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2 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU

Miejski Zakład Zieleni w nowej siedzibie

LESZNO > Miejski Zakład Zieleni już za 12 miesięcy, będzie mieścił się w nowym budyn-
ku. Będzie on obejmował część administracyjną oraz zaplecze dla kilkudziesięciu pra-
cowników z zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówką i salą konferencyjną.  Spółka 
miejska podpisała już kontrakt z wykonawcą robót, firmą Tadeusza i Artura Michalskich 
z Leszna, która wybuduje jednokondygnacyjny, nowoczesny budynek o powierzchni 
841 metrów kwadratowych. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 8 600 000 złotych. 
Inwestycja finansowana jest ze środków własnych spółki, kredytu i wkładu  samorządu 
miasta Leszna. Pierwsze prace ziemne rozpoczęły się już w grudniu. 
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"Leszno 475. Bez Barier"

LESZNO > Z okazji 475-lecia uzyskania przez Leszno praw miejskich, 9 grudnia przedsta-
wiciele Akademii Nauk Stosowanych, zaprosili do wspólnej zabawy dzieci uczęszczające 
do leszczyńskich przedszkoli. Dzieci miały możliwość bawienia się w rytmie zimowych 
piosenek oraz obejrzały wyjątkowy koncert muzyczny "Zima Stwora Głodomora", który 
nawiązywał do klimatów zimowo - świątecznych. Tegorocznym obchodom uzyskania 
przez miasto Leszno praw miejskich, patronuje hasło "Leszno 475. Bez Barier", które od-
wołuje się do idei dobrego sąsiedztwa, opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku 
do drugiego człowieka.
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Rocznica Powstania Wielkopolskiego

LESZNO > Z okazji 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w sobotnie popołudnie, 10 
grudnia na leszczyńskim rynku stanęło Powstańcze Miasteczko. Historyczny cykl  imprez 
jest inicjatywą samorządu Województwa Wielkopolskiego, które w ten sposób chce przy-
pominać ludziom o zwycięskim powstaniu. Wśród atrakcji Miasteczka znalazły się: obóz 
powstańczy, salonik prasowy z tamtego okresu, pokój zagadek, specjalna poczta czy re-
konstruktorzy z epoki. Miasteczka pojawiają się w największych miastach Wielkopolski. 

Mikołajki z NGO

LESZNO > W niedzielne popołudnie 11 grudnia na leszczyńskim rynku, odbyły się tra-
dycyjne "Ekstremalne Mikołajki z NGO". Zostały one  połączone w tym roku z jarmar-
kiem bożonarodzeniowym. Zaangażowane w to przedsięwzięcie podmioty, należące 
do trzeciego sektora przygotowały szereg atrakcji. Przez wiele godzin leszczyńska sta-
rówka tętniła życiem. Na licznie zgromadzonych mieszkańców Leszna, którzy mogli po-
czuć atmosferę świąt czekały: pokazy służb mundurowych, występy szczudlarzy, chatka 
św. Mikołaja, warsztaty plastyczne, pokazy tańca z ogniem, fotobudka oraz liczne ręko-
dzielnicze stragany. Głównym punktem jarmarku był wieczorny zjazd Mikołajów po linie 
z wieży leszczyńskiego ratusza. Czas odwiedzającym rynek umilała Kapela Podwórkowa 
"Kuba Bart" oraz Orkiestra Dęta Miasta Leszna
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Warto tutaj rozpocząć swój dzień

Kultowe miejsce spotkań
Nie ma tu żadnej innej fi lozofi i – po prostu gościmy. Nie mamy klientów. Mamy gości, których staramy się przyjąć tak, jak w domu – 

podkreślają właścicielki hotelu i restauracji N°1 przy ulicy Słowiańskiej w Lesznie.

- Przejęłyśmy obiekt w 2020 roku. Ale przychodzą do 
nas goście, którzy bywali tu 40-50 lat temu. Wspominają
czasy, gdy działał tam hotel Centralny z restauracją
Hotelową. To było kultowe miejsce spotkań leszczynia-
ków. Wiele osób tu z sentymentem powraca – dopowia-
dają  właścicielki.

Nieprzypadkowo więc wnętrze zdobią archiwalne 
fotografi e starego Leszna, w tym wielkoformatowe 
wydruki.  
- W części hotelowej ściany są wytapetowane starym 

Lesznem. Galeria archiwalnych fotografi i jest też w pa-
tio i w restauracji. W sumie to kilkadziesiąt zdjęć.

***
Wnętrze N°1 jet ciepłe, przytulne, nowoczesne i kla-

syczne zarazem. Wygodne kolorowe fotele, dużo zie-
leni i blask świec podkreślają urok tego historycznego 
lokalu. Jest miło i przyjemnie. Szefem kuchni jest do-
świadczony kucharz Remigiusz Matuszak.
- Wielu gości przychodzi tu właśnie z uwagi na jego 

kuchnię. Znamy się od lat. Pracowaliśmy razem mię-
dzy innymi w Restauracji Wieniawa i w Restauracji 
Ratuszowej – wspomina jedna z pań. Jednym z jego po-
pisowych i uwielbianych przez gości dań jest pieczona 
kaczka z domowymi pyzami i modrą kapustą, a także 
stek z karkówki. Karta dań zmienia się sezonowo, ale 

kaczka króluje na niej zawsze. Obecne menu bogate 
jest w dziczyznę. Serwują m. in. burgera z dzika i car-
paccio z jelenia. Zimą bardzo popularna jest zupa taj-
ska: syta, ostra i rozgrzewająca. Nie brakuje też kuchni 
tradycyjnej, można zjeść kotlet wieprzowy lub rosół.
Funkcję managerską  w obiekcie pełni pani Anna Gano.
- Jest naszą prawą i lewą ręką - z uśmiechem stwier-

dzają właścicielki. 

***
Pełna nazwa lokalu to N°1 Bed & Breakfast Lounge. 

Oferta śniadaniowa to świetna propozycja dla miesz-
kańców Leszna oraz gości spoza miasta. Śniadania ser-
wowane są od godziny 7 do 11. Są zestawy tradycyjne, 
zawierające jajecznicę lub kiełbaski na ciepło, do tego 
świeżo wypiekane bułki, ser, wędlina, przystawki, kawa 
lub herbata. Można wybrać śniadanie na słodko (tosty 
w mleku i cynamonie, z dużą ilością miodu i owoców) 
lub skorzystać z oferty stołu szwedzkiego.
- Ta opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że mamy 

gości hotelowych, ale rzadko się zdarza, żeby ich nie 
było – zaznaczają właścicielki.
Wystarczy wejść, zapytać obsługi o tę możliwość, roz-

gościć się, tworzyć swoje własne zestawy i najeść się
do syta. 

***
Z oferty restauracyjnej mogą skorzystać także fi r-
my i instytucje, a także całe rodziny. Catering bi-
znesowy tworzony jest zgodnie z oczekiwaniami 
i zapotrzebowaniem.
- Możemy przygotować desery na przerwę kawową, 

przekąski, obiad czy kolację na ciepło. Z kolei miesz-
kańców zachęcamy do organizowania u nas przyjęć ro-
dzinnych, takich jak komunie czy jubileusze. Serdecznie 
zapraszamy!

***
Aby przekonać się o urokliwym i intymnym klimacie 

tego miejsca, polecamy wstąpić na kawę (do wyboru 
szereg kaw) i deser, które z pewnością poprawią nastrój. 
- Codziennie od rana do godziny 15 jest promocja: 

kawa i sernik z frużeliną owocową za 19 złotych. 
Zachęcamy, by do nas przyjść i się rozgościć. Mamy 
stałych gości, którzy wracają do nas, by tutaj rozpo-
cząć swój dzień. To jest bardzo miłe. Systematycznie 
odwiedza nas grupa pań, które spotykają się na kawie 
i rozmowach, jest też pan, który czasem pisze tu swo-
je fraszki.
Obcowanie z kulturą jest tutaj na porządku dzien-

nym. I nie chodzi tylko o eksponowane fotografi e, ale 
też o muzyczne wieczory z udziałem leszczyńskich 
muzyków.  

Lokal N°1  znajduje się
przy ulicy Słowiańskiej 30 
w Lesznie. Z menu restauracji 
można zapoznać się na 
stronie www.no1leszno.pl. 
Aktualności na bieżąco 
publikowane są na Facebooku 
i Instagramie.
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Pieniądze na termomodernizację

LESZNO > Samorząd Leszna otrzymał 4 357 000 złotych z puli 30 000 000 złotych unij-
nych środków przeznaczonych na termomodernizację budynków użyteczności pub-
licznej. W przypadku Leszna, termomodernizacja dotyczy już remontowanej szkoły 
podstawowej nr 10. Są to jedne z ostatnich dotacji pochodzących z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Umowy zostały podpisane 21 grudnia, 
w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podczas spotkania kilkunastu samorządow-
ców z gmin, miast i powiatów z całej Wielkopolski. Leszno reprezentował wiceprezydent 
Adam Mytych.

Zdjęcie: UMWW

Wsparcie unijne 

dla Włoszakowic i Wijewa 

WŁOSZAKOWICE / WIJEWO > Samorządy gminy Włoszakowice i Wijewo skorzystają 
ze wsparcia unijnego, które będzie przeznaczone na poprawę infrastruktury wodno-
-ściekowej. W ramach umowy związanej z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
realizowanej z unijnych środków na lata 2014-2020 obie gminy otrzymają po 5 000 000 
złotych. Są to maksymalne kwoty jakie gminy mogły otrzymać w ramach PROW. Dzięki 
tym pieniądzom, w Boguszynie, gmina Włoszakowice, zbudowana zostanie sieć kanali-
zacji sanitarnej, zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody, która obejmie rów-
nież Dominice. W Jezierzycach Kościelnych powstanie zbiornik retencyjny wód opado-
wych. Wartość całego projektu to prawie 10 000 000 złotych. Natomiast w gminie Wijewo 
dojdzie do modernizacji wodociągów i budowy kanalizacji w Radomyślu oraz budowy 
zbiornika retencyjnego na deszczówkę w Wijewie, Zaborówcu i Potrzebowie. Wartość 
przedsięwzięcia, szacowana jest na około 7 000 000 złotych. Przetargi ogłoszone zosta-
ną na początku 2023 roku. 

Sztandar Sokoła 

po konserwacji

LESZNO > Muzeum Okręgowe zaprezentowało 100-letni, odnowiony sztandar 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Ten ufundowany w 1923 roku sztandar organi-
zacji dzięki zabiegom konserwatorskim i wsparciu finansowemu z Muzeum Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, wrócił na sta-
łą ekspozycję do Muzeum Okręgowego w Lesznie. Odnowiony sztandar, został oficjal-
nie zaprezentowany podczas spotkania, w którym uczestniczyli działacze Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół. Prace konserwatorskie kosztowały 48 000 złotych, z czego 
36 000 złotych przekazał resort kultury, a 12 000 złotych samorząd województwa wiel-
kopolskiego. 
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Spacer pod gwiazdami
Leszno to urocze miasto, zwłaszcza w okresie świątecznym. Otula nas ciepłym 
światłem nadziei na nowy, lepszy rok. Jednak jaki on będzie, zależy przede wszyst-
kim od nas samych. Pamiętajmy o tym, nie tylko od święta.

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
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Dziś idę własną drogą
Już jako 18-latka pracowała w  barach i  restauracjach. Chciała zarobić na studia. I  choć skończyła Akademię Sztuk Pięknych 

i uczyła się sztukatorstwa, w gastronomii się zakochała. W styczniu Emilia Kluczyńska z Leszna otwiera kawiarnię i restaurację 

Red Velvet. - O tym, że otworzę swoją restaurację, wiedziałam już po studiach na ASP, choć wtedy w to jeszcze nie wierzyłam. Dziś to 

marzenie się spełnia i idę własną drogą.

Jej doświadczenie zawodowe jest imponujące. Pracowała w Lesznie, Kaliszu, 
Warszawie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
- Pieniędzy nigdy się nie dorobiłam, bo zawsze inwestowałam w studia – śmieje 

się Emilia Kluczyńska.
Po zakończeniu edukacji w Polsce skończyła fi lologię angielską w Waszyngtonie. 

Dorabiała w barach i restauracjach, by mieć się z czego utrzymać.
- Tam spotkałam się z zupełnie innym poziomem prowadzenia gastronomii. 

Zarządzanie jest mądrzejsze. Nikt tam nie pozwala sobie na nieprzemyślane, przy-
padkowe decyzje.
Wisienką na torcie jest ukończenie prestiżowej akademii Pacyfi c Institute of 

Culinary School – Baking and Pastry Art (cukiernictwo artystyczne). Pięcioletnią
szkołę ukończyła w dwa lata.
- Wstawałam o 4.30, zasypiałam o 1.30. Miałam sporo energii i zapału do nauki 

i pracy. Jednak nie czułam się tam jak w domu. Czegoś mi brakowało. Nie wiedzia-
łam czego. Dziś już znam tę odpowiedź.
To przyjaciele i rodzina w Lesznie.
- Tego się nie da niczym zastąpić. Tyle lat szukałam siebie, a miałam to tak blisko.
Dziś już wie, co i gdzie chce robić.

***
W styczniu otwiera Red Velvet. Lokal zlokalizowany jest w remontowanym starym 

budynku Leszczyńskiej Fabryki Pomp przy ulicy Narutowicza w Lesznie. Oferuje 
kuchnię słodką i słoną, poprowadzi też małą manufakturę chleba. W kuchni słodkiej 
będzie serwować ciasta tradycyjne, torty artystyczne, makaroniki oraz monoporcje, 

czyli małe torciki.
- W zamierzeniach miałam prowadzić kawiarnię i torty artystyczne. Ale pandemia 

zmusiła mnie do innego myślenia: a co będzie, jak lokale znowu zostaną zamknię-
te? Wtedy pomyślałam o kuchni słonej, która będzie serwować śniadania i lunche.
W zestawie będzie 8 różnych śniadań oraz set-lunche, czyli zestawy zupa i danie 

główne. Obiad codziennie będzie inny.
- W każdą sobotę będziemy publikować menu na kolejny tydzień. Głównym zamy-

słem są healthy bowl’e, czyli zdrowe miski. Pytałam przyjaciół i znajomych, czego 
im w Lesznie brakuje. Często odpowiadali, że zdrowego, zbilansowanego w diecie 
żywienia. To dlatego znajdziecie u mnie między innymi czarny ryż, quinoa, bataty 
czy ciecierzycę.
Będą m. in. dania europejskie i polskie. Będą też deski vege, pełne apetycznych 

i zdrowych przekąsek.
- Bazuję na własnych przepisach i lokalnych producentach. Mamy swoich serowa-

rów, a także producentów ceramiki.
Oprócz tego w Red Velvet piekarz będzie wypiekał bułki, bagietki, chleb na za-

kwasie i pieczywo bezglutenowe. W ofercie będą też kanapki do szkoły czy pracy.
- Ja zawsze uwielbiałam karmić i będę karmić. Chcę to robić z miłością. Przeszłam 

tyle dróg i teraz mogę dzielić się tym, czego doświadczyłam. Nie każdy przecież mógł
spróbować healthy bowl’a w Los Angeles czy red velvet w Waszyngtonie.

***
A czym właściwie jest red velvet, do którego nawiązuje nazwa lokalu?
- To amerykańskie ciasto. Rodzaj tortu. Zjesz kawałek i myślisz, że to nic specjal-

nego, ale nie możesz przestać go jeść. Taki ma być Red Velvet. Nie chcę być kolejną
restauracją założoną po to, by istnieć i przynosić zyski. Chcę czegoś więcej. Po to 
zwiedzałam świat, uczyłam się i pracowałam w tylu miejscach, by móc teraz dzie-
lić się moim doświadczeniem. Mam nadzieję, że projekt życia, który za chwilę ma 
się zacząć, wniesie do tego miasta nową energię.

***
Remont lokalu przy ulicy Narutowicza w Lesznie dobiega końca. Otwarcie plano-

wane jest już w styczniu. Zapraszamy od 7.30 do wieczora. Miejsce będzie przy-
stosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dla kobiet z dziećmi. Wejście 
od podwórza.

redvelvetleszno – wpisujcie na Instagramie, Facebooku czy w wyszukiwarce 
internetowej. Tam można śledzić zdjęcia i szukać informacji o pracownikach, 
dostawcach, wnętrzach. Można też zobaczyć, jak powstawał Red Velvet i co 
jeszcze będzie się działo.

Emilia Kluczyńska , właścicielka kawiarnii i restauracji Red Velvet

Red Velvet, będzie się mieścił w Loftach na Pompach, przy ulicy 
Narutowicza w Lesznie
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10 # MATERIAŁ SPONSOROWANY

STYCZEŃ. Z początkiem roku wziąłem udział w Koncercie Noworocznym w wy-
konaniu CAPELLI ZAMKU RYDZYŃSKIEGO na Zamku w Rydzynie oraz od-
wiedziłem  Klasztor Ojców Franciszkanów w Osiecznej. Tradycyjnie spotkałem się
również w Mórkowie na opłatku z członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej Oddział w Lesznie. W Poniecu miałem zaszczyt wręczyć Odznaczenia 
“Zasłużony dla kultury Polskiej”  podczas koncertu noworocznego Dziecięco-
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej przy GCK w Poniecu. Natomiast jednostka OSP 
Gryżyna w powiecie kościańskim pozyskała wóz ratowniczo-gaśniczy. Połowa 
stycznia to oczywiście uroczystości z okazji powrotu Leszna do Macierzy, oraz ob-
chody 102. rocznicy powrotu ziemi rawickiej do Polski. Przekazałem również sa-
mochód do ciągnięcia łodzi dla OSP Jutrosin w powiecie rawickim. 

W LUTYM odbyła się uroczystość otwarcia nowego segmentu szkolnego w Zespole 
Szkół Świerczyna w Gminie Osieczna oraz ogłoszenie wyników Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg dla naszego regionu. 
MARZEC. To tradycyjnie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

w Lesznie i Rawiczu. Tegoroczne miały zupełnie inny wymiar, gdyż cały świat po-
ruszony został informacją o wybuchu wojny tuż przy naszej granicy  w Ukrainie. 
Marzec to także takie wizyty jak na przykład w gminie Krzywiń, gdzie rozmawiali-
śmy o pomocy rządu dla lokalnych samorządów. To także ofi cjalne otwarcie Domu 
Seniora w Pępowie oraz briefi ng na temat działań wielu ministerstw  w obliczu na-
pływu uchodźców wojennych. Również w marcu miałem zaszczyt odsłonić tablicę
na dworcu PKP w Rawiczu, która jest symbolem miejsca przesiadki rodaków wy-
słanych na Sybir. Rawicz uczcił również postać Ks. Zakrzewskiego poprzez otwar-
cie ronda Jego imienia oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej. 
KWIECIEŃ - to obchody upamiętnienia 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. To tak-
że wizyta profesora Zdzisława Krasnodębskiego i konferencja z jego udziałem dla 
mieszkańców miasta Leszna, ale przede wszystkim przedsiębiorców. 
MAJ rozpoczęliśmy obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  w Lesznie, 

Kościanie i Rawiczu. Oczywiście to czas, w którym świętują strażacy dlatego wzią-
łem również udział w Święcie Strażaka połączonym z nadaniem nowego sztandaru 
w Poniecu. To także 100-lecie OSP w Szelejewie i gminny Dzień Strażaka. Również
w maju gościłem w Sejmie grupę młodzieży wraz z ich opiekunami z Leszna i po-
wiatu leszczyńskiego. To również obchody 50-lecia polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów. i Inwalidów w Święciechowie, a także rozpoczęcie programu Erazmus 
+ w Szkole Podstawowej w Górce Duchownej. 

CZERWIEC przywitał nas konferen-
cjami prasowymi na temat rozstrzyg-
nięcia rządowego programu Polski Ład. 
To także uroczystości 60-lecie nada-
nia im. Powstańców Wielkopolskich SP 
w Kąkolewie, a nieco dalej, bo na Świętej 
Górze w Gostyniu hucznie obchodzo-
no Jubileusz 400-lecia kanonizacji Ojca 
Założyciela, Świętego  Filipa Neri. Była 
to okazja do promocji albumu, książ-
ki i wystawy o Św. Filipie. Nie można 
też nie wspomnieć o otwarciu sali edu-
kacyjnej "Płomyczek" w PSP w Lesznie, 
która do dziś pięknie służy dzieciom 

i młodzieży w edukacji dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Czerwiec to także ko-
lejna wizyta leszczyńskiej grupy w Sejmie, oraz poświęcenie sztandaru i nadanie 
imienia "Powstańców Wielkopolskich" Szkole Podstawowej w Nieparcie. Piękny 
jubileusz, bo stuletni, obchodziło również  OSP w Pudliszkach, która z tej okazji 
otrzymała  nowy sztandar. To również zawody strażackie na stadionie w Piaskach. 
Połowa miesiąca to wręczenie promes dla samorządów z powiatu kościańskie-
go, gostyńskiego, leszczyńskiego i rawickiego ze środków Polskiego Ładu, które 
w istotny sposób zasiliły ich budżety. Koniec miesiąca to mój udział w 115-leciu 
Szkolnictwa Rolniczego w Bojanowie w CKU w Bojanowie, a także 75-lecie OSP 
Kopaszewo w powiecie  kościańskim. 
LIPIEC obudził w nas sportowe emocje. A to wszystko dzięki rozgrywanym  pod 

moim patronatem Polonia Mundial 2022, czyli polonijnego Turnieju Piłki Nożnej, 
w którym rywalizowały drużyny naszych rodaków rozsianych poza granicami 
kraju. Poprzedziła je ofi cjalna Ceremonia Otwarcia Mistrzostw Świata Drużyn 
Polonijnych transmitowana na żywo przez TVP Polonia. To także briefi ng prasowy 
dotyczący Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
edycja III - PGR. Sezon wakacyjny to bez wątpienia XIV Międzypowiatowy Obóz 
Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brennie, w którym miałem 
zaszczyt uczestniczyć. W Lesznie natomiast świętowaliśmy 95. rocznicę urodzin 
- major Joanny Kiący - Fryczkowskiej Szefowej Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Oddział w Lesznie. 
SIERPIEŃ pomimo czasu urlopowego, spędziłem w regionie podczas XVII 

Europejskich i XX Krajowych Zawodów Sikawek Konnych w Racocie. Spotkałem 
się również z rolnikami, aby wyrazić wdzięczność za tegoroczne plony podczas do-
żynek w Jerce. Po nich udałem się na jubileusz 75-lecia jednostki OSP Izbice w po-
wiecie rawickim oraz na dożynki Gminno-Parafi alne w Czempiniu połączone z uro-
czystym Świętem Wojska Polskiego. Nie mogłem również opuścić tak wspaniałego 

Moje roczne resume
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wydarzenia jakim są Dożynki Powiatowe ”Dobre Smaki Powiatu”, organizowane 
rokrocznie na Świętej Górze w Gostyniu. W tym roku podczas nich trwała rów-
nież Bitwa Regionów KGW. Natomiast w Turwi w powiecie kościańskim uczest-
niczyłem w obchodach Święta Wojska Polskiego. Ostatni weekend wakacji to Noc 
w Szwajcarii Godurowskiej, czyli Biwak Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn 
Pożarniczych z powiatu gostyńskiego, który odbył się pod moim patronatem dzię-
ki zaangażowaniu Druha Mikołaja Wojtyczki z OSP Godurowo.  
We WRZEŚNIU zaprosiłem gości z regionu leszczyńskiego do wzięcia udziału 

w prestiżowym wydarzeniu jakim jest  Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Podczas 
niego już po raz trzeci odbyło się Forum Polonijne, którego byłem inicjatorem, 
a które realizowane było z udziałem znamienitych gości - prelegentów związa-
nych ze środowiskiem i tematyką polonii i Polaków za granicą. W regionie nato-
miast uczestniczyłem  w Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie na bisku-
piźnie, a także w Bitwie Regionów KGW na terenie Zamku w Rydzynie. W stolicy 
natomiast ponownie gościłem młodzież z powiatu leszczyńskiego. Tym razem 
były to dwie bardzo liczne grupy uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich z Rydzyny. 
W PAŹDZIERNIKU miałem zaszczyt uroczyście przekazać nowy samochód ra-

towniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Kąkolewo, który udało się pozyskać dzięki 
mojemu wsparciu. W tym samym dniu uczestniczyłem w przepięknym Jubileuszu 
120-lecia OSP w Piaskach, gdzie po uroczystej Mszy Świętej przeszliśmy w koro-
wodzie na miejsce uroczystości. Na koniec dotarłem do Osiecznej, gdzie podczas 
uroczystości z okazji 115-lecia Koła Śpiewu LUTNIA dokonałem wręczenia od-
znaczenia "Zasłużony dla Kultury Polskiej" temu kołu. Tradycyjnie w październi-
ku studenci zaczynają swoją edukację, dlatego też skierowałem do nich swoje sło-
wa podczas Inauguracji Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie, która do tej pory 
funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Równie ważnym 
wydarzeniem było 25-lecie Chóru Melodyjki z Dubina połączone z Dniem Edukacji 
Narodowej, które było wspaniałą okazją do wręczenia przeze mnie odznaczenia 
„Medal Komisji Edukacji Narodowej” pani Lucynie Rajch. Fantastycznej nauczy-
cielce, artystce, osobie zaangażowanej w rozwój muzyczny dzieci i młodzieży od 
kilkudziesięciu lat. Ostatni dzień października zwieńczyło przekazanie promes dla 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  w OSP w Lipnie, dla jednostek z powiatu 
leszczyńskiego i gostyńskiego. Promesy te, to realne wsparcie dla MDP, jako wyraz 
szacunku i podziękowania za zaangażowanie młodzieży w strukturach OSP, chcą-
cych już od najmłodszych lat dzielnie służyć drugiemu człowiekowi. 
LISTOPAD przyniósł nadanie nowego sztandaru w Szkole Podstawowej 

w Święciechowie oraz przekazanie promes dla MDP w powiecie kościańskim. 
Ważnymi dla lokalnej społeczności były wizyty wicepremiera, Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka w  Gostyniu, Rawiczu, a także w Kościanie 
i Rydzynie. 11 listopada - to dzień kiedy rokrocznie jestem w moim okręgu, gdzie 
wraz z mieszkańcami Leszna, Rawicza, Bojanowa i Osiecznej uczestniczę w ob-
chodach Narodowego Święta Niepodległości, dziękując obrońcom Ojczyzny za 
ich oddanie, poświęcenie i walkę o Wolną Polskę. Bez wsparcia rządu Prawa 
i Sprawiedliwości jednak, na pewno nie udałoby się zrealizować takich inwestycji 
jakimi są nowo otwarte drogi w powiecie leszczyńskim, czyli odcinka w miejsco-
wości Wilkowice, oraz odcinka drogi Kąkolewo - Osieczna, wraz z rondem, które 
przyczynia się do poprawy warunków poruszania się po drodze. Listopad to także 
inne inwestycje: zakończenie modernizacji i otwarcie Domu Kultury w Piaskach. 
Ponadto był to czas podziękowania za wieloletnią pracę prezesowi Koła Śpiewaczego 
"Jutrzenka" w Borku Wielkopolskim p. Kazimierze Szymczak. Końcówka miesią-
ca to kolejne działania wspierające edukację dla bezpieczeństwa, a więc otwarcie 
sali "Ognik" w PSP w Kościanie, połączone z przekazaniem auta z PSP Kościan 
do OSP Kościan. Będzie ono dużą pomocą dla tamtejszej jednostki, która bardzo 
często wyjeżdża chroniąc życie i zdrowie innych. Miałem również okazję do od-
wiedzin parafi i w Starym Gołębinie. 
GRUDZIEŃ poza świętowaniem w gronie rodziny i najbliższych był również cza-

sem świętowania  104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Lesznie, 
Osiecznej i  Kościanie. Był to również czas 
otwarcia nowej siedziby Klubu Seniora 
w Poniecu, jak również i inwestycji ze 
środków rządu Prawa i Sprawiedliwości 
poprzez zakończenie budowy i mo-
dernizacji dróg na osiedlach Berlinek 
I i Berlinek II w Poniecu. Będąc myśla-
mi w okolicach Święta Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego, uroczyście 
otwarłem  również rondo właśnie  imienia 
Powstańców Wielkopolskich w Poniecu. 
Nie da się jednak ukryć, iż ostatni miesiąc 
roku, to w naszej kulturze przede wszyst-
kim czas opłatkowych spotkań. W tym 
roku było ich wyjątkowo dużo. Na więk-
szości z nich miałem okazję być i przeła-
mać się opłatkiem z mieszkańcami mego 
okręgu. 
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Swój początek sprawa ma w listopadzie, bo to wówczas w Rydzynie ktoś włamał się
do bloku w budowie, skąd ukradł wartościowy sprzęt. Łupem złodzieja lub złodziei 
padły elektronarzędzia oraz agregat tynkarski. Straty – blisko 12 tysięcy złotych.
Najpierw w ręce kryminalnych wpadli 24- i 26-latek z powiatu górowskiego, któ-

rzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za kradzież. Agregat ukryli w pustostanie, 
gdzie – już pomalowany – czekał sobie najpewniej na szczęśliwego nabywcę. Tuż

po pierwszym włamaniu z innej posesji w gminie Rydzyna zwinęli samochodowe 
alufelgi o wartości 2 tysięcy złotych, które sprzedali na złom.
– Realizując tę sprawę, wpadliśmy jeszcze na trop dwóch paserów z powiatu gó-

rowskiego. 22-latkowie byli odpowiedzialni za zbycie przedmiotów pochodzących 
z przestępstw, za co grozi im do 5 lat pozbawienia wolności – informuje Monika 
Żymełka, ofi cer prasowa KMP w Lesznie.
Sprawcy kradzieży felg, elektronarzędzi i agregatu mogą spodziewać się wyższych 

sankcji, bo wybierając się po fanty, formalnie dokonali włamania. Im grozi do 10 
lat odsiadki. Towarzystwo z Dolnego Śląska przyznało się do winy.

(LUK)

Pomalowane i na sprzedaż
Klient nie zdążył się znaleźć, za to oni się znaleźli, ale w rękach 

policji – kryminalni z Leszna zatrzymali cztery osoby zamie-

szane w przestępstwa w gminie Rydzyna.

Zrobił to zupełnie na trzeźwo Specjaliści od wyłudzeń 
nie odpuszczają

"Wielka kumulacja" w Lesznie

Oto nasz faworyt w konkursie na najmniej rozgarniętego prze-

stępcę roku 2022. Tytuł w kategorii "kradzież" jednogłośnie 

przyznajemy 25-latkowi z Góry. Nagroda główna: sprawa 

przed sądem. Czasami biorą ludzi na litość, kiedy indziej na emocje, a  tym 

razem skutecznie zadziałali metodą na fałszywy link. Jeden 

z oszustów został aresztowany – jest nim 21-latek z Ukrainy. 

Szczęśliwcem został 20-latek, który w żenujących zmaganiach 

drogowych wygrał okrągłe 4 tysiące złotych. Tyle że to on 

płacił.

Pewnej pięknej listopadowej nocy w re-
jon leszczyńskiego Rynku zapuścił się
młody mężczyzna. Wprawdzie kawia-
renki o tej porze już pozamykane, ale 
nie po to wybrał się do serca miasta, 
aby popijać czekoladę albo inne napo-
je. Bawiąc na placu, zobaczył urządze-
nie ładne i dostępne w zasięgu jego rąk. 
Był to defi brylator AED, czyli sprzęt ra-
tujący życie w przypadku wystąpienia 
zawału serca. Raczej nie podejrzewamy, 
żeby złodziej był szczególnie oświecony 
w zakresie wiedzy medycznej. Ba, chy-
ba w ogóle coś musiało być z nim nie 
tak, bo czyż inaczej zdecydowałby się na 
kradzież pod okiem miejskiego monito-
ringu? Jak widać "są na świecie rzeczy, 
które się nawet fi zjologom nie śniły", jak 
mawiał bohater pewnego popularnego 
serialu telewizyjnego.
Straż Miejska na bieżąco przekazywała 

policjantom, którędy w środku nocy po-
rusza się pan złodziej. 25-latek z Góry 

został zatrzymany niedaleko, bo na ul. 
Leszczyńskich, a skradzione urządzenie 
miał pod kurtką. Teraz czas na najlepsze.
– Oświadczył policjantom, że dokładnie 

nie wie, co padło jego łupem i do cze-
go służy skradziony przedmiot – mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Konkurs na najmniej rozgarniętego 

przestępcę wygrał w cuglach, kiedy do-
dał, że na miejsce kradzieży doprowa-
dziła go nawigacja. Niestety nie wiemy 
jaka. Ale jest coś, co wiemy na pewno 
– facet zrobił to na trzeźwo. Kurtyna 
w dół.
Teraz czas na epilog – górowianin został

przesłuchany i otrzymał zarzut kradzie-
ży. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności. Defi brylator został zwrócony 
właścicielowi, czyli Urzędowi Miasta 
Leszna.
       (LUK)

Nie jest łatwo zapracować sobie 
na taką "nagrodę", ale temu młode-
mu mieszkańcowi Leszna poszło cał-
kiem nieźle. Wygraną zaliczył na ul. 
Spółdzielczej w rejonie skrzyżowania 
z Dembińskiego. Podczas wyprzedza-
nia hyundaiem innego pojazdu, dodaj-
my – wyprzedzania nieprawidłowego, 
doprowadził do zderzenia z jadącym 
z naprzeciwka chevroletem. Kierowała 
nim 39-letnia leszczynianka, która 
z kolizji wyszła bez większych obra-
żeń. Dodatkowe punkty w konkursie na 

absolutną nieodpowiedzialność 20-latek 
nabił sobie dzięki jeździe samochodem 
niedopuszczonym do ruchu. Kolejne 
oczka zarobił za brak tablic rejestracyj-
nych i jeszcze poprawił nieopłaceniem 
ubezpieczenia OC. Dobrze że chociaż
był trzeźwy, ale i bez tego wykręcił nie-
zły wynik. W "wielkiej kumulacji" wy-
kroczeń dostał mandat w wysokości 4 
tysięcy złotych. Zapłacił na miejscu. Nic 
nam nie wiadomo o jakichkolwiek bene-
fi tach z tego powodu.   
                 (LUK)

Takich przypadków są codziennie dzie-
siątki, ale nie ustajemy w ich nagłaśnia-
niu, wierząc, że dzięki temu chociaż
kilka osób uda się uratować przed dzia-
łalnością przestępców. Najnowszy przy-
kład dotyczy mieszkanki powiatu lesz-
czyńskiego, która na jednym z portali 
wystawiła sukienkę. Sprzedałaby ją pew-
nie i temat byłby dawno zamknięty, ale 
trafiła na człowieka o złych zamiarach.
– Zainteresowany ofertą mężczyzna 

przesłał jej SMS-ową informację, że za-
płaci za wystawiony przedmiot. W wia-
domości tej znajdował się link, poprzez 
który kobieta miała odebrać pieniądze 
podobno już przelane na jej konto – opo-
wiada Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.
Zatrzymajmy się w tym miejscu, gdyż

właśnie podczas tej operacji mieszkan-
ka powiatu leszczyńskiego popełniła 
błąd, dając się naciągnąć przestępcom. 
Pod linkiem znajdowała się strona, która 
przypominała witrynę internetową praw-
dziwego banku, ale nią nie była. To czę-
sty zabieg przestępców, usypiających 
czujność internautów – wpisując swo-
je dane do logowania na spreparowaną
stronę, kobieta przekazała je oszustom. 
Do tego przeprowadziła jeszcze weryfi -
kację SMS-ową, która umożliwiła prze-
jęcie dostępu do jej konta. Zrobiła to ab-
solutnie nieświadomie.
Z jej rachunku wykonano szereg opera-

cji – część spośród zgromadzonych na 
nim 7 tysięcy złotych nieznani spraw-
cy wydali na zakupy w internecie, tro-
chę środków przelali na inne konta, 
a reszta została wypłacona BLIK-iem 
z bankomatu.
Oszukana leszczynianka zgłosiła sprawę

policji, a ta dotarła do powiatu poznań-
skiego, gdzie namierzyła jedną z osób 

zaangażowanych w przestępstwo. To 
21-letni Ukrainiec, który został zatrzy-
many i usłyszał zarzut dotyczący oszu-
stwa, za co grozi mu kara do 8 lat pozba-
wienia wolności.
Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna 

działał przez miesiąc, a pieniądze z ban-
komatów wybierał przy użyciu kodów 
BLIK. W ten sposób wyłudził około 50 
tysięcy złotych. Ukrainiec został tym-
czasowo aresztowany przez leszczyński 
sąd. Jednak to najprawdopodobniej nie 
koniec sprawy, bo okoliczności wska-
zują, że podejrzany nie działał sam. 
Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Jak oni to robią?

Taktyka przestępców jest prosta – prze-
syłają link, pod którym znajduje się stro-
na internetowa podobna do witryny ban-
ku czy innej instytucji fi nansowej. Aby 
ustrzec się przed oszustwem, nie nale-
ży klikać w taki odnośnik i sprawdzić, 
jaki jest faktyczny adres internetowy 
placówki fi nansowej. Przestępcy bar-
dzo często posługują się stronami, które 
mają zmienioną jedną literkę albo inny 
znak w polu adresu. Trudno jest to za-
uważyć, dlatego nie należy kierować
się wyłącznie wiarygodnym wyglądem 
strony. Oszuści osiągają swoje cele, bo 
wykorzystują nieuwagę swoich ofi ar. 
Najbezpieczniej jest w ogóle nie klikać
żadnych linków nadsyłanych przez nie-
znane osoby. Podobnie wygląda sprawa 
z pobieraniem aplikacji z niepewnych 
źródeł. Warto dwa razy się nad tym za-
stanowić, a w razie wątpliwości dać so-
bie spokój z taką transakcją.

(LUK)
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Wszystko dla Twojego pieska
Izabela Matuszewska to prawdziwa „psyjaciółka”. Zwierzęta kocha od zawsze, a jej szczególnym 

umiłowaniem cieszą się psiaki. W październiku 2021 roku rozpoczęła działalność jako groomer 

– Mobilny Psi Fryzjer „Szykowny Pupil”.

Rozpoczęcie pracy poprzedził solidny, 
kilkutygodniowy kurs, zakończony uzy-
skaniem certyfi katu oraz otrzymaniem 
dyplomu, umożliwiającego podjęcie 
pracy w tym zawodzie. Podczas kursu 
Izabela Matuszewska zdobyła wiedzę te-
oretyczną oraz umiejętności praktyczne.

- Niezwykle ważną kwestią jest zdobycie 
zaufania pupila. Czworonogi doskonale 
potrafią odczytać uczucia i dlatego na-
tychmiast  próbuję zbudować atmosferę
przyjemną dla każdej ze stron – opowia-
da Izabela.

Nie tylko świetna atmosfera jest 
jej znakiem rozpoznawczym. Izabelę

Matuszewską cechuje także perfekcyj-
ne zorganizowanie i estetyka. Dokłada 
wszelkich starań, aby precyzyjnie wy-
konać każdą usługę. Potrafi  także dora-
dzić, wykorzystując swoje doświadcze-
nie oraz wiedzę.

- Najważniejsze jest zachowanie od-
powiednich proporcji, aby efekt był za-
dowalający. Dobieram odpowiednią
fryzurę dla danej rasy psa, w której pre-
zentuje się najlepiej i dobrze się czuje. 
Ważna jest także systematyczność, co 
pozwala uniknąć kołtunów czy sfi lco-
wanych włosów, które najczęściej po-
wodują dyskomfort u pieska. A zadbana 
i błyszcząca sierść to dowód na to, że 

nasz pupil jest zadbany, zdrowy i szczęś-
liwy – dodaje.

Jednocześnie zaznacza, że sposób pie-
lęgnacji zależy od okrywy włosowej, 
jaka cechuje daną rasę. Niektóre z ras 
– te z podwójną okrywą włosową wy-
magają wyczesania odpowiednimi na-
rzędziami. Należy przeprowadzać je mi-
nimum dwa razy w roku.

Dodatkowym atutem jest mobilna 
działalność. Co zyskujemy w zamian? 
Przede wszystkim zaoszczędzamy stre-
su naszemu pupilowi. Oszczędzamy 
także własny czas i organizację zwią-
zaną z przejazdem pupila. Mobilny Psi 

Fryzjer przyjeżdża pod wskazany adres 
wraz z całym specjalistycznym groomer-
skim wyposażeniem: szczotkami, ma-
szynkami, ostrzami do maszynek, sto-
łem, wieloma różnymi grzebieniami oraz 
nożyczkami.

Izabela Matuszewska jednocześnie uzu-
pełnia: każdy pies jest piękny, bo kocha 
całym sercem. Wybierasz Mobilny Psi 
Fryzjer „Szykowny Pupil”? Wybierasz 
mądrze!

ZADZWOŃ, UMÓW SIĘ! 
PRZYJADĘ DO TWOJEGO PSIAKA!

783-283-006

Izabela Matuszewska
Mobilny Psi Fryzjer 
„Szykowny Pupil”

Telefon: 783-283-006

PRZED PRZED
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Pierwszy showroom w Polsce
O Lou w ostatnim czasie słyszał chyba każdy mieszkaniec Leszna. Gdy przejeżdżamy ulicą Usługową, naszą uwagę zwraca impo-

nujący nowy budynek z kuszącym oknem wystawowym magicznego Showroomu.

- Jak czujecie się w nowym miejscu?

Cudownie! Jesteśmy pewni, że zdanie 
to podzielają również wszyscy, którzy 
nas już odwiedzili! Showroom to nie tyl-
ko ekskluzywny sklep, ale także miejsce 
wyjątkowych doświadczeń i unikalnych 
projektów. Dla przykładu, wprowadzi-
liśmy dla naszych klientów bardzo cie-
kawe rozwiązanie. Każdy odwiedzają-
cy może, siedząc wygodnie na kanapie, 
sprawdzić, jak dany model sukienki 
wygląda na modelce i zamówić go do 
przymierzalni.
Z tego miejsca zapraszam wszyst-

kich, aby przetestowali ten nowatorski 
pomysł.

- Jakie były największe wyzwania 
w związku z otwarciem Showroomu?

Każdy etap realizacji niósł wyzwania – 
od projektu całego przedsięwzięcia, po-
przez customowe wyposażenie, aż po 

zaprogramowanie aplikacji do przeglą-
dania naszych produktów.

- Jak zrodził się pomysł na Showroom 
Lou?

Pomysł zrodził się drogą naturalnej 
ewolucji naszej marki. Już kilka lat temu, 
gdy projektowaliśmy siedzibę, wiedzieli-
śmy, że interesuje nas taki efekt rozwoju.

- Czym inspirujecie się, tworząc nowe 
kolekcje?

Tak naprawdę poszukiwanie inspiracji 
jest wynikiem naszej ciekawości i za-
interesowań. Największą inspiracją jest 
dla nas cały świat kobiet. Z uwagą śle-
dzimy trendy mody na świecie i na tej 
podstawie tworzymy własną mieszankę
stylów, tak aby nasze produkty były nie-
powtarzalne. Dodam tutaj, że wszystkie 
projekty tworzymy w naszej siedzibie 

w Lesznie - od pierwszej koncepcji do 
gotowego modelu.

- Czy produkcja ubrań w Polsce jest 
wyzwaniem?

Jesteśmy dumni z tego, że produkuje-
my tylko i wyłącznie w Polsce. Mamy 
bardzo wykwalifi kowaną kadrę, dzięki 
temu możemy oferować wysoką jakość
naszych produktów, co doceniają nasze 
klientki. Utrzymanie tych założeń nie 
jest łatwe, szczególnie przy obecnej sy-
tuacji rynkowej, która dotyka każdego 
z nas. Jednak na pewno warto!

- Czy realizacja Waszej koncepcji na-
potkała po drodze na trudności?

Trudności są wpisane w każde, choć-
by najmniejsze przedsięwzięcie. Czym 
większa skala biznesu tym proporcjo-
nalnie jest ich więcej. I tak też jest w na-
szym przypadku, jednak uważamy, że 
klucz do rozwoju to po prostu umiejętne 

rozwiązywanie problemów czy też sta-
wianie czoła trudnościom.

- Ile osób tworzy obecnie Zespół Lou?

Cały zespół składa się z niemalże 40 
osób. To wspaniali ludzie, którzy dzię-
ki swojej pasji i zaangażowaniu przy-
czyniają się do rozwoju marki. Bez nich 
nie byłoby Lou. Z tego miejsca prag-
nę im podziękować i wyrazić wdzięcz-
ność za pomysłowość i zaangażowanie. 
Wierzę, że nasza idea i chęć zbudowa-
nia globalnej organizacji przyciągnie do 
nas kolejne wspaniałe osoby pełne pasji, 
z którymi razem stworzymy coś jeszcze 
większego.

- Do kogo adresujecie Waszą ofertę?

Do wszystkich kobiet, które poszukują
czegoś więcej niż tylko sukienki. Kobieta 
Lou to kobieta modna, wymagająca 
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ul. Usługowa 5
64-100 Leszno

www.lou.pl
kontakt@lou.pl

tel. + 48 22 873 88 88

i wyróżniająca się w tłumie, uwielbia-
jąca unikalne projekty.
Podczas otwarcia gościliśmy wiele 

wspaniałych osób. Przede wszystkim 
nasze wieloletnie klientki i fanki marki, 
a także kilka znanych twarzy jak aktu-
alna Miss Polski Aleksandra Klepaczka, 
Klaudia el Dursi, Sylwia Bomba i wiele 

innych. Po zaledwie kilku dniach widzi-
my, że przyjeżdżają do nas klientki z ca-
łej Polski, więc tym bardziej zapraszamy 
mieszkańców Leszna i okolic.

- Leszno podziwia Waszą markę i jest 
dumne, że to właśnie tutaj jest jej sie-
dziba. Jakie macie dalsze plany? Czy 

myślicie o stworzeniu showroomów 
w innych częściach kraju?

Dziękujemy za tak wielkie słowa! Plany 
mamy przeolbrzymie, a otwarcie pierw-
szego Showroomu to dopiero począ-
tek. Mamy nadzieję, że nasze wspólne 
cele pozwolą nam rozwinąć skrzydła 

i stworzyć rozpoznawalną markę na ca-
łym świecie. Jeżeli chodzi o kolejne lo-
kalizacje, mamy już pewien plan, ale zo-
stawmy to jako naszą niespodziankę na 
przyszłość.

- Dziękujemy za rozmowę.
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Słowiańska w Lesznie jest najpiękniejsza
Ta wędrówka była nawigowana fanaberią i impulsem. Odwiedziłem miejsca, w które zaglądam rzadko lub w ogóle pomijam. 

Miejsca historyczne, urokliwe. Czasem trochę mroczne. Wszystkie znalazłem przy ulicy Słowiańskiej. Ulicy, z której żurawie od-

latują w kwietniu, a nie we wrześniu, ale to w Lesznie Słowiańska jest najpiękniejsza!

Nasi przodkowie dali nam pod opiekę
to, co sami stworzyli, ale czy przekaza-
li instrukcje? Fasada jednej z willi przy 
ulicy Słowiańskiej szczególnie przy-
kuwa moją uwagę. W niszach znajdują
się posągi takie jak na fasadzie obiek-
tu przy ulicy Narutowicza 17. A może 
Atena i Kloto, które przedstawiają po-
sągi zmieniają lokalizację? Niemniej to 
nie posągi przy ulicy Słowiańskiej są naj-
ważniejsze. Na tej samej elewacji znaj-
duje się imponujący maszkaron. Wiąże 
się z nim legenda. Otóż wspomniany 
maszkaron miał tryskać wodą 5 marca 
każdego roku. W dawnym Lesznie upo-
wszechniła się opinia, że osoby choru-
jące na gardło bądź mające problemy 
z piskliwym głosem, po wypiciu kilku 
kropel wody uzyskiwały piękną bar-
wę i intonację głosu. Jednocześnie za-
pominały szybko, co to jest ból gardła. 
Czy i w tym roku będzie tryskał wodą, 
a użytkownicy energią? Widzimy się na 
Słowiańskiej? Tylko wcześniej odszu-
kajcie maszkarona!

Klatki schodowe i podwórka

Popijam rozpuszczalną z niedomy-
tego termosu i ruszam dalej. Czas zo-
baczyć podwórka i kamienice od we-
wnątrz. Monter kablówki? Pracownik 
spółdzielni? Będąc społecznym opieku-
nem zabytków miasta Leszna, nie wy-
myślam wymówek, aby przekroczyć
próg. Przedstawiam się i… ryzykuję!  
Znajduję wszystko to, czego tylko za-
pragnie dusza historyka, ale nie tylko. 
We wnętrzach wielu z nich czuć przed-
wojenny czar tych miejsc. Jednocześnie 

czasem pachnie gorzałką i gniewem. 
Wchodząc do  jednego z obiektów, mó-
wię grzecznie: Dzień dobry! Okazuje się, 
że zaskoczeniem jest moje zainteresowa-
nie tą zabudową. Może należy uświada-
miać mieszkańców, jak wartościowe są
obiekty, które zamieszkują?

Warto patrzeć nie tylko na wysokość
powyżej pierwszego piętra, ale i pod 
nogi. Wewnątrz jednej z kamienic znaj-
duje się pokrywa włazu kanalizacyjnego 
z napisem: Neusaltz. Można ją zauważyć
w kilku lokalizacjach w Lesznie. W in-
nym miejscu możemy dostrzec ciekawą
pokrywę z napisem: „Fabryka maszyn 
i odlewnia Leszno”. Natomiast wewnątrz 
kamienic przy Słowiańskiej można zo-
baczyć rozmaite dekoracje m.in. impo-
nujące malowidło sufi towe, doskonały 
przykład piaskowanego szkła czy nie-
samowite witraże.

My Słowianie

W miejscu, gdzie dziś Słowiańska krzy-
żuje się z Towarową, dawniej miała znaj-
dować się zapadła, prastara chatynka, 
a dookoła była jedynie dziewicza pusz-
cza. Chatkę prawdopodobnie postawił
pustelnik, który przybył tutaj wraz z gru-
pą ludów indoeuropejskich – Słowian. 
W przeciwieństwie do reszty grupy nie 
maszerował dalej, a postanowił osiedlić
się właśnie tutaj. Wydarzyło się w jed-
nym roku, że panował straszny głód 
i zaraza. Pustelnik został zmuszony do 
produkcji chleba nie ze zboża, a z żołę-
dzi. Ten nie smakował najlepiej. Pewnej 
nocy we śnie usłyszał przepowiednię, 

że wszystko wróci do normy, jeśli po-
rzuci samotne życie i założy rodzinę. 
Tak też uczynił. Doczekał się liczne-
go potomstwa, co zmusiło go do zbu-
dowania kolejnych chatek. Pustelnik, 
jak to Słowianie, na swojskiej śmieta-
nie chowany, nie miał z tym żadnego 
problemu. Czy tak właśnie rozpoczęła 
się rozbudowa tej części miasta? Może 

to właśnie pustelnika upamiętnia nazwa 
ulicy, a cztery ikonografi e na budynku 
u zbiegu Słowiańskiej i Towarowej ilu-
strują jego żywot? Wersji jest kilka...

 TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIA I REPRODUKCJE: 

MATEUSZ GOŁEMBKA
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Budząca się szkoła – od nauczania do uczenia się
Michał obudził się znowu przed czasem. 

Jest dopiero 6.20, a on już jest gotowy do 
wyjścia. Zastanawiacie się pewnie, do-
kąd tak się spieszy? Hmm.. Wyobrażacie 
sobie 6-letniego chłopca, który nie może 
spać, bo już dziś Wigilia i rozpiera go 
ciekawość. Może też czekać na swoje 
przyjęcie urodzinowe lub powrót taty 
z delegacji i prezentów, w które obiecał
się zaopatrzyć.

A co byście powiedzieli na to, gdyby 
Michał był 9-latkiem, który pewnego 
zwyczajnego dnia po raz kolejny nie 
mógł się doczekać wyjścia do szkoły?
Pomyślicie, że jest to projekcja zbyt 

oderwana od realiów albo może, że 
Michał musi mieć koszmarną sytuację
rodzinną, skoro nie może się doczekać
wyjścia z domu.

Nic z tego! Michał jest 9-latkiem, któ-
ry po prostu chętnie chodzi do szkoły. 
Sytuacja wydaje Wam się tak wyjątko-
wa, że wręcz nierealna? To pierwszy 

dowód na to, jak bardzo jesteśmy przy-
zwyczajeni i pogodzeni z tym, że obo-
wiązek szkolny nie dostarcza satysfakcji 
i nie jest przyjemną częścią dzieciństwa, 
którą mógłby być.

Jak moglibyśmy zdefi niować szkołę, 
gdybyśmy poszybowali w marzeniach 
i wizjach? Może: szkoła jako centrum 
rozwoju i edukacji w działaniu?
Czy w dzisiejszej szkole można podą-
żać w kierunku naturalnego rozwoju, za-
ciekawiania, rozbudzania entuzjazmu?

Na to pytanie nieustannie poszu-
kują odpowiedzi nie tylko rodzice. 
Nauczycielom z leszczyńskiej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 udało się wpaść na 
ciekawy trop.

Pierwsza powojenna szkoła w Lesznie, 
działająca do dziś w historycznym bu-
dynku przy Wiadukcie, wdraża właś-
nie jako jedyna w Lesznie projekt 
„Budzącej się szkoły”. Jesteśmy bardzo 

podekscytowani, przysłuchując się ha-
słom tej idei. Specjalnie dla Was, Ania 
Dratwińska, opowie o szczegółach.

Jak oceniasz z perspektywy nauczy-
ciela - co jest dzisiaj największym 
problemem w edukacji szkolnej?
- Na pierwszym miejscu postawiłabym 

problem braku możliwości profi lowania 
nauki zgodnie z zainteresowaniami i pre-
dyspozycjami dziecka. Problematyczna 
jest także nadmiarowa ilość wiedzy do 
przyswojenia pamięciowego oraz zbyt 
duża opresyjność systemu i kontrolowa-
nia postępów uczniów.

W jaki sposób można stworzyć al-
ternatywę w obliczu powyższych 
problemów?  
- Na początek trzeba przesunąć punkt 

ciężkości z: kontrolowania postępów 
edukacyjnych uczniów na: poznawanie. 
Poznawanie powinno być aktywnym 
poszukiwaniem wiedzy, umiejętności. 
Temu służą warsztaty, eksperymenty, za-
bawy naukowe, gry terenowe. Skupienie 
się w szkole na aspektach poznawczych, 
pozwala także odwrócić inną tendencję, 
którą dobrze znamy także z własnych 
doświadczeń szkolnych – skupianie się

na defi cytach, czyli na błędach, poraż-
kach, zamiast poszukiwania mocnych 
stron u dziecka i wzmacnianie obsza-
rów, w których chce się rozwijać.

Dlaczego uczniowie nie mają entuzja-
zmu do nauki? Jaki wpływ mają oceny 
oraz perspektywa egzaminów?
- Dzieci uczą się dla ocen, punktów. 

Tymczasem za entuzjazm do nauki i roz-
woju odpowiada motywacja wewnętrz-
na. W naszej szkole chcemy stworzyć
taką atmosferę w ramach dostępnych 
narzędzi, by sprzyjała chęci do nauki 
i większego zaangażowania ze strony 
dzieci.

Wdrażacie od roku ideę „Budzącej się
szkoły”. Jakie są jej główne założenia?
- Zmiana, którą proponuje ruch 

„Budzącej się szkoły” jest propozycją
działań oddolnych i autonomicznych. 
Każda szkoła i każdy nauczyciel wni-
ka w istotę idei indywidualnie i wdra-
ża zmiany zgodnie z potrzebami swoich 
uczniów, eksperymentuje, by w efekcie 
pójść w stronę zwiększenia aktywności 
i inicjatywy wśród uczniów, wzajemne-
go zrozumienia, szacunku, większej mo-
tywacji wewnętrznej, skupieniu się na 
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REKLAMA

mocnych stronach dzieci, a nie na poraż-
kach i defi cytach. Głównym założeniem 
jest zmiana modelu z: NAUCZANIA 
na: UCZENIE SIĘ. Nauczyciel staje się
moderatorem, podczas gdy  uczeń przej-
muje inicjatywę. Nie ma tu szeregu wy-
tycznych, nie ma jednego programu dla 
szkół, jest za to idea współtworzenia, 
dialogu wewnątrz społeczności szkolnej 
i wspólnego podążania naprzód. Chcemy 
zwiększyć aktywność uczniów, odejść od 
kultury błędu na rzecz wspierania rozwo-
ju. Naszym celem jest zainteresowanie 
uczniów edukacją, przy równoczesnym 
zredukowaniu kontroli. Zależy nam na 

atmosferze radości i satysfakcji z nauki, 
obniżeniu poziomu stresu i nudy. Niech 
każdy uczeń ma możliwość rozwijania 
się we własnym tempie, bez niepotrzeb-
nej presji, którą wytwarzają oceny oraz 
porównywanie się z innymi. Zdajemy so-
bie sprawę, że na realizację powyższych 
celów ma wpływ konieczność zmiany 
w zakresie metodyki nauczania, która 
pobudzi uczniów i zwiększy ich moty-
wację wewnętrzną.
Kluczowe są porozumienie, współpra-

ca i szczery dialog pomiędzy nauczycie-
lami, uczniami i rodzicami, a także za-
dbanie o rozwój motywacji wewnętrznej 

uczniów. Temu sprzyja zmiana metodyki 
zajęć i systemu kontrolowania oraz oce-
niania postępów edukacyjnych.

Jakie konkretne działania widać
w Waszej szkole objętej tą ideą?
- Przede wszystkim widać mniejszą

opresyjność w ocenianiu i redukcję za-
dań domowych. Pojawia się więcej ini-
cjatyw edukacyjnych w obrębie zajęć
i poza nimi. Karty pracy i podręczniki 
coraz częściej ustępują miejsca ekspe-
rymentom i zabawie, do głosu dochodzi 
motywacja wewnętrzna i inicjatywa ucz-
niów, a nauka podręcznikowa jest zastę-
powana aktywnym i ciekawym poszuki-
waniem wiedzy.
W naszej szkole jesteśmy na początku 

tych zmian. Wiele wdrożeń wymaga cza-
su, żebyśmy wszyscy mogli dojrzeć do 
niektórych przewrotów i uwierzyć w ich 
sens. Chcemy działać powoli, by z peł-
nym przekonaniem wchodzić coraz głę-
biej w istotę zmiany.
„Budząca się szkoła” to proces. Jego 

ideą nie jest wdrożenie konkretnych wy-
tycznych, ale propozycja zmian, które 
wnikają w organizm szkolny stopnio-
wo. Tempo wdrożenia oraz jego inten-
sywność zależy od współpracy w tym 
zakresie pomiędzy dyrekcją, zespołem 
nauczycieli oraz uczniami i rodzicami. 
Na wszystkich tych płaszczyznach stop-
niowo przyzwyczajamy się do nowych 

założeń, uczymy się ich i w oparciu o nie 
działamy. Idea nie jest jednowymiaro-
wa. Każda szkoła dostosowuje zakres do 
swoich możliwości i potrzeb. Dla przy-
kładu: do pierwszej klasy przychodzą
szkolni debiutanci, bardzo zmotywowa-
ni do nowej roli ucznia i sytuacji, w ja-
kiej się znaleźli. Chcą się uczyć. Według 
idei „Budzącej się szkoły” nauka powin-
na przebiegać bez codziennego stresują-
cego oceniania. Jednak pierwszaki chcą
ocen. Idąc za ich potrzebami, nie elimi-
nujemy więc ocen na początku, ale sta-
ramy się dopasować system oceniania do 
idei i do potrzeb sygnalizowanych przez 
uczniów, a dopiero z czasem pokazujemy 
uczniom, że od cyfrowych ocen bardziej 
kształtująca jest konkretna informacja 
zwrotna. Dzięki temu na zasadzie współ-
pracy wypracowujemy własne schematy.
Na powyższym przykładzie widać rów-

nież, jak bardzo szkoła kojarzy się z oce-
nami – pierwszoklasiści  przekracza-
jąc mury szkoły mają świadomość, że 
w szkole otrzymuje się oceny. Potrzeba 
długiej drogi, aby zmienić nastawienie 
wszystkich grup związanych z edukacją. 
My tę drogę rozpoczęliśmy i wierzymy, 
że idąc w tym samym kierunku, wspólnie 
pokonamy pojawiające się przeszkody, 
aby ostatecznie osiągnąć zamierzony cel.
A o dalszych szczegółach idei opowie-

my Wam w następnym numerze.



22 # SPORT

 FUTSAL
Po obiecujących wynikach futsalowcy GI Malepszy Arth Soft Leszno zderzyli się z trudną 
parkietową rzeczywistością. Zanotowali dwie kolejne porażki: 3:1 z Red Dragons Pniewy 
oraz 1:3 z ekipą Słoneczny Stok Jagiellonia Białystok. Przełamanie nastąpiło w poje-
dynku z beniaminkiem. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:4 dla ekipy z Leszna.

 PIŁKA NOŻNA
Nie kamień, a głaz spadł z serca kibicom, piłkarzom i szefom Polonii 1912 Leszno. 
W ostatnim tegorocznym meczu o punkty, jednocześnie rozpoczynającym rundę wio-
senną, rozbili Centrę 1946 Ostrów Wielkopolski 4:0. Pozostaje nam ufać, że  poloniści 
z takich wyników uczynią nawyk.

 PIŁKA RĘCZNA
Derby gonią derby w pierwszoligowych rozgrywkach szczypiornistów. Real Astromal 
Leszno uporał się na własnym parkiecie z Tęczą Folplast Kościan 31:27. W kolejnym 
derbowym pojedynku leszczynianie doznali goryczy porażki, ulegając w Wolsztynie 
miejscowemu Wolsztyniakowi 30:28. Na własnym parkiecie natomiast ulegli liderowi 
tabeli. Gospodarze przegrali z SPR GOKiS Kąty Wroclawskie 19:33.

Szczypiorniści z Leszna zakończyli zmagania w rozgrywkach o Puchar Polski. Z kolej-
nej rundy zostali wyeliminowani przez grające w superlidze Zagłębie Lubin. Spotkanie 
w hali „Trzynastka” zakończyło się wynikiem 25:47.

 KOSZYKÓWKA KOBIET
Dużo emocji dostarczają swoim kibicom koszykarki drugoligowego Pompax Tęczy 
Leszno. W wyjazdowym meczu do stolicy województwa zachodnio-pomorskiego 
przegrały z tamtejszym Ogniwem 72:61. Do ostatnich chwil ważyła się szala zwycię-
stwa w spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki doskonałej końcówce udało się 
osiągnąć sukces. Końcowy wynik to 67:76.

 SIATKÓWKA
Ogólnopolskie zawody mini siatkówki trójek i dwójek odbyły się w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 9. Leszno reprezentowało 11 zespołów. Najlepiej spisały się pierwsze 
zespoły trójek, gdzie dziewczęta zajęły piąte, a chłopcy czwarte miejsce.

WARCABY
W Domu Kultury w Szubinie (województwo kujawsko-pomorskie) rozegrano 
XIX Mistrzostwa Polski w Grze Aktywnej w Warcabach Klasycznych, 64-polowych. 
Znakomicie spisali się reprezentanci UKS Roszady Lipno, którzy zdobyli łącznie osiem 
medali. Medale z najcenniejszego kruszcu wywalczyli: Amadeusz Zyber-Moszak, Hugo 
Franek i Wiktoria Zając. Na drugim stopniu podium stanęli: Martyna Lipka i Bogusław 
Szelest. Brązowe medale zdobyli: Radosław Leśniewski, Michał Leśniewski i Laura 
Sikora.

TENIS ZIEMNY
Na kortach przy Hotelu Akwawit rozegrano turniej z cyklu ITF World Tennis Tour Junior 
– UTF Cup. W rywalizacji indywidualnej zwyciężył reprezentant Czech Jan Klimas. 
W kategorii kobiet najlepsza okazała się tenisistka biało-czerwonych Antonina Czajka. 
W deblu triumfowały Sara Borkop z Danii i Nadia Kulbiej z Polski oraz wspomniany wy-
żej zawodnik naszych południowych sąsiadów JanKlimas i Marek Pazdewski z Polski.

FLORET
W hali „Trzynastka” odbył się Puchar Świata Juniorów we fl orecie. Najwięcej powodów 
do radości po zawodach mieli trójkolorowi. Francja okazała się najlepsza drużynowo 
oraz indywidualnie. Zwyciężył Anas Anane, który w fi nale pokonał swojego rodaka 
Adriena Spichigera. Najlepszy z Polaków Mateusz Kwiatkowski zajął 16 lokatę.

W słoweńskiej Lubljanie rozegrano Puchar Europy. W kategorii U-12 triumfowała Amelia 
Nowaczyk, a Maksymilian Mocek w kategorii U-14 wywalczył trzecią lokatę.

KRĘGLE
Ekipa SKK Polonii 1912 Leszno wybrała się w ramach rozgrywek superligi do Tarnowa 
Podgórnego. W rywalizacji pań wygrały leszczynianki 2:4. Swoje pojedynki zwycię-
żyły: Joanna Lajtke Glapiak i Anna Chwastyniak. W rywalizacji panów to gospodarze 
okazali się lepsi pokonując polonistów 6:2. Ze strony gości pojedynki wygrali: Adrian 
Szulc i Szymon Kaliski.

DYSCYPLINY SIŁOWE
Imponujące wyniki osiągnęła Izabela Chatlińska podczas Mistrzostw Polski w trójbo-
ju siłowym. W Puławach wywalczyła pierwsze miejsce w kategorii seniorek, a także 
w kategorii weteranek do 69 kg. W kategorii open seniorek zajęła trzecią lokatę. Z ko-
lei w trójboju siłowym klasycznym w Skierniewicach osiągnęła następujące rezulta-
ty: przysiad ze sztangą 140 kg, wyciskanie leżąc 65 kg oraz 157,5 w martwym ciągu.

ŻUŻEL
Znakomity występ na Antypodach zaliczył Jaimon Lidsey. Zawodnik FOGO Unii 
Leszno zwyciężył w mistrzostwach w Gillman. Lidsey zanotował jedną wpadkę, de-
fekt w piątej serii startów. Wcześniej odnotował cztery zwycięstwa. Plecy Lidseya, ry-
wale oglądali także w biegu półfi nałowym i fi nałowym. Warto zaznaczyć, że wcześniej 
Lidsey został mistrzem stanu Wiktoria. Niestety mniej optymistyczne wieści napłynęły 
z Indywidualnych Mistrzostw Australii. W wyniku złamania nadgarstka żużlowiec Unii 
wycofał się z zawodów.  

 MECZE FOGO UNII LESZNO W 2023 ROKU

PGE Ekstraliga opublikowała terminarz na 2023 r. Żużlowa rywalizacja rozpocznie się 
w weekend 8 i 9 kwietnia. Już pierwsza kolejka zapowiada się wyjątkowo ciekawie dla 
drużyny Fogo Unii Leszno. Na własnym torze podejmą beniaminka z Krosna z Jasonem 
Doylem na czele. Runda fi nałowa rozpocznie się 13 sierpnia, natomiast Drużynowego 
Mistrza Polski poznamy we wrześniu (mecz i rewanż 17 i 24 września).

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

DATA POJEDYNEK
09.04 FOGO UNIA LESZNO – CELFAST WILKI KROSNO

14.04 BETARD SPARTA WROCŁAW – FOGO UNIA LESZNO

23.04 ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ – FOGO UNIA LESZNO

28.04 FOGO UNIA LESZNO – FOR NATURE SOLUTIONS APATOR TORUŃ

07.05 MOTOR LUBLIN – FOGO UNIA LESZNO

19.05 FOGO UNIA LESZNO – ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA

28.05 EBUT.PL STAL GORZÓW – FOGO UNIA LESZNO

04.06 FOGO UNIA LESZNO – EBUT.PL STAL GORZÓW

11.06 ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA – FOGO UNIA LESZNO

18.06 FOGO UNIA LESZNO – MOTOR LUBLIN

30.06 FOR NATURE SOLUTIONS APATOR TORUŃ – FOGO UNIA LESZNO

07.07 FOGO UNIA LESZNO – ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ

21.07 FOGO UNIA LESZNO – BETARD SPARTA WROCŁAW

06.08 CELFAST WILKI KROSNO – FOGO UNIA LESZNO
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PRZEPISY NA SZNYCLE I KOTLETY - W ORYGINALNEJ PISOWNI Z 1910 ROKU

*Przepisy pochodzące z 1910 roku, w oryginalnej pisowni nadesłał nasz wierny czytelnik Waldemar Hajnsz

SZNYCLE CIELĘCE „au naturel”

Kawałek cielęciny od łopatki lub innej mięsistej części wyżyłować, pokrajać na plastry, potem ubić, posolić, obsypać mąką i smażyć na patelni na rumianem maśle lub 
smalcu. Gdy się zrumienią na jednej stronie, odwrócić na drugą. Na koniec podlać kilku łyżkami rumianego rosołu lub bulionem i sosem tym oblać sznycle, które też
można skropić sokiem cytrynowym i ubrać plasterkami cytryny.

SZNYCLE SIEKANE

Można na siekane sznycle użyć pośledniejszego mięsa od łopatki lub górki, które należy najpierw dobrze usiekać na masę lub utłuc w moździerzu, do tego dodać 1 
lub 2 bułki otarte ze skórki i namoczone w mleku lub rosole, dodać dwa ubite żółtka, zielonej pietruszki, słoniny i cebuli, soli i pieprzu, porobić okrągłe sznycle grube 
na palec, umaczać w jajku i bułce, a następnie usmażyć na rumiano na obie strony. Podaje się z rozmaitymi sosami lub jarzynami. Kostki i żyły można wygotować na 
smak do sosu.

 SZNYCLE ZAWIJANE

Smaczniejsze będą te sznycle, jeżeli do 3 funtów ( 11/2 kg) cielęciny weźmie się funt (1/2 kilo) wieprzowiny . Z mięsistej części łopatki pokrajać sznycle grubości 
palca, ubić ostrożnie młotkiem drewnianym, osolić, nasmarować jakiemkolwiek farszem mięsnym lub kiełbasianym. Potem zwinąć, obwiązać grubą bawełną i dusić
na maśle, póki się nie zrumienią. Nastepnie odlać większą połowę tłuszczu, dodać pół kwaterek (1/8 litra) śmietany i trochę kaparów. Zagotować sznycle w tym sosie.

 KOTLETY CIELĘCE W PAPILOTACH

Przyrządzone jak zwykle kotlety osolić, opieprzyć i dusić z pieczarkami uszatkowanymi, z masłem i rosołem. Potem wyjąć kotlety, dodać do sosu słoniny pokrajanej 
w kostkę, cebuli ,zielonej pietruszki i otartą ze skórki bułkę i całe jajo. Wymieszać dobrze tę masę i nasmarować nią kotlety po obu stronach. Na wierzch dać cienkie 
plasterki słoniny. Potem z grubego złożonego we dwoje papieru do pisania wystrzydz listki sercowatego kształtu tak wielkie, aby rozłożone były na palec (mniej wię-
cej), większe od kotletów. Papier nasmarować masłem, rozłożyć, położyć na nim kotlety i owinąć je nim tak, aby papier szczelnie otulał mięso i tylko kostka wystawała 
z kotletów. Potem piec na ruszcie, pokrytym papierem posmarowanym masłem, na średnim ogniu  zwolna na obie strony. Jeżeli papiloty udadzą się i nie popsują, moż-
na w nich dodać kotlety dokoła półmiska, w środek zaś nalać sos tatarski lub inny stosowny, ale ostry.
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Wielka inwestycja na rydzyńskim osiedlu
Jak już robić, to z rozmachem – w Rydzynie na początku 2023 roku rozpocznie się kom-

pleksowa przebudowa ulic na osiedlu Rydzyna 2000. Realizacja inwestycji jest możliwa 

dzięki ogromnemu dofi nansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Większe Dąbcze, większa szkoła
Co roku wieś zyskuje średnio 100 nowych mieszkańców, dlatego nic dziwnego, że nadeszła pora na rozbu-

dowę szkoły podstawowej. W końcu Gmina Rydzyna rozwija się.

Największe osiedle domów jednorodzinnych w mieście zyska nowe oblicze pod-
czas jednych robót. Nie będzie tu dzielenia inwestycji na mniejsze fragmenty. Jest 
to podejście najbardziej ekonomiczne i zdroworozsądkowe. Gmina Rydzyna zadbała 
wcześniej o uzyskanie pełnej dokumentacji i wszelkich pozwoleń, które w zamyśle 
mają umożliwić bezproblemową przebudowę dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 
2000. A ta obejmuje bardzo szeroki zakres – od robót rozbiórkowych i ziemnych 
przez ułożenie kanalizacji deszczowej ze studniami rozsączającymi, wykonanie 
odwodnienia, pobudowanie nowych dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych 
z kostki betonowej aż po budowę parkingów oraz aranżację terenów zielonych. 
Lista jest bardzo długa, a to nie wszystko, bowiem projekt uwzględnia jeszcze 

jeden niezwykle istotny aspekt – na osiedlu pojawią się wyniesione skrzyżowania 
i przejścia dla pieszych.

Gruntownemu liftingowi poddane zostanie w sumie około 2000 metrów ulic 
wraz z niezbędną infrastrukturą, co najlepiej obrazuje skalę inwestycji. W budże-
cie zaplanowano na ten cel blisko 8,1 mln zł, z czego prawie 7,5 mln zł pochodzi 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty 
na zlecenie Gminy Rydzyna prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Handlowo–
Usługowe Ogólnobudowlane „WILERBUD” z Osiecznej. Prace powinny zakoń-
czyć się w marcu 2024 roku.

Nie ulega wątpliwości, że na komfort życia składa się nie tylko miejsce zamiesz-
kania, ale też dostęp do odpowiedniej infrastruktury. Oprócz łatwego dojazdu do 
głównych dróg, obecności sieci kanalizacyjnej, gazowej czy światłowodowej, nie 
mniej ważnym argumentem przemawiającym za zamieszkaniem w określonej lo-
kalizacji jest też dostęp do edukacji.

Przyspieszony rozwój demografi czny Dąbcza spowodował, że konieczne stało się
powiększenie miejscowej szkoły podstawowej. Zapewnienie wysokiego poziomu 
edukacji bez wprowadzania zmianowości zajęć jest przejawem troski rydzyńskie-
go samorządu o najmłodszych mieszkańców wsi.

– Nasza inwestycja oprócz remontu już istniejącego budynku przewiduje powsta-
nie zupełnie nowego dwukondygnacyjnego skrzydła, w którym znajdzie się miejsce 
na sześć sal lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, gabinet 
higienistki oraz sanitariaty. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych – informuje Łukasz Bartkowiak, zastępca burmistrza Rydzyny.

Projekt jest jednym z elementów zrównoważonego rozwoju Gminy Rydzyna i po-
zwala na sprawiedliwy dostęp do edukacji nie tylko dla dzieci z miasta, ale też z te-
renów wiejskich. Trwająca przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej 
w Dąbczu pochłonie prawie 11,2 mln zł, z czego 6,5 mln zł pochodzi z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie ma zostać zre-
alizowane do sierpnia 2023 r. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna.
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Wyspa tajemnic
Cypr, czyli wyspa leżąca we wschodniej części Morza Śródziemnego. Zachwyca przede wszystkim piaszczystymi plażami, błękit-

nym morzem oraz rajską pogodą przez większość część roku. Poza tym nie można zapomnieć o pysznej kuchni, miłych miesz-

kańcach oraz otwartych całą dobę klubach nocnych. Cypr wydaje się być dla każdego…

Europa, Azja czy Afryka?
Będąc jeszcze w samolocie, przez długi 

czas zastanawiałem się, na jaki konty-
nent właściwie lecę. Oczywiście posia-
dana wiedza geografi czna podpowiadała 
mi, że wysiądę już w Azji. Z drugiej stro-
ny kulturowo to wciąż Europa, natomiast 
argumenty przyrodnicze przemawiałyby 
raczej za Afryką. Myślę, że uszczęśli-
wię wszystkich, którzy marzą, aby pole-
cieć do Azji - tak, Cypr to Azja. Kolejna 
zagwozdka związana jest z przynależ-
nością państwową. Znaczna większość
turystów ląduje na lotnisku w Pafos 
lub Larnace, czyli w Republice Cypru. 
Natomiast na wyspie znajduje się jeszcze 
jedno państwo, a mianowicie Turecka 
Republika Cypru Północnego, o czym 
w dalszej części. Kwestie językowe nie 
nastręczają żadnych trudności, ponieważ
bez problemu można porozumieć się po 
angielsku lub rosyjsku.

Jak i kiedy przylecieć?
Z prawie każdego polskiego lotniska 

można polecieć na Cypr irlandzkimi li-
niami lotniczymi Ryanair lub węgierski-
mi Wizzair. W przypadku wyboru pierw-
szego przewoźnika ląduje się w Pafos 
(zachodnia część wyspy), w przypadku 
drugiego w Larnace (wschodnia część
wyspy). W przypadku krótkich city-bre-
aków polecam wybór Larnaki, ponieważ
zdecydowanie bliżej z niej do najpięk-
niejszych miejsc na wyspie, do Nikozji 
oraz stolicy nocnego życia - Limassolu. 
Niemniej Pafos jest zdecydowanie lepszą
opcją w przypadku błogiego leniuchowa-
nia nad morzem. Osobiście polecam też
uwadze loty z Berlina. Dodam jeszcze, 
że bez problemu można zakupić bilet na 
lot poranny w piątek lub sobotę i powrot-
ny, wieczorny, w niedzielę.

Pafos
Wybierając linie Ryanair, wyląduje-

my właśnie w tym mieście. Do centrum 
można dostać się autobusem, który jed-
nak niestety nie kursuje nadwyraz czę-
sto. Nadto należy pamiętać, aby koniecz-
nie ustawić się w kolejkę na kilkanaście 
minut przed przyjazdem autobusu. Być
może to dość specyfi czne, ale na Cyprze 
wciąż obowiązują maski zakrywające 
usta i nos i obowiązek ich noszenia jest 
bardziej przestrzegany, niż posiadanie 
ważnego biletu… Pafos jest miastem 

niezwykle urokliwym. Tu i ówdzie spot-
kać można wykopaliska archeologicz-
ne, rzeźby oraz wydrążone skały. Przede 
wszystkim warto spacerować - wzdłuż
wybrzeża przebiega romantyczna trasa 
obfi tująca w piękne, morskie widoki oraz 
mnóstwo świeżego powietrza. Poza tym 
przegapić nie można malutkiego zamku 
(w końcowej części portu) oraz urokli-
wej latarni morskiej. Trzy kilometry da-
lej znajdują się królewskie grobowce. 
Myślę, że jest to punkt obowiązkowy - 
turyści mogą wchodzić do grobowców, 
komnat oraz katakumb. Pafos w zasadzie 
jest idealnym miejscem dla osób, któ-
re uwielbiają spacerować, a przy oka-
zji kontemplować otaczający krajobraz.

Transport
Przemieszczanie się po wyspie jest ba-

nalnie proste. Do każdego większego 
miasta lub atrakcji można dojechać lo-
kalnym autobusem. Bilety kupuje się
u kierowcy, jednak pamiętajcie o odli-
czonej sumie. Widziałem turystów, któ-
rzy byli wyrzucani z pojazdu, gdy chcieli 
zapłacić banknotem o zbyt dużym nomi-
nale. Ponadto niestety autobusy nie są na 
ogół punktualne i zdarza się, że czasami 
się psują. Na szczęście kursują tak czę-
sto, że łatwo można zaplanować podróż, 
nawet przewidując niespodziewane wy-
padki. Przestrzegam przed taksówkami 
- przejazdy są bardzo drogie, a ceny po-
równywalne z tymi, które można spotkać
w Skandynawii.

Nikozja
Tuż po kolacji, gdy zrobiło się już ciem-

no, postanowiłem wybrać się na spacer 
ulicami Nikozji. W pewnym momen-
cie doszedłem do przejścia graniczne-
go. Pokazałem paszport, a chwilę póź-
niej znalazłem się na ziemi niczyjej. 
Spojrzałem w prawo i lewo i ujrzałem 
drut kolczasty, ostrzeżenia i inne tego 
typu rzeczy charakterystyczne dla gra-
nicy. Kawałek dalej przywitałem się po 
turecku ze strażnikiem, podałem pasz-
port, zabrałem z powrotem, aby chwi-
lę później rozkoszować się pyszną ba-
klawą. Brzmi absurdalnie? Nie, Nikozja 
to wciąż jedyna na świecie podzielona 
pomiędzy dwoma państwami stolica. 
Dokładnie tak, jak dawniej Berlin. Część
Nikozji znajduje się w Republice Cypru, 
a druga część w Tureckiej Republice 

Cypru Północnego. Myślę, że zdecy-
dowanie warto wybrać się do Nikozji, 
choćby tylko po to, aby przekroczyć gra-
nicę. Zupełnie szczerze powiem, że nie 
ma drugiego takiego miejsca na świe-
cie, gdzie można jednocześnie skoszto-
wać najpyszniejsze dania kuchni greckiej 
i tureckiej. Jasne, że w Nikozji nie ma 
plaż i zbyt dużo zabytków, ale potrawy, 
które możecie tu skosztować, zrekom-
pensują wszystko. Dlaczego? Bo najlepsi 
kucharze cypryjscy serwują swoje dzie-
ła właśnie w stolicy, a nie w kurortach. 
W tureckiej części Cypru ceny podane są
w lirach, jednak można też płacić w euro. 
Niemniej zdecydowanie korzystniej wy-
płacić liry tureckie w bankomacie, tuż za 
przejściem granicznym.

Hotel
Niektórzy korzystają z biur podróży, 

dlatego tylko, że obawiają się, że sami 
nie znajdą odpowiedniego hotelu. Myślę, 
że jest to założenie błędne, ponieważ
praktycznie każdy obiekt noclegowy bez 
problemu można znaleźć na takich por-
talach, jak np. booking.com. Nadto, jeśli 
tylko dokonacie rezerwacji kilka dni ty-
godni wcześniej, możecie liczyć na mnó-
stwo zniżek. Warto wybrać hotel, któ-
ry w cenie serwuje również śniadania, 
gdyż większość restauracji na Cyprze 
otwierana jest dopiero w godzinach 

południowych. Na ogół nie ma proble-
mu z płatnością kartą. Większość hoteli 
wymaga okazania paszportu przy zamel-
dowaniu z uwagi na obowiązujące prze-
pisy, choć w praktyce wystarczy też inny 
dokument tożsamości.

Limassol oraz Larnaka
Powyższe miasta będą z pewnością fa-

scynujące dla miłośników historii oraz 
nocnego życia. W Limassol znajduje 
się mnóstwo dyskotek, klubów, pubów 
oraz wszelkich innych miejsc, w któ-
rych można świetnie spędzić wieczór. 
Niestety minusem są znacznie wyższe 
ceny oraz nieco bardziej komercyjny na-
strój. W Limassol króluje również język 
rosyjski, dlatego warto choć trochę pod-
szkolić cyrylicę, aby zrozumieć menu 
w restauracji (alternatywa to alfabet gre-
cki…). Poza tym w Limassolu znajdu-
je się również przepięknie zachowana 
twierdza oraz dość nastrojowy stadion 
piłkarski. Larnaka natomiast to miejsce 
pełne wykopalisk archeologicznych oraz 
dobra baza wypadowa do pobliskiego 
Ayia Napa. Niemniej pamiętajcie, że za-
równo Limassol, jak i Larnaka to miejsca 
stworzone dla turystów, więc poznawa-
nie lokalnej kultury oraz kuchni może tu 
być nieco utrudnione.

KAMIL DUDKA
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TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Martyna Sobkowiak
Lwów…   

… miasto rodzinne mojej babci. Dla niej jednak ze względu na czas urodzenia, koja-
rzony głównie z okresem wojennym. Miłością do tego miasta zaraziła mnie starsza sio-
stra babci oraz moja mama. Pierwszy raz odwiedziłam Lwów w wieku 9 lat. Pamiętam 
długie oczekiwanie na przejściu granicznym, a samo miasto jako miejsce rozkrzyczane 
i gwarne. Miasto pełne magicznych zakątków. Po wielu, wielu latach wybrałam się po-
nownie i o dziwo, nie błądziłam po mieście. Lwów pojawiał się bardzo często w rodzin-
nych opowieściach. Będąc we Lwowie, ciocia wspominała pierwszą randkę, pokazując 
miejsce spotkania. Dla mnie tyleż niesamowite co wzruszające było zobaczyć szpital, 
w którym na świat przyszła moja babcia, budynek, w którym mieszkała. Jednocześnie 
chciałam pokazać miasto mojemu synowi. Chwilą zadumy była wizyta na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich, gdzie znajduje się mnóstwo nagrobków rówieśników syna. Lwów to 
także miasto gościnne z wyborną kuchnią.

Żużel…

…chodzę na żużel od niepamiętnych czasów. Zabierał mnie dziadek, tata. Mój tata 
należał do zespołu, który nagrał hymn Unii Leszno. A oczekiwania związane z najbliż-
szym sezonem? O złoto może być trudno, ale jestem przekonana, że w zespole bę-
dzie doskonała atmosfera. Można powiedzieć, że w  drużynie są „chłopaki 
z sąsiedztwa”.

Muzyka…

…jestem otwarta na każdego twórcę, na każdy rodzaj muzyki. Mając obo-
wiązek wyróżnić jednego wykonawcę, to wybieram Depeche Mode. 
Uwielbiam także muzykę na żywo. W ostatnim czasie byłam na koncercie 
Iron Maiden. Nie trzeba być wielkim fanem, aby wynieść znakomite emocje 
z koncertu.

Podróże…

…bardziej morze niż góry. Lato niż zima. Dwa lata temu byliśmy w Bułgarii. Bardzo 
chciałabym tam powrócić. Celem podróży dla mnie jest otwarcie się na inną kulturę, 
poznawanie nowych osób. Zamykając się i pozostając w sieciowych hotelach, najczęś-
ciej tracimy taką okazję.

Leszno…

…moi rodzice pochodzą z Wielkopolski i  tak się wydarzyło, że trafi li do 
Leszna. To moje rodzinne miasto z urokliwą starówką, a przede wszystkim 
z  otwartymi ludźmi, o  czym przekonuję się codziennie w  mojej pracy. 
Doceniam także położenie Leszna. W okolicy jest wiele atrakcji turystycz-
nych i ciekawych miejscowości. Wiele miejsc gdzie, można odpocząć w let-
ni weekend.

Moja praca…

…właściwie do branży ubezpieczeniowej trafi łam przez przypadek. 
Niemniej bardzo szybko to polubiłam. Ze względu na charakter pracy i na-
stępujące zmiany wymaga ona ciągłego rozwoju i czujności. Wielkim plu-
sem jest także nawiązywanie bezpośrednich relacji z  drugim 
człowiekiem.

Cytat… 

…ostatnio usłyszałam, że mamy znacznie mniej czasu, niż nam się wydaje. 
Warto doceniać to, co mamy i korzystać z każdego dnia.

Nowy Rok…

…staram się żyć chwilą. Nie mam postanowień noworocznych, nie uważam 
tej daty za wyjątkowo spektakularną. A może brak postanowień też jest po-
stanowieniem? Z pewnością chciałabym, dalej cieszyć się życiem.

Martyna to osoba, która w  wyjątkowy sposób zbliża do 

siebie ludzi. Rozmowa z nią, powoduje przypływ endorfi n 

i dostarcza niesamowitych wrażeń. Skłania także do refl eksji, 

jak bardzo ważny jest dla nas drugi człowiek. Jak często mamy 

niesamowitych sąsiadów, być może o tym nie wiedząc. I nie 

przestaje zaskakiwać. Listę jej noworocznych postanowień 

otwiera… brak postanowień. A  kiedy zachwalam pyszną 

kawę, którą mnie poczęstowała, to wyznaje: „Najbardziej 

wyjątkowo smakowała mi kawa z  termosu w  nieznanym 

miejscu o  4 nad ranem podczas Ekstremalnej Drogi 

Krzyżowej”. Należy do osób, które nie pogardzą ósmym 

dniem tygodnia. Z roziskrzonym wzrokiem i entuzjazmem 

opowiada o Lwowie, ale i o Lesznie.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Drogi Baranie, styczniowa aura 2023 roku obdarzy Cię silniejszą potrzebą kontaktów towarzyskich i zachę-
ci do bardziej efektywnej współpracy. Pierwsza połowa miesiąca pokaże jednak przede wszystkim słabo-
ści, nad którymi powinieneś popracować, by osiągnąć swoje cele. Poza tym styczeń 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 znajomość. 
Styczeń może okazać się też miesiącem trafnych inwestycji, o ile zostaną gruntownie przemyślane. Warto 
wykorzystać sprzyjający czas na poprawę kondycji fi zycznej oraz koniecznie zadbać o zdrowie.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, styczeń 2023 roku postawi przed Tobą wyzwanie, by nadać życiu nowy kierunek w osobistej 
sferze życia. Masz szansę na odnowę w miłości oraz nowe, interesujące znajomości. Dodatkowo zechcesz 
poświęcić energię i czas tam, gdzie czujesz, że to Twoje miejsce na Ziemi, Twój dom, Twoja mała ojczy-
zna. Możliwe, że druga połowa miesiąca skłoni Cię do pozostawania w samotności i weryfi kacji dotych-
czasowych doświadczeń. Styczeń to dla Ciebie doskonały czas na regenerację sił, odnowienie i ożywienie 
ciepłych kontaktów z osobami bliskimi Twojemu sercu. Nie bój się kontrowersyjnych decyzji w sprawach, 
które do tej pory szły jak po grudzie. Unikaj ryzyka w dziedzinie fi nansów i nie podejmuj zadań ponad siły. 
Nie zdawaj się na hazard w sprawach kariery i uważaj podczas podróży.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, styczeń 2023 roku będzie sprzyjał regeneracji sił i odpoczynkowi w świecie fi zycznym. 
Koniecznie zatroszcz się o zdrowie, bo zaniedbania na tym polu długo będą się ciągnąć. Zachowaj też 
czujność, bo możesz przegapić ciekawe oferty pracy lub możliwość awansu. Możesz wykorzystaj sprzyjający 
czas, by podnieść kwalifi kacje zawodowe, zdać egzaminy, z sukcesem zakończyć trudne negocjacje. Czas 
będzie także sprzyjać przemyślanym i gruntownie przygotowanym inwestycjom. Jeśli interesujesz się 
ezoteryką, to doświadczysz głębokiego wglądu w naturę spraw dotąd przed Tobą ukrytych. W uczuciach 
stagnacja, choć na pewno pojawią się rozmowy o przyszłości. W drugiej połowie stycznia wzrośnie Twoja 
intuicja. Jeśli jesteś samotnym Bliźniakiem, na spełnienie w sferze uczuć przyjdzie Ci jeszcze poczekać.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, styczeń 2023 roku skłoni Cię do refl eksji i da impuls, by podążać za marzeniami. To może być 
bardzo twórczy okres w życiu, otwierający drzwi do kariery i rozwoju osobistego. Poza tym staniesz się 
bardziej wrażliwy na swoje potrzeby duchowe i emocjonalne. Masz szansę odzyskać poczucie wewnętrznej 
harmonii, nawet za cenę bezkompromisowej asertywności. Zmiana postawy może spowodować nieco 
nerwową atmosferę, ponieważ Twoi bliscy nie do końca będą rozumieć Twoją nagłą potrzebę wybicia 
się na niezależność. Jeśli jednak nie teraz, to kiedy zaczniesz być sobą i żyć swoi życiem? Możliwe też, że 
zapragniesz zmienić miejsca do życia. Poza tym okaże się, że ten miesiąc przyniesie niewielkie korzyści 
fi nansowe.

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, styczeń 2023 to dla Ciebie optymalny czas na urlop oraz inne formy odpoczynku, dzięki którym 
zregenerujesz siły, przygotowując się do nowych wyzwań. Styczeń będzie też wspierać Twoje wysiłki 
dietetyczne i troskę o urodę, zdrowie. Nie forsuj się jednak, bo szybko Twoim mottem stanie się „Duch 
ochoczy, ale ciało słabe”… Z drugiej strony styczniowa aura kosmiczna sprzyja Ci w osiąganiu sukcesów 
metodą małych, rzetelnych kroków. Zatem możesz z powodzeniem analizować różnorodne kwestie oraz 
wdrażać poprawki. Możesz też osiągnąć postęp w karierze, jeśli tylko zachowasz zdrowy rozsądek. Warto 
poświęcić czas refl eksji o tym, kim jesteś i dokąd chciałabyś zmierzać w kolejnych miesiącach...

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, styczeń 2023 roku może skłonić Cię do głębokiej refl eksji nad celami, do których zmierzasz. 
Czas będzie sprzyjał głębokiej refl eksji oraz regeneracji sił życiowych. Nie forsuj się i zadbaj o zdrowie, bo 
wszelkie zaniedbania na tym polu długo będą się ciągnąć. Styczeń sprzyja także Twoim celom w dziedzinie 
zmiany stylu życia. Nowa dieta, zdrowszy jadłospis, kształtowanie zdrowych nawyków poprawią Ci nastrój 
i kondycję. W drugiej połowie miesiąca najprawdopodobniej podejmiesz także radykalne decyzje, które 
pozwolą Ci zerwać więzi blokujące Twój rozwój osobisty oraz społeczny. Być może przyjdzie Ci pożegnać 
kogoś bliskiego. Z drugiej strony masz realne szanse na sukcesy podczas egzaminów, awans zawodowy 
oraz nową pracę, która spełni Twoje oczekiwania. Na ożywienie w miłości trzeba będzie jeszcze poczekać.

Waga (23.09 - 22.10)
Droga Wago, styczniowa energetyka gwiazd w 2023 roku wspiera Twoje zamiary w osobistej oraz społecznej 
sferze życia. Możesz udać się na zasłużony urlop lub zacząć regularne treningi. Masz optymalny czas, aby 
zmienić styl życia. Wszystko, co robisz dla swojego dobra, przyniesie Ci satysfakcję mimo początkowych 
trudności. Pamiętaj, że to Ty jesteś swoim największym wrogiem... Koniecznie zadbaj o zdrowie w pierwszej 
części miesiąca. Po 20 stycznia aura kosmiczna sprawi, że zechcesz zmienisz pracę lub rozpoczniesz projekty 
zawodowe wymagające podróży i dodatkowych kwalifi kacji. Masz też zielone światło w miłości, jeśli tylko 
przestaniesz powtarzać błędy przeszłości...

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, styczniowa aura energetyczna 2023 roku to czas wyzwań w społecznej sferze życia. Możesz 
rozpoczynać nowe projekty zawodowe, z powodzeniem zdawać egzaminy, rozwijać pasje. Masz także ogrom-
ne szanse na nowe ciekawe znajomości. Od Ciebie zależy, czy i jak je wykorzystasz. Niektóre z tych znajomości 
mogą zaowocować przyjaźnią na całe życie. Poza tym będziesz pełen radości i energii do działania, by spełniać 
swoje marzenia i wcielać w życie projekty. Nie forsuj się jednak i nie ulegaj wrodzonej skłonności do stawiania 
wszystkiego na jedną kartę.  W uczuciach możliwa namiętność, ale też chwile samotności z wyboru. Jeśli je-
steś samotnym Skorpionem, to będziesz miał szansę poznać kogoś, kto na dłużej pozostanie w Twoim życiu. 

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, styczeń 2023 roku to czas krótkich podróży i ożywienia kontaktów towarzyskich. Kosmiczna 
aura pozwoli Ci zregenerować nadwątlone siły i odzyskać nieco wewnętrznej harmonii. Postaraj się jak 
najlepiej wykorzystać ten czas. Z drugiej strony przed Tobą trudne wybory, które na zawsze zmienią Twoją 
drogę życiową. Dlatego w centrum Twoich zainteresowań znajdują się teraz sprawy osobiste i pozycja 
społeczna. Możliwe, że dzięki bardziej harmonijnej aurze energetycznej znajdziesz rozwiązania dla spraw, 
które od pewnego czasu nie przynosiły satysfakcji. Możliwe też, że nowe znajomości przyczynią się do 
rozwoju Twojej kariery. W sprawach uczuć stabilnie, choć oznacza to, że samotne Strzelce będą musiały 
poczekać na nowe, intrygujące znajomości.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, styczeń 2023 roku daje szanse na więcej harmonii w każdej sferze życia. Najlepiej byłoby 
potraktować ten miesiąc jak czas nowych początków, niczym dziecko, które wita poranne słońce tak, 
jakby nie było wczoraj i nie było jutra… Dzięki takiej postawie nadasz nowy kurs sprawom dla Ciebie 
ważnym. Koniecznie znajdź czas, by zregenerować siły i po prostu cieszyć się bliskością tych, których 
kochasz. Twoja rodzina to Twoja opoka, podobnie jak zaufani przyjaciele. W styczniu 2023 roku chętniej 
skorzystasz z uroków życia. Możliwe też, że podejmiesz nowe wyzwania w sferze zawodowej, fi nansowej 
i rozwoju duchowym. Jeśli jesteś samotnym Koziorożcem, to masz szansę na nowe znajomości, mimo że 
na romantyczną miłość przyjdzie Ci jeszcze poczekać...

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, styczeń 2023 roku to czas wielu pokus i kilku szans. Od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. 
Na pewno warto udać się teraz na krótki urlop, by zregenerować nadwątlone siły i spędzić czas samotnie, 
oddając się refl eksji. Możliwe, że będziesz teraz wyjątkowo podatny na przekorę i asertywny. Unikaj jednak 
postawy roszczeniowej względem życia, bo to ściągnie na Ciebie nieprzyjemne okoliczności i wrogo 
nastawionych do Ciebie ludzi. Unikaj też radykalnych decyzji w fi nansowej oraz zawodowej sferze życia. 
Masz za to szansę, by wnikliwiej rozważyć przyczyny dotychczasowych niepowodzeń i w niedalekiej 
przyszłości podjąć działania naprawcze. Styczeń 2023 roku to czas ostatecznych rozstrzygnięć, zamykania 
lub kończenia tego, co zaczęte i odpoczynku, przygotowującego na nowy etap.

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, styczeń 2023 roku to czas regeneracji sił i cieszenia się „małą życiową stabilizacją”. Czas będzie 
sprzyjał temu, by udać się na krótki urlop czy weekendowe wypady z rodziną i przyjaciółmi. Styczeń może 
też otworzyć nowe drzwi w karierze, jeśli tylko pokonasz wewnętrzne trudności i bardzo realistycznie, rze-
telnie podejdziesz do rozwoju zawodowego. Postaraj się więcej czasu spędzać, aktywnie wypoczywając, 
wzmacniając ciało fi zyczne. Jeśli zostały jeszcze jakieś niezałatwione sprawy z przeszłości, to jak najszybciej 
się z nimi uporaj. W styczniu pojawią się niepowtarzalne szanse na realizację Twoich planów osobistych. 
Jeśli, droga Rybo, uchwycisz je, to z czasem osiągniesz to, co dla Ciebie najważniejsze.

Horoskop klasyczny na styczeń 2023 r. opracowała Akia
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Świat w pigułce
Koniec Tik-Tok?

Jest to szczególnie popularna wśród na-
stolatków aplikacja smartfonowa służąca 
do przesyłania zabawnych fi lmików oraz 
zdjęć. Została stworzona przez chińską
fi rmę ByteDance kilka lat temu. Mimo 
że każdego dnia staje się coraz popular-
niejsza, to jednocześnie od pewnego cza-
su toczy się dyskusja, czy aby na pewno 
nie jest wykorzystywana jednocześnie 
do śledzenia użytkowników i szpiegowa-
nia przez chiński rząd. W połowie grud-
nia amerykańscy senatorowie zapropo-
nowali wprowadzenie zakazu używania 
aplikacji w skali ogólnokrajowej. Z taką
propozycją wystąpił już dwa lata temu 
Donald Trump, ale wówczas stanowczo 
sprzeciwili się temu sędziowie. Tym ra-
zem jednak może być inaczej z uwagi na 
napięte stosunki między Chinami a USA.

Koniec z papierosami
W dniu 13 grudnia nowozelandzki par-

lament uchwalił ustawę na mocy, który 
osoby urodzone po 2008 roku nie będą
mogły kupić papierosów ani żadnych 
wyrobów tytoniowych. Dzięki temu 
z roku na rok będzie zmniejszać się licz-
ba osób mogących zakupić śmierdzącą
używkę. Zdaniem rządu nowe prawo po-
zwoli zaoszczędzić ponad trzy miliardy 
dolarów rocznie, które byłyby przezna-
czone na leczenie chorób spowodowa-
nych paleniem. Wprowadzenie podobne-
go prawa przewiduje również Norwegia 
oraz Szwecja.

Nietypowy lot
Nic nie zapowiadało, aby rutynowy 

lot tureckich linii lotniczych Pegasus 
Airlines z Casablanki do Stambułu miał
przebiegać inaczej, niż dotychczasowe. 
Jednak na wysokości Barcelony na po-
kładzie rozległ się krzyk kobiety, któ-
ra oznajmiła, że wkrótce zacznie ro-
dzić. Pilot niezwłocznie przystąpił do 
lądowania na lotnisku Josep Tarradellas. 
Następnie kobieta została przetranspor-
towana do szpitala, gdzie okazało się, że 
była to zwykła symulacja. Najciekawsze 
jest jednak to, że w międzyczasie z sa-
molotu uciekło 27 pasażerów. Cóż, po-
stanowili wykorzystać okazję, że właśnie 
niespodziewanie znaleźli się wewnątrz 
Strefy Schengen…

Makabryczne widowisko
Talibowie postanowili wrócić do form 

sprawowania wymiaru sprawiedliwo-
ści, który stosowali przed utratą wła-
dzy. Tamir to bliżej nieznany mężczyzna, 
który na początku roku miał dopuścić
się morderstwa. Sprawa została sto-
sunkowo szybko rozpoznana i sprawca 

otrzymał karę śmierci przez powiesze-
nie. Talibowie zdecydowali, że egzeku-
cje będą wykonywane publicznie, dla-
tego mężczyzna został powieszony na 
środku wypełnionego po brzegi stadionu 
piłkarskiego.

Brak dostatecznej higieny
Kilku przedstawicieli prywatnych szpi-

tali w Meksyku zostało oskarżonych 
przez prokuraturę o wywołanie epidemii 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 
W toku śledztwa ustalono bowiem, że 
w trakcie przeprowadzania zabiegów po-
łożniczych stosowano niezdezynfeko-
wane przyrządy medyczne, w tym wie-
lokrotnie używano tych samych igieł. 
Na wielu z nich znaleziono ślady wie-
lu groźnych bakterii, natomiast część
używanych do znieczulania leków była 
już przeterminowana. Niewykluczone, 
że objęte postępowaniem karnym szpi-
tale ukrywały również ciała zmarłych 
pacjentów.

Niecodzienny atak
Szpital w Wersalu jest od kilku tygodni 

celem zmasowanych ataków hakerskich. 
O ile większość z nich jest niegroźna 
dla ogólnego funkcjonowania placów-
ki, o tyle ten z początku grudnia dopro-
wadził do całkowitego sparaliżowania 
szpitala. Konieczne okazało się odwo-
łanie wielu operacji oraz przeniesienie 
niektórych pacjentów do innych ośrod-
ków medycznych. Francuskie minister-
stwo zdrowia poinformowało, że coraz 
częściej otrzymuje informacje o drob-
niejszych atakach hakerskich również
na inne szpitale.

Kolejna tragiczna zabawa
Kilka miesięcy temu pisałem, że pe-

wien sześciolatek zastrzelił podczas za-
bawy w policjanta swojego rówieśnika. 
Informowano wówczas, że do tak tra-
gicznego zdarzenia już nigdy nie może 
dojść i władze będą robić wszystko, aby 
ograniczyć ilość broni w amerykańskich 
gospodarstwach domowych. Jednak na 
początku grudnia ponownie zginął 5-la-
tek po tym, jak został postrzelony przez 
8-latka. Tym razem dzieci bawiły się
w kowbojów z użyciem broni należą-
cych do ich rodziców. Rodzic 8-latka był
zszokowany zdarzeniem, ponieważ są-
dził, że jego dziecko potrafi  posługiwać
się bronią…

Narkotykowe kokosy
Meksykańscy funkcjonariusze w stanie 

Sonora zatrzymali pędzącą z niesamo-
witą prędkością ciężarówkę. Kierowca 
początkowo bagatelizował zdarzenie, 

jednak następnie proponował wręcze-
nie łapówki za to, aby jak najszybciej 
ruszyć w dalszą drogę. Dociekliwi po-
licjanci postanowili sprawdzić ładunek, 
a dokładnie kilkaset kilogramów koko-
sów. Wnet okazało się, że kokosy nie są
wypełnione mleczkiem, lecz… tablet-
kami fentanylu. W pewnym uproszcze-
niu można powiedzieć, że jest to pięć-
dziesięciokrotnie silniejszy narkotyk od 
heroiny.

Najwyższy wymiar kary
Wayne Lotter był tanzańskim działa-

czem na rzecz ochrony przyrody, który 
szczególną uwagę poświęcał słoniom. 
Pewnego deszczowego dnia, w 2017 
roku, został zastrzelony przez zama-
chowca, gdy jechał taksówką na lotni-
sko. Szybko ustalono sprawców, których 
było aż jedenastu. O ile tylko jeden wy-
konał egzekucję, o tyle pozostali, byli 
zaangażowani w zabójstwo w mniej-
szym lub większym stopniu. Po trwają-
cym ponad trzy lata procesie sądowym 
wszyscy zostali skazani na karę śmierci. 
Niemniej w Tanzanii powszechnie za-
mienia się karę ostateczną na karę do-
żywotniego pozbawienia wolności na 
wniosek skazanego.

Zaostrzenie kodeksu karnego
Zgodnie z zapowiedziami indonezyj-
skiego rządu jeszcze w tym roku ma 
zostać ostatecznie uchwalony znoweli-
zowany kodeks karny. W nowym akcie 
prawnym pojawią się nowe czyny zabro-
nione takie, jak pozamałżeński stosunek 
seksualny (do jednego roku pozbawie-
nia wolności), wspólne zamieszkiwa-
nie przed ślubem, obrażanie prezydenta 
i instytucji państwowych oraz wyraża-
nie poglądów sprzecznych z indonezyj-
ską ideologią państwową. Jednocześnie 
znacznie podwyższono górny wymiar 
kary za wiele przestępstw. Być może 
Indonezja zaczerpnęła inspirację z pew-
nego państwa leżącego w środkowej 
części Europy, w którym rządzącym 
też zdaje się, że uprawiając populizm 
penalny, są w stanie ograniczyć liczbę
przestępstw…

Przełomowa kampania
Ministerstwo zdrowia Malawi poinfor-

mowano, że w 2023 roku rozpoczną się
masowe szczepienia przeciwko malarii. 
Szczepionkę otrzyma każde dziecko, 
które nie ukończyło pięciu lat. W na-
stępnej fazie górny limit wieku zostanie 
podwyższony. Celem jest całkowite wy-
eliminowanie malarii wśród dzieci, choć
niestety preparat nie jest zbyt skuteczny.

Depenalizacja
Parlament Singapuru zdecydował, że 

stosunki seksualne pomiędzy osobami tej 
samej płci nie będą już dłużej zagrożone 
karą pozbawienia wolności do lat dwóch. 
W praktyce przestępstwo homoseksuali-
zmu nie było ścigane, dlatego noweliza-
cja kodeksu karnego ma wymiar raczej 
wyłącznie symboliczny. Z drugiej stro-
ny wykluczono możliwość zawierania 
związków partnerskich pomiędzy oso-
bami tej samej płci.

Erupcja na Hawajach
Mauna Loa to największy na świecie 

aktywny wulkan, który wyrastając z dna 
Oceanu Spokojnego, łącznie mierzy aż
9145 metrów wysokości. Niestety w po-
niedziałek 28 listopada doszło do erupcji, 
która spowodowała lokalne trzęsienia 
ziemi. Dobrą wiadomością jest nato-
miast to, że lawa zatrzymała się w po-
bliżu szczytu. Nikt też nie ucierpiał.

Niebezpieczne eksperymenty
W pewnej szkole podstawowej 

w Sydney, podczas lekcji chemii, na-
uczyciel postanowił przeprowadzić eks-
peryment naukowy. Użył do tego cu-
kru, wodorowęglanu sody, piasku oraz 
bliżej nieznanej łatwopalnej cieczy. 
Najwyraźniej jednak badanie nie udało 
się, ponieważ połączenie tych wszyst-
kich składników spowodowało wybuch, 
który poparzył nauczyciela oraz jego 
dziesięciu uczniów.

Obniżenie wieku wyborczego
Parlamentarzyści w Nowej Zelandii za-

proponowali, aby obniżyć dolną granicę
wieku uprawniającego do głosowania do 
szesnastego roku życia. Postulat ten ar-
gumentują faktem, że szesnastolatkowie 
mogą prowadzić samochód, pracować na 
pełny etat oraz płacić podatki, więc dys-
kryminujące jest to, że jednocześnie nie 
mogą mieć żadnego wpływu na sytuację
polityczną. Podobny pomysł pojawił się
kilka lat temu w Austrii.

Sprawiedliwość wobec wszystkich
Saulos Klaus Chilima to wiceprezy-

dent Malawi, który został aresztowany 
pod zarzutem korupcji po tym, jak przy-
jął ponad 280 tysięcy dolarów łapówki. 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że już będąc zatrzyma-
nym, próbował sam wręczyć łapówkę
funkcjonariuszom, a następnie sędziemu. 
Nawiasem mówiąc, proponował jedynie 
dziesięć tysięcy dolarów…

KAMIL DUDKA
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