepszym trenerem Stanisława 
Chomskiego, a niespodzianką sezonu uznano Kacpra Worynę. Przyznano także dodat-
kowe wyróżnienia: „Złotego Szczakiela” otrzymał Piotr Protasiewicz, a Bartosz Zmarzlik 
kolejny laur zdobył za najlepszy wyścig sezonu. Nagrodę dla najlepszej drużyny otrzy-
mali mistrzowie Polski z Lublina. Wyróżniono też Arged Malesę Ostrów za najlepszy 
zespół Ekstraligi U24.

Optymistycznym akcentem zakończyli sezon leszczyńscy młodzieżowcy. Młodzi żuż-
lowcy Unii Leszno zdecydowanie pokonali w spotkaniu towarzyskim drużynę Dani 
65:24. Juniorzy punktowali odpowiednio: Jabłoński 12, Mencel 4, Ansviesulis 8+2, 
Buszkiewicz 11+3, Ratajczak 12, Teska 10+2, Musielak 8+2.

Spore zmiany kadrowe nastąpiły w drużynie FOGO Unii Leszno. Wcześniej informo-
waliśmy o zmianie barw klubowych przez Piotra Pawlickiego. Zespół opuścił także 
francuz David Bellego oraz w dość kontrowersyjnych okolicznościach Jason Doyle. 
Plastron z bykiem w kolejnym sezonie założy jeden z ulubieńców miejscowych kibi-
ców Grzegorz Zengota. W zespole prawdopodobnie wystartują także Chris Holder 
oraz Bartosz Smektała.

Czy w związku z dokonanymi transferami zespół byków będzie ciekawą drużyną do 
oglądania? Czy stadion przy ulicy Strzeleckiej 7 ponownie będzie twierdzą, z której 
nikomu nie uda się wywieźć zwycięstwa? A może popularne Byki zostaną czarnym 
koniem rozgrywek i sprawią niejedną niespodziankę?

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

Fot. Jakub Schwarz Czarny Production
Bartosz Smektała najprawdopodobniej zasili przyszłoroczny skład 
FOGO Unii Leszno

Fot. Albin Pudlicki. Mistrzyni Świata Aniela Misiaczyk
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Podróże, księgarnia, Agnieszka
Kto czyta jej wpisy i książki, nie błądzi. Autorka przewodników podróżniczych. Obecnie przygotowuje publikacje o Parkach 

Krajobrazowych. Aktywistka i blogerka walcząca o lepszy świat. Prowadzi blog www.zaleznawpodrozy.pl. Rozmowa z Agnieszką 

Ptaszyńską natychmiast ociepla atmosferę i podnosi na duchu.

Kiedy zaczęła się Twoja przygoda 
z podróżowaniem?

Wychowałam się w rodzinie pełnej za-
miłowania do turystyki. Rodzice re-
gularnie zabierali mnie na wycieczki. 
Pamiętam, że w wieku 8 lat pojecha-
łam na trzy tygodnie do Egiptu. Było to 
pierwsze zetknięcie z różnicami kulturo-
wymi. Mieszkańcy kraju faraonów z ko-
lei byli zaskoczeni, widząc złotowłosą
blondynkę. Miłość do turystyki rosła. Na 
studiach korzystałam najczęściej z auto-
stopu i serwisu Couchsurfi ng, głównie ze 
względu na fi nanse.

Skąd pomysł na prowadzenie bloga?

Bloga zaczęłam prowadzić w czasie stu-
diów. Zaplanowałam 1,5 miesięczną wy-
prawę do Azji, którą chciałam przedsta-
wić. Zawsze lubiłam pisać. W tamtym 
czasie nie było jeszcze youtuberów czy 
tik-toka, a blogi były bardzo popularne 
w wielu dziedzinach życia. Mieszkając 
w Krakowie, dostałam się na staż do 
Onetu, co pozwoliło wypromować blo-
ga. Do dziś z wieloma blogerami utrzy-
muję przyjacielskie relacje.

Co zobaczyłaś podczas azjatyckiej 
wyprawy?

Zwiedziłam m.in. Malezję, Chiny, 
Tajlandię czy Singapur. Była to moja 
pierwsza tak poważna wyprawa, dzię-
ki której zebrałam sporo doświadcze-
nia. Szybko okazało się, że Chiny są
tak ogromne, że nie sposób zwiedzić
je w dwa tygodnie. Chiny to niezwykle 
specyfi czny kraj z charakterystycznym 
zapachem, mający mnóstwo do zaofe-
rowania. Będąc w Pekinie trudno nie 

zauważyć ubóstwa i żebractwa. Bardzo 
przeżywam takie sytuacje.

Pewnie nie tylko w Pekinie mają miej-
sce takie sytuacje...

Kobiety pracujące w hotelach All in-
clusive w Egipcie często są bite, co 
jest zauważalne. Przeważnie mieszka-
ją w slumsach w fatalnych warunkach.

Ile krajów odwiedziłaś?

Nie prowadzę takich statystyk. 
W Europie największe luki mam na 
Bałkanach. Natomiast miejscem, do któ-
rego bardzo chętnie wracam, jest Bliski 
Wschód. Kocham Izrael, szczególnie 
jego pustynie i kaniony. Widoki zapie-
rają dech w piersiach. Urzekły też mo-
jego partnera.

Korzystasz z usług biur podróży?

Lubię korzystać z lokalnych, alterna-
tywnych biur.  Miałam okazję zwiedzić
Norwegię, po której oprowadzili mnie 
Polacy prowadzący na miejscu niewiel-
kie biuro. Podobnie podczas wyprawy na 
Etnę, dzięki miejscowemu przewodni-
kowi zobaczyłam wiele nieoczywistych 
miejsc. Wielkie biura podróży organizu-
jąc wycieczkę, najczęściej mają podob-
ny schemat, z godzinnym przystankiem 
przy sklepiku z pamiątkami, który znaj-
duje się w środku niczego.

Jaki środek transportu wybierasz 
najczęściej?

Od kiedy pojawiły się dzieci, to naj-
częściej jest to auto. Wcześniej był to 

głównie autostop czy środki publiczne-
go transportu.

Twoja ostatnia książka to przewod-
nik „Wielkopolska z dzieckiem”. Co 
w niej znajdziemy i skąd pomysł na 
taką publikację?

Nie lubię siedzieć w domu. Wspólnie 
z partnerem staramy się wyjeżdżać moż-
liwie najczęściej. Lubię także atrakcje 
dla dzieci, a szczególnie takie, które 
sama jako dziecko odwiedziłam i teraz 
mogę zobaczyć, jak bardzo się zmieni-
ły. Powstanie przewodnika miało także 
związek z pandemią, która praktycznie 
zabrała mi źródło dochodu.

Prowadzisz internetową księgarnię
„Duży pokój”, co w niej znajdziemy?

W księgarni są wydawnictwa 
o Włoszech, które polecam oraz moje 
książki, ale przede wszystkim jest to 
księgarnia włoska.

A jakie lektury wybierasz dla siebie?

Najczęściej czytam reportaże. Lubię
społeczne książki o danym miejscu. 
Pozwalają poznać koloryt opisywane-
go miejsca.

Co proponujesz zobaczyć turyście, 
który pierwszy raz jest w Lesznie?

Zdecydowanie lapidarium przy koście-
le św. Krzyża. Uwielbiam to miejsce. 
Także leszczyńskie murale, warto zwie-
dzać miasto ich szlakiem. Doskonałym 
miejscem jest Biblioteka Ratuszowa, 
każdemu miastu życzę takiego miejsca. 
Można swobodnie posiedzieć, odpocząć

czy obcować z kulturą. Urokliwy jest 
również plac Metziga, szczególnie, od 
kiedy ulokowała się tam biblioteka.

Jesteś nie tylko popularną podróż-
niczką, ale angażujesz się społecz-
nie, choćby jako prezeska w Fundacji 
Leszno dla Ukrainy.

W momencie wybuchu wojny nie było 
mowy o pisaniu na temat podróży. 
Pisanie na blogu zamieniałam na pisa-
nie projektów dla Fundacji, którą założy-
łam. Jestem typem aktywistki, działam, 
nie lubię biernie się przyglądać. Ważna 
jest pomoc bezpośrednia i realna. Warto 
pamiętać, że w tym momencie walczy-
my o przyszłość, o to, jak za dekadę
może wyglądać Leszno. Integracja lu-
dzi może pozwolić uniknąć wielu prob-
lemów, stworzyć miasto bez przemocy.

ROZMAWIAŁ: 
MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE

Agnieszka w Izraelu

Syrakuzy Jerozolima
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Baden-Baden

To niezwykle wyjątkowe miejsce od-
kryli już starożytni Rzymianie. Obecnie 
Baden-Baden jest stosunkowo małą
miejscowością w kraju związkowym 
Badenia-Wirtembergia. Jednocześnie 
znajduje się tam najbardziej renomowa-
ne sanatorium. Prawdziwy skarb Baden-
Baden odkrywa jednak dopiero na po-
czątku grudnia. To właśnie wówczas na 
rynek główny przyjeżdżają turyści z całe-
go świata. Turysta otoczony szwardzwal-
dzkimi górami może wręcz przenieść się
do krainy marzeń. Najpiękniejsze wyro-
by ręczne, pyszne smakołyki, kolędy - to 
właśnie tutaj możemy poznać prawdziwą
magię świąt. Lichtentaler Alle w okresie 
Bożego Narodzenia staje się prawdziwą

mekką dla zakochanych. Nie Paryż, nie 
Sewilla. Spacer z ukochaną osobą pod 
udekorowanymi drzewami zachwyci 
każdego. Jarmark bożonarodzeniowy 
w Baden-Baden to także doskonałe miej-
sce do zrobienia zakupów świątecznych. 
Ręcznie zrobiony reniferek lub bombka 
z życzeniami to jednocześnie fenomenal-
ny prezent oraz pamiątka. Dla osób nie-
co bardziej wymagających przewidziano 
także luksusowe sklepy. Zmęczeni zaku-
pami, powinniśmy zatrzymać się przy 
dowolnym straganie na gorącą czekoladę
oraz ciepłe smakołyki. Oczywiście w po-
bliżu znajdują się restauracje, jednak… 
to nie to samo. W Baden-Baden czeka-
ją na nas także inne atrakcje. Po posiłku 
możemy napisać list oraz wysłać go na 
poczcie, która zapewnia, że trafi  on do 
samego Świętego Mikołaja. Dzieci będą

zachwycone. Przejazd bajkową karocą, 
ciągniętą przez białe konie, jest zdecy-
dowanie wart wydania fortuny. W mię-
dzyczasie możemy pojechać do słynnych 
term Caracalla. Niedaleko Baden-Baden 
znajduje się międzynarodowe lotnisko 
Baden-Baden/Karlsruhe.

Pośród gór

Połączenie klasyki oraz romantycz-
ności. Połączenie jeziora oraz gór. 
Połączenie przepięknych kolęd z muzy-
ką Johanna Straussa. To wszystko ofe-
ruje nam najpiękniejsze austriackie mia-
steczko Hallstatt. Jest to jedno z niewielu 
miejsc na świecie, które zachwyca cały 
rok. Warto jednak przyjechać tu szcze-
gólnie zimą. To właśnie wówczas miasto 
zamienia się… w baśń. Miasteczko leży 
nad błękitnym jeziorem Hallstattersee, 
w Alpach Salzburskich. W okresie zimo-
wym praktycznie każdy domek przystro-
jony jest lampkami, natomiast na rynku 
głównym od 8 grudnia przeżyć może-
my niesamowity Christkindlmarkt, czy-
li jarmark bożonarodzeniowy. Jest on 
jednak nieco inny niż w Baden-Baden. 
Tutaj przywiązuje się większą wagę do 
motywów religijnych. Kupimy tu mię-
dzy innymi przepiękną szopkę, obrazek 
z wizerunkiem Świętej Rodziny czy 
ręcznie robioną bombkę z podobizną
aniołów. W Hallstatt warto się wybrać do 

położonego na wzniesieniu Kościółka. 
Odbywają się tam koncerty muzyki po-
ważnej, kościelnej, kolęd. Msza Święta 
swoją bogatą oprawą muzyczną zachwy-
ci każdego. Po duchowych doznaniach 
powinniśmy udać się do lokalnej restau-
racji. Inną zaletą Hallstatt jest samo po-
łożenie. W pobliżu znajduje się mnóstwo 
malowniczych miasteczek. Po dwóch 
godzinach jazdy samochodem dotrzemy 
do Salzburga. Zwiedzenie Hallstatt mo-
żemy połączyć z Wiedniem. Austriackie 
linie kolejowe oferują przejazdy na naj-
wyższym poziomie za stosunkowo niskie 
ceny. Opłaca się przyjechać do Hallstatt 
rano z Wiednia, a następnie wieczorem 
wrócić. Miasteczko jest na tyle piękne, 
że w miejscowości Huizhou w prowizji 
Guangdong w Chinach powstała kopia 
austriackiej gminy.

Jarmarki bożonarodzeniowe stały się
obecnie tak popularne, że możemy je 
spotkać w każdym większym mieście. 
Warto jednak zastanowić się, czy jest 
to wciąż tradycja, część Świąt Bożego 
Narodzenia, czy już raczej komercja… 
W Baden-Baden oraz Hallstatt możemy 
poczuć się dokładnie tak samo, jak w XV 
wieku. W Londynie, czy w Paryżu do-
kładnie tak, jak w XXI wieku. Tradycja 
versus współczesna interpretacja świąt.

KAMIL DUDKA

Podróż śladem jarmarków
Weihnachtsmarkt, czyli po polsku jarmark bożonarodzeniowy. 

Swoją tradycją sięga aż XIII wieku. Narodził się prawdopodob-

nie w Austrii lub południowych Niemczech. Obecnie najpo-

pularniejsze jarmarki bożonarodzeniowe odbywają się  m.in. 

w Norymberdze (od 1628 r.), Augsburgu (1498 r.) oraz Wiedniu 

(1294 r.). Baden-Baden oraz Hallstatt to miejscowości już nieco 

mniej znane. Jednak to właśnie tam odbywają się prawdopo-

dobnie najpiękniejsze oraz najbardziej urocze jarmarki.
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PATRONATY:

Burmistrz Miasta
i Gminy Rydzyna

Starosta Powiatu LeszczyńskiegoPrezydent Miasta Leszna

ORGANIZATOR:

11.11.2022r.
START godz. 11:11

ZAMEK w Rydzynie

TRASA 11 KM
Koszt 50 zł

Zapisy www.tritime.pl
SZCZEGÓŁY - WWW.ROK.RYDZYNA.PL
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Ta kobieta potrafi  smakować życie, delektować się pięknymi 

chwilami i śmiało odcinać swój „kawałek tortu”. Dzięki 

ciężkiej pracy, wytrwałości w dążeniu do celu i wierze 

w siebie, właśnie spełniła swoje największe marzenie. 

Stworzyła restaurację, kawiarnię i pracownię cukierniczą 

w jednym. Bo jej największą pasją jest tworzenie potraw 

kuchni tradycyjnej, nie tylko tej polskiej. Zaczęło się od 

weekendowego dorabiania w gastronomi podczas studiów 

z architektury wnętrz. To był ten moment, gdy Emilia 

zakochała się w tej branży i zamarzyła o własnej restauracji. 

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki na kolejne studia 

(tym razem z fi lologii angielskiej), zaowocował poznaniem 

ludzi, którzy umocnili w niej przekonanie, że karmienie 

innych jest tym, co daje jej największe szczęście. Dlatego 

mieszkając za oceanem, zahaczyła jeszcze o Kanadę, gdzie 

zdobyła dyplom cukiernika artystycznego.

- Zawsze mierzyłam wyżej, pracowałam ciężej, spałam mniej. 
Jestem wrażliwa, uparta, kreatywna i gościnna. Kocham 
ludzi i ich towarzystwo – mówi o sobie Emilia, właścicielka 

„Red Velvet”, nowego miejsca na kulinarnej mapie Leszna. 

Jak sama przyznaje, to miasto jest jej miejscem na ziemi, 

ponieważ mieszkają w nim wspaniali ludzie.

Emilia Klucz yńska
Moje popisowe danie…   

…po dłuższym zastanowieniu stwierdzam, że w tym zestawieniu powinny się znaleźć: 
polędwica Wellington, risotto, beza, makaroniki, makarony, a także stek Tomahawk. 
Mogłabym wymieniać dalej, ale może lepiej będzie, gdy sami to niebawem ocenicie?

Gdy mam chwilę tylko dla siebie to…

…analizuję. Ludzi, sytuacje, zdarzenia. Robię to, by nie wpaść w ten sam „kompot”. 
Moje życie jest jak wino. Jeśli wybierzesz dobry rocznik, to z dnia na dzień smakuje 
lepiej. Jak trafi sz na słaby szczep, wtedy wylewasz zawartość i analizujesz na nowo.

Moje największe osiągnięcie…

…właśnie się spełnia. To zrealizowanie planu o własnej restauracji. Choć 
bez tych małych, wcześniejszych sukcesów nie mogłabym przedstawić się 
jako Emilia, którą dziś znacie. Muszę przyznać, że droga do celu była długa, 
kręta, ale niesamowicie ciekawa.

Z menu zawsze wybieram…

…różnorodność. Cenię kuchnię tradycyjną, powrót do kulinarnych korzeni i wysoką 
jakość produktu. Reszta to kwestia gustu oraz danego miejsca na świecie.

Ulubione miejsce w Lesznie pod kątem 
kulinarnym…

…nie mam ulubionego miejsca, mam ulubionych kucharzy.

Lubię siebie za…

…to, że jestem uparta. Dla mojego partnera życiowego bywa to zmorą. 
Jednak dzięki temu w biznesie nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Skoro 
ludzie latają w kosmos, to ja mogę być lepszym cukiernikiem, kucharzem i 
restauratorem.

 Red Velvet… 

…to amerykańskie ciasto. Po pierwszym kęsie myślisz: jest ok, a potem nie 
możesz przestać go jeść. Jego smak jest idealny i niezwykły w swojej pro-
stocie. Taka właśnie będzie moja restauracja. Wyjątkowe produkty, ludzie 
i przestrzeń.

Inspirują mnie…

…ludzie. Inteligentni, wytrwali i z pasją. Na szczęście spotkałam ich wielu 
na swojej drodze.

Moje życiowe motto…

…aby odnieść sukces, bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.



29

   HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Drogi Baranie, listopadowa aura 2022 roku obdarzy Cię silniejszą potrzebą kontaktów towarzyskich. Dzięki 
temu poszerzy się grono znajomych oraz odnowisz lub wzmocnisz dotychczasowe relacje. Poza tym wzroś-
nie Twoja potrzeba spełniania marzeń, co zmotywuje Cię do działania, by rozwijać talenty i po prostu bar-
dziej się starać. Otaczająca Cię aura energetyczna sprawi, że zaczniesz planować wakacje i rozważysz, co 
jeszcze chciałbyś w życiu osiągnąć. Listopad to doskonały czas na naukę, rozwój zawodowy i duchowy. 
Możesz doświadczyć odnowienia, przypływu sił życiowych i śmiało rozpoczynać nowe projekty. Jeśli jesteś 
samotnym Baranem, to możesz liczyć na nową, ciekawą i namiętną znajomość. Unikaj jednak inwestycji 
fi nansowych i nie planuj większych wydatków.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, listopad 2022 roku sprawi, że w centrum zainteresowania znajdą się przede wszystkim spra-
wy zawodowe, rozwój kariery oraz podniesienie poziomu życia. Dodatkowo zechcesz poświęcić energię 
i czas tam, gdzie czujesz, że to Twoje miejsce na Ziemi, Twój dom, Twoja mała ojczyzna. Możliwe także oży-
wienie kontaktów rodzinnych oraz towarzyskich, ale tylko, jeśli będzie to miało praktyczny, konkretny cel. 
Powinieneś zadbać w listopadzie o swoje zdrowie. Zrób badania, nie przeciążaj się nadmiarem obowiąz-
ków, dbaj o dietę i aktywność fi zyczną. Nie bój się kontrowersyjnych decyzji w sprawach, które do tej pory 
szły jak po grudzie. Jeśli ma się dokonać rewolucyjna zmiana, to właśnie teraz. Uważaj tylko na nieprzemy-
ślane wydatki; nie zdawaj się na hazard w sprawach fi nansowych i zawodowych.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, listopad 2022 roku to idealny czas dla nauki i regeneracji sił. Możesz oddawać się 
marzeniom i planować, jak je spełnisz. Bieżący miesiąc otworzy przed Tobą szanse w dziedzinie kariery 
i finansów, jeśli tylko naprawdę jesteś już gotów, by poczynić postępy. Zachowaj czujność, bo możesz 
przegapić ciekawe oferty pracy lub możliwość awansu. Możesz wykorzystaj sprzyjający czas, by podnieść 
kwalifikacje zawodowe, zdać egzaminy, z sukcesem zakończyć trudne negocjacje. Czas będzie także 
sprzyjać przemyślanym i gruntownie przygotowanym inwestycjom. Jeśli interesujesz się ezoteryką, to 
możesz doświadczyć głębokiego wglądu w naturę spraw dotąd przed Tobą ukrytych. Wzrośnie też Twoja 
intuicja i odzyskasz harmonię wewnętrzną. Oszczędzaj siły fizyczne i nie forsuj się. Jeśli jesteś samotnym 
Bliźniakiem, na spełnienie w sferze uczuć przyjdzie Ci jeszcze poczekać. 

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, listopad 2022 roku to czas przejścia; porzucisz stare i otworzysz się na nowe. Otaczająca Cię 
aura energetyczna obdarzy Cię większą wrażliwością na swoje potrzeby duchowe i emocjonalne. Masz 
szansę odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii, nawet za cenę bezkompromisowej asertywności. Zmiana 
postawy może spowodować nieco nerwową atmosferę. Twoi bliscy nie do końca będą bowiem nadążać 
za Twoimi zapędami do wybicia się na niezależność. Jeśli jednak nie teraz, to kiedy zaczniesz być sobą 
i żyć swoim życiem? Czas konfrontacji i duchowych porządków możesz przetrwać, pozostając łagodnie 
życzliwy światu i sobie. Możliwe, że podejmiesz decyzję o zmianie miejsca do życia. Listopad pomoże 
Ci także zregenerować siły fizyczne. Warto zmienić nawyki, które Cię niszczą. Poza tym okaże się, że ten 
miesiąc przyniesie niewielkie korzyści finansowe. Dbaj o siebie i nie bój się, że nie otrzymasz tego, czego 
potrzebujesz. 

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, listopad 2022 to dla Ciebie przede wszystkim czas wyzwań w finansowej sferze życia. Unikaj 
ryzyka i – skuszony wizją łatwego zysku - nie daj się wciągnąć w żadne spekulacje. Najpewniej czeka Cię 
też weryfikacja spraw zawodowych. Przyjdzie Ci zmierzyć się z krytyką i nadrabiać zaległości. Jeśli właściwie 
wykorzystasz ten czas, już wkrótce Twoja kariera ruszy z miejsca. Otaczająca Cię aura energetyczna może 
też stanowić wyzwanie w sferze zdrowia. Dbaj o siebie, porzuć złe nawyki. Nie forsuj się jednak, bo szybko 
Twoim mottem stanie się „Duch ochoczy, ale ciało słabe”… Z drugiej strony listopadowa aura kosmiczna 
sprzyja Ci we wszystkim, co wymaga skupienia, wnikliwości i metodycznego podejścia. Zatem możesz 
z powodzeniem analizować różnorodne kwestie oraz wdrażać poprawki. Jeśli wciąż jesteś samotnym 
Lwem, to na spełnienie w tej sferze życia przyjdzie Ci jeszcze poczekać. Unikaj przelotnych znajomości. 

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, w listopadzie 2022 roku w centrum Twoich zainteresowań staną kariera, rozwój osobisty oraz 
finanse. Wszystko inne zejdzie na dalszy plan. Czas będzie skłaniał Cię do głębokiej refleksji nad celami, do 
których zmierzasz. Najprawdopodobniej podejmiesz także radykalne decyzje, które pozwolą Ci zerwać więzy 
blokujące Twój rozwój osobisty oraz społeczny. Być może przyjdzie Ci pożegnać kogoś bliskiego. Z drugiej 
strony zyskasz realne szanse na sukcesy podczas egzaminów, awans zawodowy oraz nową pracę, która 
spełni Twoje oczekiwania. Być może podsumujesz listopad jako czas trudnych, ale owocnych poszukiwań 
duchowych oraz krótkich podróży. 

Waga (23.09 - 22.10)
Droga Wago, listopadowa aura kosmiczna 2022 roku będzie wspierać Twoje zamiary w osobistej oraz 
społecznej sferze życia. Możesz liczyć na ożywienie towarzyskie, ciekawe rozmowy i nowe, inspirujące 
znajomości. Koniecznie poświęć więcej czasu nauce i zainwestuj w swoje talenty. Listopad to także 
optymalny czas, aby zmienić styl życia. Wszystko, co zrobisz dla swojego dobra, przyniesie Ci satysfakcję, 
nawet mimo początkowych trudności czy oporów wewnętrznych. Możliwe, że, korzystając ze sprzyjającej 
aury kosmicznej, zmienisz pracę lub rozpoczniesz projekty zawodowe wymagające krótkich podróży 
i dodatkowych kwalifikacji. Postaraj się też z troską podejść do zdrowia; nie lekceważ choćby najmniejszych 
przejawów słabości, ale też i nie ulegaj słabościom.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, listopadowa aura energetyczna 2022 roku to czas nowych początków i wyzwań w społecz-
nej sferze życia. Możesz rozpoczynać nowe projekty zawodowe, z powodzeniem zdawać egzaminy, rozwijać 
pasje. Masz także ogromne szanse na nowe ciekawe znajomości, a nawet nową miłość czy też poznanie od-
danego przyjaciela. Jeśli jesteś samotnym Skorpionem, to będziesz miał szansę na poznanie kogoś, kto na 
dłużej pozostanie w Twoim życiu. Od Ciebie zależy, czy i jak wykorzystasz sprzyjający czas. Poza tym będziesz 
pełen radości życia i energii do działania. Nie forsuj się jednak i nie ulegaj wrodzonej skłonności do stawiania 
wszystkiego na jedną kartę, bo popadniesz w kłopoty. Listopad to czas odnowy i rozwoju, a nie hazardowego 
podejścia do życia.  Uważaj na fi nanse, bo nie wszystko w tej sferze pójdzie po Twojej myśli.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, listopad 2022 roku okaże się dość skomplikowany. Z jednej strony kosmiczna aura pozwoli 
Ci zregenerować nadwątlone siły i odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii. Będziesz miał tendencję do 
samotnictwa i nie będzie łatwo nakłonić Cię do spotkań towarzyskich. Z drugiej strony poczujesz się jak 
w potrzasku… Dlatego w centrum Twoich zainteresowań znajdą się sprawy osobiste i pozycja społeczna. 
Możliwe, że dzięki bardziej harmonijnej aurze energetycznej znajdziesz rozwiązania dla spraw, które od 
pewnego czasu nie przynosiły satysfakcji. Oszczędzaj jednak siły, dbaj o siebie, bo osłabienie i stres łatwo 
przyciągają chorobę. Możliwe też, że nowa znajomość z czasem przyczyni się do rozwoju Twojej kariery. 
Krótka podróż czy weekendowa wycieczka poprawią Ci nastrój. Nie popadaj w melancholię i nie wątp 
w siebie.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, listopad 2022 roku daje to czas stabilizacji, choć Ty sam będziesz odbierał go jako 
ograniczanie Twoich zamiarów. Postaraj się teraz odpocząć, oczekując na sprzyjający moment do działania. 
Wtedy osiągniesz harmonię w każdej sferze życia. Może nie będzie tak całkiem miło, gładko i przyjemnie, 
ale możesz nieco odetchnąć i pozwolić sprawom toczyć się swoim biegiem bez większej szkody dla siebie. 
Koniecznie znajdź czas, by zregenerować siły i po prostu cieszyć się bliskością tych, których kochasz. 
Twoja rodzina to Twoja opoka, podobnie jak zaufani przyjaciele. Listopadowa aura kosmiczna sprawi też, 
że chętniej skorzystasz z uroków życia. Możliwe, że rozpoczniesz nowy etap zawodowy lub – niechętnie - 
kursy podnoszące kwalifikacje. Masz także zielone światło w sprawach duchowych i w miłości.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, listopad 2022 roku nie da Ci czasu na nudę. Przed Tobą frustrujące i zarazem bardzo 
kreatywne możliwości. Trudno będzie odróżnić pokusę od szansy. Od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. Na 
pewno warto udać się teraz na krótki urlop, by zregenerować nadwątlone siły i spędzić czas z tymi, których 
kochasz. Poza tym krótki odpoczynek da Ci szansę, abyś uporządkował życiowe priorytety na najbliższe 
miesiące. Możliwe, że podejmiesz decyzje, które z czasem zmienią Twoją sytuację finansową oraz społeczną. 
Wymagająca i skomplikowana energetyka pomoże Ci wnikliwiej rozważyć przyczyny dotychczasowych 
niepowodzeń i podjąć działania naprawcze. Postaraj się jednak nie forsować. Ogólnie bowiem listopad 
2022 to czas aktywnego odpoczynku, przygotowującego na nowy etap.

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, listopad 2022 roku to czas ożywienia kontaktów towarzyskich i rodzinnych. Warto wykorzy-
stać sprzyjającą aurę na krótki urlop czy weekendowe wypady z rodziną i przyjaciółmi. Listopad sprzyja 
także Twoim sprawom zawodowym, choć nie obędzie się bez trudności spowodowanych zbyt lub za ma-
ło energicznym podejściem do realizacji zadań. I właśnie to tracenie codziennego rytmu okaże się Twoim 
największym listopadowym wyzwaniem. Postaraj się więcej czasu spędzać, aktywnie wypoczywając, 
wzmacniając ciało fi zyczne. Jeśli zostały jeszcze jakieś niezałatwione sprawy z przeszłości, to jak najszyb-
ciej się z nimi uporaj.  Jeśli, droga Rybo, nauczysz się chwytać właściwy moment, to z czasem osiągniesz 
to, co dla Ciebie najważniejsze.

# HOROSKOP

Horoskop klasyczny na listopad 2022 r. opracowała Akia
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ąnajuG

łysy w
glanach

Robert
de ...,
aktor

zbiornik
na

paliwo

mediu-
mizm

rucho-
me

schody

Michel,
piłkarz
francu-
ski

przybli-
ża

obraz
okres
wstrze-

-ilźęim
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żubrów

auto z
Japonii

potwier-
dzenie

´ zytęiws
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nożnej

rejstruje
kadr po
kadrze
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Nerwowy polityk
Roberto Jefferson to 69-letni polityk 

z Rio de Janeiro, który słynie w szcze-
gólności z wygłaszania bardzo kontro-
wersyjnych oraz nieeleganckich opinii 
na temat innych polityków, urzędni-
ków i prawników. Właśnie z tego po-
wodu od początku roku przebywa 
w areszcie domowym, ponieważ pew-
nego dnia zdarzyło mu się obrazić sę-
dziego Najwyższego Sądu Federalnego 
Brazylii. Gdy w poniedziałek 24 paź-
dziernika do jego domu przybyli poli-
cjanci, aby sprawdzić, czy polityk rze-
czywiście przestrzega zasad odbywania 
aresztu domowego, ten postanowił ob-
rzucać ich granatami, a także ostrzelać
z broni automatycznej. Dwóch policjan-
tów zostało rannych. Tłumaczenie poli-
tyka było proste - celował w radiowóz, 
który był źle zaparkowany.

Lokalne zamieszki
Być może trudno w to uwierzyć, ale tyl-

ko 19 i 20 października w Sudanie zginę-
ło ponad 150 osób w wyniku lokalnych 
zamieszek. Od października 2021 roku 
w tym kraju nie istnieje rząd, ani też jaki-
kolwiek aparat administracji publicznej. 
Teoretycznie władza sprawowana jest 
przez wojsko, ale w praktyce ogranicza 

się ona tylko do sprawowania kontroli 
nad stolicą oraz pobliskim lotniskiem. 
W pozostałej części kraju panuje anar-
chia, w wyniku której każdego dnia giną
niewinne osoby.

Koniec pewnej historii
Prawdopodobnie każdy miłośnik Włoch 

kojarzy restaurację Antica Pizzeria 
Brandi w Neapolu. Zgodnie z legendą
jest to miejsce, w którym narodziła się
słynna pizza margherita. W menu znaj-
dowała się rzekomo od 1760 roku, aż
do… 2022 roku. Okazuje się bowiem, 
że restauracja została zamknięta przez 
włoski sanepid, który zwrócił szczegól-
ną uwagę na bardzo zaniedbaną kuchnię. 
Właściciel restauracji zapowiedział, że 
niezwłocznie rozpocznie niezbędne pra-
ce konserwatorskie.

Fala przemocy
42-letnia Melissa Nunez była transpłcio-

wą aktywistką z Hondurasu. Od najmłod-
szych lat działała społecznie, natomiast 
w ostatnich latach pomagała osobom 
transpłciowym. Niestety w ostatnim 
czasie w Hondurasie zaczęły nasilać się
prześladowania osób LGBTQ. Do tego 
stopnia, że Melissa została zamordo-
wana przez nieznanych sprawców, gdy 
wychodziła z przyjęcia urodzinowego. 

Smutne jest jedynie to, że do zdarzenia 
doszło w połowie października, a śledz-
two zostało już praktycznie zakończone 
- bezskutecznie.

Poszukiwania św. Mikołaja
Tureccy naukowcy są przekonani, że 

grób, który odkryto w nadmorskim tu-
reckim mieście Demre należy właśnie 
do św. Mikołaja. Wskazywać mają na 
to zdobienia sarkofagu oraz pozostało-
ści przedmiotów osobistych. Miejsce 
jednak wciąż pozostanie zamknięte dla 
zwiedzających, choć niebawem może to 
ulec zmianie.

Nieudane przyjęcie
Francuska restauracja na 56. piętrze 
wieżowca Sunshine w Tokio słynie 
z wyszukanych i wyrafi nowanych dań
oraz niezawodnej obsługi kelnerskiej. 
W ostatnim czasie stała się słynna z po-
wodu bójki, w którą zaangażowało się aż
stu gości. Najbardziej interesujące jest 
to, że tak naprawdę nie wiadomo, co było 
przyczyną kłótni, a z drugiej strony wąt-
pliwości budzi także fakt, że policja zo-
stała wezwana, gdy w restauracji oprócz 
obsługi pozostał tylko jeden gość - nie-
przytomny z urazem głowy, który oczy-
wiście niczego nie pamiętał.

Cele śmierci
Zambia pod względem kary śmierci jest 

krajem dość specyfi cznym. Okazuje się
bowiem, że w celach śmierci przebywa 
niezwykle duża liczba skazanych, a jed-
nocześnie kara śmierci nie jest wykony-
wana od 1997 roku. Zdaniem organizacji 
pozarządowych więźniowie są jednak in-
formowani o terminach wykonania kary 
śmierci, po czym w ostatniej chwili jest 
ona odwoływana. Wkrótce rozpocznie 
się jednak proces legislacyjny mający 
na celu wykreślenie kary śmierci z ko-
deksu karnego.

Niecodzienne znalezisko
Nieopodal granicy z Meksykiem w sta-

nie Teksas straż graniczna natknęła się
na nietypowe znalezisko. Otóż zauważo-
no… cztery porzucone dynie. Nie byłoby 
w tym nic niezwykłego, gdyby nie wy-
glądały tak, jakby ktoś je pokroił, a na-
stępnie pokleił klejem. Funkcjonariusze 
okazali się na tyle podejrzliwi, że posta-
nowili zajrzeć do środka dyni, a tam… 
odkryli 20 kilogramów płynnej amfeta-
miny. Co ciekawe szybko ustalono sa-
mochód, z którego wyrzucono dynie. 
Kierowca nie był zbyt szczęśliwy…

KAMIL DUDKA

# CIEKAWOSTKI

Świat w pigułce

PRZEPISY KULINARNE ZNALEZIONE U BABCI  NA STRYCHU

DANIA  BEZMIĘSNE

w oryginalnej pisowni nadesłał 

nasz wierny czytelnik Waldemar Hajnsz

Kotleciki z jajek

Składniki: 8 jajek ugotowanych na twardo, 2 cebule, 2 jajka surowe, 10 dkg małych 
pieczarek w zalewie naturalnej (woda solona), łyżka stołowa posiekanego zielonego 
koperku, tarta bułka do panierki, masło i olej do smażenia, sól i pieprz do smaku.

Odsączone pieczarki oraz jajka ugotowane na twardo drobno posiekać. Na tłuszczu 
przesmażyć drobno posiekaną cebulkę do zeszklenia. Następnie łączymy składniki. 
Dodajemy dwa jajka surowe, koperek, przyprawy i wyrabiamy na jednolitą masę. 
Gdy będzie za sucha można dodać łyżkę słodkiej śmietany. Następnie formujemy 
kotleciki, panierujemy i smażymy na rozgrzanym dobrze tłuszczu do zrumienienia. 
Kotleciki można wydawać z młodymi ziemniakami posypanymi koperkiem lub po-
lane sosem koperkowym.

Placki ziemniaczane z grzybowym farszem

Składniki: przyprawiony na ostro farsz ze świeżych kapeluszy grzybów leśnych lub 
pieczarek przesmażonych z drobno posiekana cebulką, 7 ugotowanych ziemniaków, 
mogą być z dnia poprzedniego, 2 żółtka, jedna płaska łyżka mąki ziemniaczanej, 
łyżka mąki pszennej, szczypta startej gałki muszkatołowej oraz mąka krupczatka 
do panierowania, olej z masłem 50/50.

Ziemniaki ostudzone, obie mąki oraz gałkę muszkatołową wyrabiamy na jedno-
lite, gładkie ciasto. Wykładamy na stolnicę posypaną mąką i formujemy ciasto na 
wałek jak do kopytek, który następnie dzielimy na kilkanaście kawałków. Każdy 
kawałek rozwałkowujemy na placek o średnicy 15-20 cm. Następnie nadziewamy 
farszem i zlepiamy na kształt pierogów. Na głębokiej patelni rozgrzewamy tłuszcz. 
Każdy taki placek dokładnie oprószamy mąką krupczatką i smażymy na rumiano z 
obu stron. Następnie przekładamy placki do naczynia żaroodpornego i wstawiamy 
do rozgrzanego piekarnika na około 10-15 minut. Placki wydajemy gorące z cie-
płymi pikantnymi sosami.






