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Zmiany w Wydziale Rozwoju 

Urzędu Miasta 

LESZNO > Od 1 lutego, Prezydent 
Leszna Łukasz Borowiak, zmienił struk-
turę Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta 
Leszna. Nie funkcjonują już w ra-
mach tego wydziału, referaty Rozwoju 
Gospodarczego i Rewitalizacji, jednak 
ich zadania będą dalej w kompeten-
cji Wydziału Rozwoju. Prezydent pod-
jął również decyzję, o włączeniu zadań 
Pełnomocnika ds. Pomocy Obywatelom 
Ukrainy, do zadań Wydziału Rozwoju 
Urzędu Miasta Leszna.

Otwarcie 

Ośrodka Kuratorskiego 

LESZNO > Z początkiem lutego, rozpoczął swoją działalność Ośrodek Kuratorski. Mieści 
się on w Lesznie, przy ulicy Chrobrego 44. Decyzję o uruchomieniu ośrodka w Lesznie 
podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości, przekazując na ten cel odpowiednie środki. Do 
ośrodka trafia młodzież w wieku od 13 do 18 lat, skierowana postanowieniem sądo-
wym. Docelowo ma do niego uczęszczać grupa 15. podopiecznych, którymi opieko-
wać się będzie kadra złożona z 5. wychowawców. Kierowane do ośrodka osoby mają 
problemy z prawem, popełniały w przeszłości czyny karalne, nadużywały alkoholu, nie 
uczęszczały do szkoły, bądź przejawiały zachowania przyjęte powszechnie jako demo-
ralizujące. Młodzież, od poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 - 19.30, uczestniczy 
w zajęciach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, dzięki czemu ma możliwość po-
zostania w swoim środowisku. Placówka, jaką jest Ośrodek Kuratorski ma ochronić na-
stolatków przed skierowaniem ich do zamkniętych ośrodków. 

Samochód elektryczny 

dla Straży Miejskiej 

LESZNO > Straż Miejska Leszna, wzbogaciła się o nowy samochód, elektryczny Mercedes 
eVito. "Elektryk" został przystosowany do potrzeb pracy funkcjonariuszy miejskich i bę-
dzie używany do patrolowania ulic miasta. Część załadunkowa została wyposażona m.in. 
w defibrylator AED, zestaw blokad na koła czy klatkę dla zwierząt. Mercedes zakupiony 
w wyniku przetargu, za 320 000 złotych jest pierwszym, elektrycznym samochodem 
zakupionym przez samorząd Leszna. Jego zakup wynikał z ustawy o elektromobilno-
ści, która to ustawa, nałożyła na samorządy wymóg, by 1/3 samochodów we flocie mia-
ła napęd elektryczny. Straż Miejska w swoim posiadaniu, ma jeszcze 3 samochody, ale 
jeden z nich, Dacia Duster wkrótce będzie wycofana ze służby i zostanie przekazana do 
jednego z wydziałów Urzędu Miasta Leszna.

Sukces Wodociągów Leszczyńskich 

LESZNO > Wodociągi Leszczyńskie, w tegorocznym, Ogólnopolskim Rankingu 
Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, które zorganizowane zostały przez Redakcję 
Strefy Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej, zajęły wysokie 10. miejsce wśród najlep-
szych firm wodociągowych w Polsce. Kapituła konkursowa, przyznała 10 miejsc ran-
kingowych i 4 wyróżnienia. W roku ubiegłym, leszczyńskie przedsiębiorstwo otrzyma-
ło wyróżnienie, w tym roku znalazło się w czołówce rankingu. Wzięło w nim udział, 86 
przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Organizowany 
corocznie Ranking Gazety Prawnej, ma na celu wyróżnienie najlepiej działających przed-
siębiorstw w branży, zaprezentowanie sylwetek laureatów, jak i podkreślenie tego, iż 
całoroczna praca, która jest związana z utrzymaniem wysokiej sprawności technicznej 
urządzeń i instalacji wod-kan, wiąże się z ogromnym nakładem pracy i podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych pracowników.

Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk
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MPEC 

szuka obniżenia 

kosztów produkcji 

LESZNO > Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
od dłuższego już czasu szuka sposobów, które pomogły-
by obniżyć koszty produkcji ciepła. Za około 3 lata, więk-
sza część ciepła produkowanego przez MPEC, będzie po-
chodzić z biomasy. W całym przedsięwzięciu związanym 
z przejściem na biomasę, a więc na paliwo naturalne, sto-
sunkowo tanie i ekologiczne, spółka liczy na środki z Unii 
Europejskiej, które mają stanowić połowę kosztów ponie-
sionych na inwestycję.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku 
o dofinansowanie spowoduje to, iż spółka ogłosi przetarg. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przetarg powi-
nien zostać rozstrzygnięty jeszcze w 2023 roku . Realizacja 
inwestycji ma potrwać około 2 lata. Schemat zakłada, po-
wstanie w budynku obecnie działającej ciepłowni, kotła 
na biomasę tj. na zrębki drewna, uzupełniane o słomę. Nie 
będzie więc potrzeby, gruntownej przebudowy ciepłow-
ni, poza rozbudowaniem części magazynowej, która mu-
siałaby zapewnić co najmniej 5-dniowy zapas biomasy. 
Dodatkowym plusem korzystania z biomasy będzie brak 
opłat za emisję CO2, bowiem jest ona paliwem pocho-
dzącym z odnawialnych źródeł energii, nie podlegającym 
Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami. Przy spala-
niu biomasy nie ulatniają się związki siarki, a wydzielanie 
dwutlenku węgla następuje tylko w takiej ilości, jaką spa-
lane rośliny zużyły w procesie fotosyntezy. Cała inwesty-
cja ma kosztować 75 000 000 złotych i ma znacznie obni-
żyć dotychczasowe koszty produkcji ciepła, wytwarzane 
z drogich obecnie paliw - węgla i gazu. 

Pozytywka w Gronowie 

LESZNO > Seniorzy, zrzeszeni w leszczyńskim Stowarzyszeniu Pozytywka mają nowe miejsce spotkań. Przy ulicy Jana 
Kazimierza 1a, powstał Klub Seniora, w którym odbywają się warsztaty, mające na celu aktywizację jej członków. Mają 
oni możliwość działania w sekcji zdrowotnej, prawnej, kulinarnej bądź uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych. 
Na terenie klubu, działa również katolicka grupa wsparcia. Prócz mieszkańców Gronowa, uczęszczają do niego również 
osoby z innych dzielnic miasta. Klub Seniora czynny jest od poniedziałku do piątku. W poniedziałki 10-18, wtorki 14-19, 
środy 15-19, czwartki i piątki 10-14.

Dawid Kopik w Yale 

LESZNO > Pochodzący z miejscowości Gola pod 
Lesznem, a na co dzień uczęszczający do klasy 
o profilu matematyczno-fizycznym w II Liceum 
Ogólnokształcącym, 17 letni Dawid Kopik, jako je-
dyny w tym roku Polak, został przyjęty na presti-
żowy, niepubliczny Uniwersytet Yale w Stanach 
Zjednoczonych. Naukę na uniwersytecie, rozpo-
cznie jesienią 2023 roku. Yale to jedna z trzech, naj-
lepszych uczelni na świecie. Jeden rok studiów na 
uczelni  kosztuje 70 000 dolarów. Dawid Kopik, 
otrzyma pełne stypendium, pokrywające rów-
nież wyżywienie i mieszkanie. Dostanie także rocz-
nie, 6 000 dolarów na własne potrzeby. Dawid, jest 
laureatem "Kangura matematycznego", zwycięz-
cą konkursu "Pomysł na biznes" oraz finalistą kon-
kursu "Cosmic Challenge Pathfinder". Trzykrotnie 
otrzymał też Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 
Interesuje się głównie fizyką i informatyką oraz 
ekonomią, prawem i naukami społecznymi. 

Zdjęcie: Blog makeway.pl
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Kodeks pracy przyjazny rodzicom
Możliwość pracy zdalnej, dłuższy urlop rodzicielski, wyższy zasiłek macierzyński, dodatkowe urlopy okolicznościowe – to tylko 

część zmian w Kodeksie pracy, które ułatwią łączenie życia zawodowego z wychowywaniem dzieci. Ich autorem jest 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwsze korzystne rozwiązania – pra-
ca zdalna – wejdą w życie już w kwiet-
niu. Kolejne regulacje są obecnie w par-
lamencie i jeszcze w tym roku staną się
faktem.

„Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
pracujących rodziców, bo to w dużej 
mierze do nich są skierowane te rozwią-
zania. Oczywiście skorzystają na nich 
wszyscy pracownicy. Chcemy stworzyć
naszym obywatelom przyjazne warun-
ki zatrudnienia” – mówi minister rodzi-
ny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Praca zdalna na stałe 
w Kodeksie pracy

Możliwość pracy zdalnej nie była do-
tychczas uregulowana prawnie. Już od 
kwietnia co do zasady, każdy praco-
dawca będzie zobowiązany do przyję-
cia wniosku o pracę zdalną. Odmowa bę-
dzie możliwa tylko w przypadku, gdy ze 
względu na rodzaj lub organizację pra-
cy nie będzie możliwe jej wykonywa-
nie zdalnie.

„To bardzo ważny krok w kierunku 
tworzenia nowoczesnego rynku pracy, 

rynku przyjaznego osobom z niepełno-
sprawnością, ich opiekunom, a także 
rodzicom małych dzieci. Praca zdalna 
to kolejny krok ku łatwiejszemu godze-
niu życia zawodowego z rodzinnym. 
Warto zwrócić uwagę, że innym waż-
nym aspektem umożliwiającym mamom 

szybszy powrót do zawodu jest dostęp-
ność opieki żłobkowej. Dlatego właśnie 
tak duży nacisk kładliśmy od początku 
naszych rządów na tworzenie nowych 
miejsc w żłobkach. W 2015 r. tych miejsc 
było zaledwie 3 tys. Dziś to już ponad 8 
tys. miejsc opieki, a w najbliższych la-
tach powstanie kolejne 100 tys. miejsc” 
– mówi minister Marlena Maląg.

Stabilizacja zawodowa i dodatkowe 
uprawnienia rodzicielskie

Obecnie w polskim parlamencie trwają
prace nad kolejnym pakietem korzyst-
nych rozwiązań dla pracowników, w tym 
pracujących rodziców.  

Jedną z kluczowych zmian będzie wy-
dłużenie urlopu rodzicielskiego. Jego 
łączny wymiar dla obojga rodziców 
będzie wynosił 41 tygodni lub 43 ty-
godnie w przypadku narodzin bliźnia-
ków. Obecnie to 32 i 34 tygodnie. Te 
dodatkowe 9 tygodni urlopu jest skie-
rowane głównie do ojców i będzie 
nieprzenaszalne.

„Chcemy zachęcić ojców do aktywnego 
uczestnictwa w wychowywaniu dzieci 

od wczesnego etapu ich rozwoju. To bar-
dzo ważne, żeby dzieci czuły obecność
obojga rodziców” – mówi minister rodzi-
ny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Regulacje, jakie przygotowało MRiPS, 
przewidują dodatkowy urlop opiekuńczy 

- 5 bezpłatnych dni w ciągu roku ka-
lendarzowego. Pracownicy będą mogli 
skorzystać z tej formy w celu zapewnie-
nia opieki nad członkiem rodziny, który 
wymaga wsparcia z poważnych wzglę-
dów medycznych. Dodatkowo pracow-
nicy będą mieli do dyspozycji 2 dni lub 
16 godzin zwolnienia z powodu pilnych 
spraw rodzinnych. Za czas tego zwolnie-
nia będzie przysługiwało prawo do po-
łowy wynagrodzenia. Dotychczas takiej 
możliwości nie było.

Nowe przepisy w Kodeksie pracy mają
też zapewnić pracownikom stabilne za-
trudnienie. To m.in. możliwość wystą-
pienia o zmianę warunków. Pracownik, 
który wykonywał pracę co najmniej 6 
miesięcy, będzie miał prawo do wystą-
pienia o zmianę formy zatrudnienia, 
z umowy na czas określony na umowę
na czas nieokreślony.

„Myślę, że to rozwiązanie sprawi, że 
pracownicy poczują się zabezpiecze-
ni. Stabilna forma zatrudnienia to jeden 
z kluczowych czynników, który wpływa 
na jakość życia nas wszystkich” – dodała 
minister Marlena Maląg.

Zmiany szykują się również w umo-
wach na okres próbny. Jeżeli pracodaw-
ca będzie miał zamiar zawrzeć umo-
wę z pracownikiem na czas określony 

krótszy niż 6 miesięcy, wówczas umowa 
na okres próbny będzie podpisywana na 
miesiąc. W przypadku zamiaru zawarcia 
umowy o pracę na czas określony od 6 
do 12 miesięcy, okres próbny nie będzie 
mógł przekraczać 2 miesięcy.

Marlena Maląg – Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej
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Kolejny rok boomu budowlanego 

POWIAT LESZCZYŃSKI > Mimo wysokiej inflacji i wysokiego oprocentowania kredytów, 
w 2022 roku w powiecie leszczyńskim, oddano do użytku 466 budynków mieszkalnych. 
Jest to wynik niższy o 5 procent w stosunku do roku 2021. Od kilku już lat, najwięcej bu-
dynków oddawanych jest w gminie Lipno. W 2022 roku oddano ich tam 145, o 7 więcej 
niż w 2021 roku. Drugie miejsce w tej klasyfikacji, zajęła gmina Włoszakowice z 91 budyn-
kami, wyprzedzając Rydzynę z 80 budynkami. Kolejne miejsca zajęły: Święciechowa - 69, 
Osieczna - 45, Krzemieniewo - 20 i Wijewo - 16. Łącznie w latach 2018-2022 w powiecie 
leszczyńskim oddano do użytku 2081 budynków mieszkalnych. Powyższe dane, kolej-
ny już raz potwierdzają trend rozwojowy powiatu leszczyńskiego, którego liczba miesz-
kańców stale rośnie. W 7 gminach powiatu wzrosła ona o 2 619 osób i na koniec roku 
2022 wyniosła 58 326 osób.

Leszno w liczbach 2022 

LESZNO > Począwszy od 2000 roku Urząd Miasta Leszna, co roku opracowuje broszurę 
"Leszno w liczbach". Jest ona swoistą wizytówką danych statystycznych o mieście Lesznie. 
Dane te prezentowane są w formie graficznej i pokazują dynamikę określonych zjawisk, 
jakie zachodzą w Lesznie. Przedstawiają też zadania miasta oraz wynikające z ich realiza-
cji wydatki budżetowe. Broszura obejmuje takie obszary jak m.in: ochrona zdrowia, po-
moc społeczna, bezpieczeństwo publiczne, budżet, bezrobocie, infrastruktura miejska, 
obszar, ludność, mieszkania, podmioty gospodarcze, kultura, sport, szkolnictwo i opie-
ka wychowawcza, wynagrodzenie, zatrudnienie, turystyka i partycypacja społeczna. 
I tak przykładowo:

• powierzchnia całkowita Leszna - 31,9 kilometrów,
• liczba ludności ogółem - 61 396 mieszkańców, 
• ludność w  wieku (0-17 lat) - 10 880 osób, (18-59 / 64 lat) - 35 260 osób, 

(60 / 65 lat i więcej) - 15 256 osób,
• wydatki na ochronę zdrowia - 2 927 654 złotych, 
• wydatki na modernizację, utrzymanie i remonty dróg i ulic - 65 094 487 złotych
• wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 22 017 448 złotych
• liczba bezrobotnych w Lesznie - 893 osoby, w powiecie leszczyńskim - 499 osób, 
• liczba przestępstw ogółem - 1649, w tym kryminalnych - 736, gospodarczych - 

799, drogowych - 75,
• dochody ogółem - 515 534 896 złotych, dochody własne - 232 211 905 złotych, 

a obce - 283 322 991 złotych,
• ogółem wydatki na pomoc społeczną, pomoc rodzinie i  politykę społeczną - 

128 190 301 złotych
• liczba podmiotów gospodarczych objętych rejestrem gospodarki narodowej 

REGON - 9 453 
• ogółem wydatki na kulturę i sztukę - 26 210 192 złotych
• ogółem wydatki na kulturę fizyczną - 5 374 813 złotych 
• ogółem wydatki na oświatę i wychowanie - 210 453 306 złotych
• subwencja oświatowa z budżetu państwa - 120 076 167 złotych
• przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - 5000, 33 złotych

Broszura w wersji on-line dostępna jest na stronie: www.leszno.pl

Samorząd wybuduje 

nowe mieszkania 

LESZNO > Leszczyński samorząd otrzymał bezzwrotne dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w wysokości prawie 8 000 000 złotych na budowę 3 nowych 
bloków, w których powstaną 24 mieszkania komunalne. Całość inwestycji szacowana 
jest na około 10 000 000 złotych. Różnica będzie pochodzić z budżetu miasta. Bloki, usy-
tuowane będą przy ulicy Gajowej, w miejscu istniejących tam budynków socjalnych. 
Wielorodzinne budynki, w których powstaną nowe mieszkania, będą miały powierzch-
nię od 37 m2 do 51 m2. W ramach przedsięwzięcia, powstanie: miejsce postojowe dla 
samochodów osobowych, plac zabaw dla dzieci, chodniki, dojścia do budynków oraz 
plac śmietnikowy. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie budowy bloków, ogłoszo-
ny zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji. 

Hugo Chróst stypendystą 

The Thiel Foundation 

LESZNO > Pochodzący z Leszna, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego, Hugo Chróst 
został stypendystą The Thiel Foundation. Fundacja, uznawana jest za najbardziej presti-
żową na świecie. Leszczyniak jest pierwszym w historii Polakiem, który otrzymał stypen-
dium fundacji. The Thiel Foundation, corocznie wybiera 20 młodych ludzi przekazując im 
fundusze na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Dwudziestolatek, otrzyma 100 000 
dolarów na badania, które pozwolą diagnozować wczesne stadium rozwoju takich cho-
rób jak: Parkinson, stwardnienie rozsiane czy Alzheimer. Hugo Chróst, stworzył startup 
Solvemed, wprowadzający na rynek najbardziej zaawansowaną na świecie technologię 
cyfrowego fenotypowania do oceny mózgu. W 2022 roku, Hugo Chróst trafił na listę "30 
under 30" czyli do grupy 30 najbardziej wpływowych ludzi poniżej 30 roku życia według 
miesięcznika Forbes. The Thiel Foundation to fundacja amerykańskiego miliardera Petera 
Thiela, współzałożyciela systemu płatności internetowych PayPal i jednego z pierwszych 
osób, które zainwestowały w serwis społecznościowy Facebook. 

Plany Muzeum Okręgowego 

LESZNO > Podczas konferencji, zorganizowanej 16 lutego, dyrekcja Muzeum 
Okręgowego w Lesznie przedstawiła plany wystawiennicze w 2023 roku. Wystawy cza-
sowe, będą głównie dotyczyły Haculszczyzny, malarstwa braci Hebenstreitów oraz fo-
tografii, jakie powstawały w atelier fotografów z Leszna. W bieżącym roku muzeum za-
planowało również 3 konferencje naukowe. Pierwsza dotyczyła będzie Leo Baecka (30 
maja). Druga, która odbędzie się we wrześniu i październiku została zatytułowana "Kara 
i nagroda w świadomości społeczeństw Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnym 
okresie nowożytnym". Trzecia wystawa, zaplanowana na październik, dotyczyć będzie 
nauk na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko - śląskim. Muzeum Okręgowe 
w Lesznie, będzie uczestniczyło w corocznej akcji "Noc Muzeów", która odbędzie się 
13 maja. Przygotuje również, 4 wystawy planszowe: o tajemnicach lapidarium, Janie 
Jonstonie, Leo Baecku oraz o 1000-letniej relacji Leszna z Czechami, Morawianami i 
Słowakami. W siedzibie muzeum, przy ulicy Narutowicza 31, dostępna jest też nowość 
wydawnicza, jaką jest książka popularno-naukowa "Mała encyklopedia czeskiego geniu-
sza stuleci", dotycząca postaci czeskiego pedagoga, Jana Amosa Komeńskiego.
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9# HOTELARSTWO

Hotele Antonińska: łączymy pasje z profesjonalizmem. 

Dla mieszkańców, dla miasta, dla regionu.
Antonińska to nie tylko hotel. Większość mieszkańców Leszna i regionu - klientów, kojarzy markę z oferty gastronomicznej: im-

prez okolicznościowych, przyjęć, proszonych obiadów czy wesel oraz z fantastycznej restauracji a’la carte Antonińska. 

Przedsiębiorcy, doceniają ofertę 4 sal konferencyjnych, liczbę pokoi (80) oraz profesjonalną obsługę i jakość.

Czy to wciąż lokalny produkt?

W hotelu, na co dzień słychać języ-
ki obce. Duża liczba naszych gości to 
obcokrajowcy. Standard śniadań, pokoi 
i obsługi jest taki, jak w dobrych hotelach 
we Wrocławiu, Poznaniu czy Berlinie.
Tak. Jesteśmy i pozostaniemy lokalni. 

Szczycimy się, że przede wszystkim je-
steśmy dla naszej lokalnej społeczności. 
Ona jest dla nas najważniejsza.
Prowadząc największy hotel w regio-

nie, między Poznaniem, a Wrocławiem 
i Zieloną Górą, a Kaliszem, trzeba wyjść
poza ramy małego, rodzinnego hotelu. 
Trzeba wprowadzić i stosować stan-
dardy, według których pracują między-
narodowe sieci i hotele. I okazuje się, 
że turyści biznesowi oraz rodziny tego 
właśnie oczekują, że hotel w Lesznie 
działa tak samo jak w dużych europej-
skich miastach.

Gdzie tu lokalność?

W klimacie, smakach, podejściu do każ-
dej osoby przekraczającej progi budyn-
ku. Spotykamy się z niedowierzaniem, 
że w tak eleganckim hotelu i restauracji, 
do których niektórzy obawiają się wejść, 
panuje sympatyczna atmosfera, otwar-
tość i życzliwość.
„Tu jest tak normalnie, jesteście tacy 

sympatyczni. A my z mężem baliśmy się
wejść, bo nie wiadomo jak się zacho-
wać” - to puenta, którą usłyszeliśmy 
od małżeństwa, które w naszym hote-
lu będzie świętować 40-lecie małżeń-
stwa. „Czyli można połączyć elegancję, 
styl i klasę z dobrą zabawą i atmosferą, 
w której wszyscy nasi goście dobrze się
czuli.” - to z kolei podsumowanie, które 
usłyszeliśmy po przyjęciu z okazji 30-
tych urodzin. Tak właśnie rozumiemy 
lokalność.

W Lesznie lokale się zamykają

Widzimy to. Mieszkamy i pracujemy 
w Lesznie. My też mamy tu swoje ulu-
bione lokale i restauracje. Za każdym ra-
zem serce boli, gdy kolejny restaurator 

musi zamknąć swój lokal, zniknąć
z mapy gastronomicznej miasta, przez 
koszty energii, mediów, infl ację, ceny 
żywności i artykułów spożywczych.
Nie chcemy i nie możemy zawieść na-
szych gości i klientów. Ceny również
i u nas, w Restauracji Antonińska nieco 
wzrosły. Jest to nieuniknione, ale staramy 
się, by były maksymalnie przyjazne kie-
szeniom naszych gości i konsumentów.

Taras - restauracja na dachu z wido-
kiem na panoramę Leszna.

To jedyne takie miejsce w mieście. Co 
roku o tej porze mamy wiele zapytań: 
czy taras będzie działał, czy będzie do-
stępny, czy będzie restauracja.
Tak. W tym roku, gdy tylko pogoda po-

zwoli, być może już w maju, otworzymy 
restaurację-kawiarnię na tarasie, na da-
chu hotelu. Widoku z tarasu na panoramę
Leszna, na niebo i „tańczące” szybowce 
czy balony, nie da się zastąpić z żadne-
go innego miejsca w mieście, dodatko-
wo, delektując się dobrym jedzeniem, 
napojami i towarzystwem, z którym się
do nas przybyło.
Warto śledzić nasz fanpage na 

Facebooku. Tam informacje pojawiają
się najszybciej.
A rezerwacje? Np. stolika? Te, jak za-

wsze, przyjmujemy pod numerem te-
lefonu: 515 036 096. A tym, którzy 
chcieliby zapytać o przyjęcie dla kilku-
nastu lub kilkudziesięciu osób polecamy 
numer telefonu: 515 036 437.

Zlikwidowaliście cocktailbar?

Nigdy w życiu. Lokal działa. I to bar-
dzo dobrze. Tyle, że zmieniliśmy format. 
Od roku można cocktailbar wynajmo-
wać na prywatne przyjęcia i imprezy do 
40 osób. Zainteresowanie tym, było tak 
duże, że musieliśmy zdecydować: albo 
co wieczór otwarty cocktailbar, albo pry-
watny klub hotelowy, wynajmowany na 
cały wieczór jednej grupie. Mieszkańcy 
Leszna i okolic - nasi klienci, zdecydo-
wali swoimi zamówieniami, że bardziej 

potrzebują eleganckiego lokalu na za-
mknięte imprezy niż baru z drinkami.

Budujecie drugi hotel?

Nie było takiej potrzeby. Kupiliśmy ho-
tel w Boszkowie-Letnisku. Znany za-
pewne czytelnikom Leszczyniaka jako 
Hotel Sułkowski.
Położenie i teren należą do naj-
piękniejszych terenów hotelowych 
w Wielkopolsce, a nawet w skali całej 
Polski. Takiej plaży, na którą wychodzi 
się prosto z hotelu, próżno szukać. To 
praktycznie jedyna taka lokalizacja.
Nie ma jednak róży bez kolców. Obecnie 

remontujemy cały obiekt i modernizuje-
my go. Nie tylko sam budynek, ale tak-
że cały teren. Całe otoczenie przechodzi 
metamorfozę. Stali bywalcy tego miej-
sca, zdziwią się, a nowi goście i klienci, 
na pewno docenią efekt końcowy.
Nie wszystko uda nam się zrobić do tzw. 

miękkiego otwarcia, które zaplanowane 
jest na Weekend Majowy. Już teraz wie-
my, że pracy jest więcej niż się spodzie-
waliśmy, w niejednym miejscu spotkało 
nas zaskoczenie.

Będzie SPA?

Tak, będzie. Mamy swoją koncepcję na 
hotel w Boszkowie-Letnisku. Nazywał
się będzie Hotel Antonińska Resort SPA. 
Planujemy, że będzie to Hotel 4-gwiazd-
kowy, a nie jak dotąd 3-gwiazdkowy.
Nie o wszystkim można już opowia-

dać, ale zmiany będą i to praktycz-
nie w każdym obszarze działania tego 
miejsca. Wiemy, że 4-gwiazdkowy hotel 

wypoczynkowy jest potrzebny naszemu 
regionowi. Poza tym, idealnie wpisuje 
się w naszą strategię prowadzenia obiek-
tów hotelowych.

Antonińska tu i tam...

Antonińska, to nazwa, która od począt-
ku widniała na hotelu w Lesznie. Dobrze 
się przyjęła. Goście i klienci ją polubi-
li, choć obcokrajowcy nieco łamią sobie 
na niej język.
Zdecydowaliśmy, że Antonińska będzie 

nazwą grupy hoteli, jak i że każdy hotel 
będzie się nazywał Antonińska.
Czy będzie zamieszanie? Liczymy się

z tym, że w początkowym okresie nie-
którzy mogą mieć z tym problem.
Hotel w Lesznie nazywał się będzie: 

Antonińska City

Nasz nowy hotel w Boszkowie-
Letnisku: Antonińska Resort SPA.

Całość zaś (a w kwestii liczby hoteli, 
nie mówimy ostatniego słowa), będzie 
działała pod marką:

Zapraszamy, do śledzenia na bieżąco 
tego co dzieje się u nas:

antoninska.com.pl 
oraz www.facebook.com/antoninska (1
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REKLAMA

Gospodarcze Nagrody Prezydenta

LESZNO > W połowie lutego, Prezydent Leszna Łukasz Borowiak zaprosił do Miejskiego 
Ośrodka Kultury przedstawicieli leszczyńskich firm. Spotkania takie, odbywają się z po-
czątkiem roku już od kilku lat. Są one okazją, do zapoznania się z działaniami gospodar-
czymi, a także planami samorządu leszczyńskiego w roku bieżącym. Podczas gali lesz-
czyńskiego biznesu, prezydent podsumował rok 2022, przypominając, że ze względu na 
pandemię i wybuch wojny w Ukrainie był on bardzo trudny zarówno dla samorządu jak 
i dla podmiotów gospodarczych realizujących swoje projekty inwestycyjne. Prezydent, 
wspomniał również o tym, że samorząd czeka na uruchomienie środków unijnych, mają-
cych wesprzeć inwestycje, które mają być realizowane w Lesznie i regionie leszczyńskim. 
Po raz pierwszy, podczas takich spotkań, wręczono Gospodarcze Nagrody Prezydenta 
Leszna. Zostały one przyznane w 3 kategoriach: Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego 
(nagrodę otrzymała firma VMI Polska - producent maszyn do wytwarzania opon), Biznes 
z Tradycjami (nagrodę otrzymała Wytwórnia Lodów Młynarczyk - firma działająca od 
1947 roku) oraz Firma Roku (nagrodę otrzymała spółka Awilux Polska - producent okien 
i drzwi). Prezydent Łukasz Borowiak, wyróżnił również właściciela Cukierni Nowaczyński, 
Krzysztofa Nowaczyńskiego.

Więzienna zamknięta dla ruchu drogowego 

LESZNO > Od 20 lutego, na wniosek grupy mieszkańców, ulica Więzienna, została za-
mknięta dla ruchu drogowego. Wniosek taki, został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego, która działa przy prezydencie 
Leszna. Dojazd do ulicy Więziennej, mają tylko mieszkańcy posesji. W najbliższym czasie, 
w tej części Starówki, wprowadzona zostanie jeszcze jedna zmiana w organizacji ruchu, 
a mianowicie nastąpi ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Zdjęcie: www.leszno.pl Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk



11# MATERIAŁ SPONSOROWANY

Miesiąc luty ponownie obfi tował w liczne wydarzenia. Po krót-

ce kilka z nich:

Działo się
6go lutego miałem zaszczyt reprezentować Premiera Mateusza Morawieckiego

podczas uroczystości mianowania na stanowisko Dowódcy Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Wiesława Kukułę oraz na stanowisko 
Dowódcy Wojska Obrony Terytorialnej  generała brygady Macieja Klisza. Na za-
kończenie uroczystości Prezydent RP nadał Krzyż Ofi cerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski dotychczasowemu Dowódcy GRSZ generałowi Jarosławowi Mice. Warto 
dodać, że Pan Generał pochodzi z Kąkolewa, a maturę zdawał w II LO w Lesznie. 

Ponadto dzięki zrównoważonemu rozwojowi rząd Prawo i Sprawiedliwość popra-
wia komfort życia mieszkańców‼
Środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg dla Województwa Wielkopolskiego 

wyniosły to 233,3 mld zł. Dzięki, którym uda się zmodernizować drogi w Lesznie 
oraz powiecie leszczyński, gostyńskim, kościańskim i rawickim. 

19go lutego natomiast odbyły się wybory do Zarządu Komitetu Terenowego 
PiS w Lesznie (Powiat Ziemski). Było to możliwe z uwagi na przystąpienie 

w ostatnich dwóch latach do PiS powiatu ziemskiego nowych członków co pozwo-
liło na powołanie statutowych struktur. Na członków Zarządu Komitetu Terenowego 
PiS w Lesznie powiatu ziemskiego zostali wybrani (na zdjęciu od lewej): Czesław 
Fedyk, Karol Neumann, Irmina Franek i Jan Budzyński. Przewodniczącym 
Komitetu został wybrany Czesław Fedyk. Struktury zachęcają do wstępowania 
w szeregi partii, a więcej informacji można uzyskać w moim biurze poselskim 
w Lesznie.

Natomiast dzień później na moje zaproszenie delegacja urzędu Miasta Leszna na 
czele z wiceprezydentem Miasta Leszna Piotrem Jóźwiakiem i wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej Leszna Adamem Kośmidrem uczestniczyła w uroczystej 
Gali Człowieka Roku 2022 Gazeta Polska. Była to okazja do wyróżnienia zasłużo-
nych. Podczas wydarzenia Nagrodę im. św. Grzegorza I Wielkiego, przyznawaną
przez miesięcznik Niezależna Gazeta Polska Nowe Państwo otrzymał pośmiertnie 
śp. Witalij Skakun, który był saperem 35. Brygady Piechoty Morskiej, a 24 lute-
go jako ochotnik podłożył ładunki wybuchowe i wysadził most nieopodal miasta 
Geniczesk, by zatrzymać kolumny rosyjskich czołgów z Krymu. W ubiegłym roku 
radni miejscy Leszna nadali mu Honorowe Obywatelstwo Miasta Leszna, w któ-
rym to mieszkał i pracował przez sześć miesięcy. Inicjatorem nadania Honorowego 
Obywatelstwa Leszna był właśnie radny Prawo i Sprawiedliwość Adam Kośmider. 
Nagrodę odebrała mama Witalija. 
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12 #  Z POLICJI

Leszczyńscy przekręciarze 

złapani w Niderlandach

Włam do domu w budowie

Za bardzo 
się spieszyło

Przestępcy oszukali ludzi na 10 mln zł, ale za kratki nie było im 

spieszno. W końcu sielanka za cudze się skończyła, bo dosięgła 

ich ręka sprawiedliwości.

Miała być szybka akcja i dobry zarobek, a są kłopoty – policja 

zatrzymała sprawców włamania w Strzyżewicach. Jeden z nich 

miał przy sobie narkotyki.

Nie zrobiło na nim wrażenia, że interwencję wobec niego po-

dejmuje policjant po służbie. Wręcz przeciwnie, agresor jesz-

cze bardziej się uruchomił – mowa o 41-latku z Leszna, który 

wszczął sklepową awanturę o używki.

Tomasz Sz. (53 lata) i Grzegorz P. (43 
lata) odpowiadali za kierowanie zorga-
nizowaną grupą przestępczą, która dla 
własnych celów zaprzęgła internet. Taka 
klasyka gatunku – wystawiamy sprzęt, 
bierzemy zaliczki i tyle nas będą widzie-
li. Mechanizm prosty jak budowa cepa 
i do czasu – dość skuteczny. Panowie 
wymyślili, że na sprzedaż wystawiać
będą różnego rodzaju pojazdy. Jak po-
stanowili, tak zrobili i szło im całkiem 
nieźle, skoro – jak później oszacowa-
no – skala procederu była bardzo szero-
ka, a pokrzywdzeni mogli stracić łącznie 
około 10 mln zł. Historia była zawsze 
podobna – pobieranie kasy i opowieści, 
że pojazd już jedzie. No a później kon-
takt się urywał. Mężczyźni zostali skaza-
ni za popełnione przestępstwa, ale póź-
niej zniknęli.

Poznański sąd okręgowy wydał za 
nimi listy gończe oraz Europejski 
Nakaz Aresztowania. Policjanci pra-
cowali nad sprawą, aby ustalić, gdzie 
też towarzystwo po takich przewałach 
się ulotniło. Oto wyszło im, że kompa-
ni od przestępstw prawdopodobnie sie-
dzą w Niderlandach i zapewne korzy-
stają z uroków życia. Poznańscy "łowcy 
głów", czyli policjanci zajmujący się
poszukiwaniem przestępców sprawę

zgłosili do Komendy Głównej Policji 
w Warszawie, gdzie działają przedsta-
wiciele tzw. sieci ENFAST. To taka ko-
mórka współpracy w Europie odpowie-
dzialna za poszukiwanie najbardziej 
niebezpiecznych przestępców.

Później poszło już dość szybko. 
Sygnały z Polski zostały przekazane 
do Niderlandów, a tamtejsi stróże pra-
wa przystąpili do weryfi kacji informa-
cji pozyskanych przez poznańskich po-
licjantów. Trzeba przyznać, że Tomasz 
Sz. i Grzegorz P. nie byli w ciemię bici 
i kombinowali, jak nie dać się namie-
rzyć. Zmieniali miejsca pobytu i byli 
ostrożni, ale w ich działaniach znajdo-
wało się słabe ogniwo, które funkcjona-
riusze w końcu przecięli.

Decydujące uderzenie nastąpiło na po-
czątku lutego w trochę mniejszej od 
Leszna miejscowości Rijswijk w po-
łudniowych Niderlandach. Policjanci 
po godz. 8 rano zatrzymali Grzegorza 
P, a tylko kilka godzin dłużej wolnoś-
cią cieszył się jego wspólnik Tomasz 
Sz., również zatrzymany w tym samym 
mieście. Obaj trafi li do aresztu w ocze-
kiwaniu na procedurę ekstradycyjną do 
Polski.

(LUK)

Przestepcy się nie patyczkowali. 
Wyważyli drzwi tarasowe, weszli do bu-
dynku i wzięli to, co można było łatwo 
upłynnić. Biorąc pod uwagę, ile sprzę-
tu ze sobą zabrali, musieli mieć dobre 
rozpoznanie. Zapewne wcześniej obser-
wowali to miejsce albo ktoś im powie-
dział, jakie kąski znajdują się w środku. 
Z domu w budowie wynieśli wkrętarki, 
szlifi erki i młotowiertatrki, wszystko za 
około 35 tys. zł.

– Nasi policjanci szybko ustalili spraw-
ców przestępstwa i dwa dni po zdarze-
niu zatrzymali cztery osoby z powiatu 
kościańskiego w wieku od 29 do 41 lat 
– informuje Monika Żymełka, ofi cer pra-
sowa KMP w Lesznie.

Standardowo już policja przeszukała 
pomieszczenia użytkowanie przez za-
trzymanych. Znaleziono w nich cały 

skradziony łup. Jak widać, sprawcy nie 
spieszyli się z upłynnieniem fantów, ale 
w tym przypadku dobrze się złożyło, bo 
wszystkie sprzęty mogły trafić do właś-
ciciela. Przy okazji u jednego z zatrzy-
manych, 33-latka, znaleziono narkotyki.

– To było około 150 gramów metamfe-
taminy – dodaje M. Żymełka.

On w związku z tym znaleziskiem ma 
poważniejsze kłopoty – usłyszał zarzut 
posiadania narkotyków i wobec niego 
leszczyńska prokuratura zastosowała 
policyjny dozór oraz zakaz opuszczania 
kraju. Oczywiście, podobnie jak pozo-
stali, odpowiadał będzie także za kra-
dzież z włamaniem. Za to przestępstwo 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(LUK)

W Walentynki do jednego z leszczyń-
skich marketów weszli kobieta i męż-
czyzna, którzy chcieli zakupić papierosy 
i alkohol. Byłoby dobrze, gdyby grzecz-
nie poczekali na swoją kolej, ale sytuacja 
wyglądała inaczej.

– Podeszli do grupy oczekujących klien-
tów i zażądali obsłużenia poza kolej-
nością, bo pani była w ciąży – mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.

Być może takie żądanie można by uznać
za zasadne, gdyby państwo kupowali 
chleb, bułki czy cokolwiek innego. Ale 
kasjerka powiedziała, że takiego asorty-
mentu kobiecie nie sprzeda. Wtedy do-
piero się zaczęło. Delikatnie mówiąc, 
para się wkurzyła i całą złość próbowała 
wylać na obsługującą. Tak się złożyło, że 
w kolejce do kasy stał policjant leszczyń-
skiego ogniwa Wydziału Konwojowego 
KWP w Poznaniu. Był po służbie i ro-
bił zakupy. Zwrócił uwagę towarzystwu, 
co bardzo nie spodobało się panu. Ten ni 

stąd, ni zowąd zamachnął się na policjan-
ta i uderzył go w twarz. Taki z niego ko-
zak, chociaż – jak szybko wyszło – był za 
krótki, żeby poradzić sobie z funkcjona-
riuszem. Policjant w trakcie szamotaniny 
obezwładnił napastnika i jeszcze poka-
zał legitymację, aby uzmysłowić mu, z 
kim ma do czynienia. Jednak agresor nie 
uspokoił się i jeszcze groził policjanto-
wi, że go zabije.

– Wkrótce na miejsce zdarzenia przyje-
chali umundurowani policjanci, którzy 
zatrzymali agresora. 41-latek z Leszna 
miał w wydychanym powietrzu prawie 
promil alkoholu – dodaje M. Żymełka.

Pan otrzymał zarzut naruszenia nietykal-
ności cielesnej osoby interweniującej i 
kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna 
przyznał się do popełnionych czynów i 
decyzją leszczyńskiej prokuratury został
objęty policyjnym dozorem. Grozi mu 
do 2 lat więzienia.

(LUK)

Nietypowe zdarzenie na przejeździe kolejowym w Kłodzie. Kierowca fi ata z nie-
znanych przyczyn uderzył w element odpowiadający za podnoszenie i opuszcza-
nie rogatki przy linii kolejowej Poznań–Wrocław. Strażacy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia, resztą zajęły się policja i Straż Ochrony Kolei.       (LUK)

Zdjęcie: OSP Rydzyna
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TOYOTA COROLLA SEDAN
DOSTĘPNA OD RĘKI W LESZNIE

Więcej informacji:

Leszno,
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

www.salontoyota.pl

TO PROGRAMODKUPU I SPRZEDAŻY SAMOCHODÓWUŻYWANYCH
WSZYSTKICH MAREK.

65 529 63 13www.toyotamikolajczak.pl

TOYOTA PEWNE AUTO

Zapraszamy do działu samochodów używanych w
Toyota Mikołajczak Leszno

89 900złod
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Kupujemy podrabiane dzieła sztuki
Czas pandemiczny był czasem dużej sprzedaży falsyfi katów – mówił prof. dr hab. Wojciech Szafrański, który 17 lutego gościł 

w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie.

Jest doktorem habilitowanym nauk 
prawnych, profesorem Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, ekspertem 
rynku sztuki. Współpracuje z instytucja-
mi państwowymi m. in. w zakresie ściga-
nia przestępstw przeciwko dziedzictwu, 
w szczególności fałszerstw i kradzieży 
dzieł sztuki.

Uświadomił słuchaczom między inny-
mi, jak błędne jest przekonanie, iż dzieło 
kupione na aukcji sztuki, będzie zawsze 
oryginalne.

– Fałszerze polscy robią świetne obiekty, 
które wstawiają do domów aukcyjnych 
za granicą, i tam czekają na klientów. 
W Polsce istnieje dużo zorganizowanych 
grup przestępczych zajmujących się tym 
procederem – uświadamiał.

Wie co mówi, bo jest w tej dziedzinie 
nie tylko teoretykiem, ale też i biegłym 

sądowym. Nie może mówić o szczegó-
łach w trakcie trwania dochodzenia, ale 
zdradził, że pracują obecnie nad ogrom-
ną tego typu sprawą przestępczą, o której 
kulisach będzie można mówić najwcześ-
niej za kilka lat.

Opowiadał także, że Polacy przywożą
do kraju bardzo dużo dzieł sztuki – tzw. 
polników, czyli dzieł polskich artystów.

– Kupujemy je do własnych kolekcji lub 
w celach handlowych. I czasem niestety 
okazuje się, że w salonie wieszamy nie 
oryginalnego Malczewskiego, a falsyfi -
kat – wymienił dla przykładu.

Co ciekawe, także muzea nabywają
głównie działa rodzimych artystów. Prof. 
Szafrański szacuje, że aż 90 procent dzieł
nabywanych przez placówki muzealne 
to sztuka autorstwa artystów polskich – 
nad czym otwarcie ubolewa. Z jego słów 

wynika, że bardzo troszczymy się o pro-
mowanie rodzimych twórców, ale nie 
dbamy o tworzenie międzynarodowych 
kolekcji sztuki.

Mówił też o eksporcie.  Z Polski za 
granicę trafi ają przede wszystkim dzie-
ła artystów z rynku galeryjnego i topo-
we nazwiska rozpoznawalne na ryn-
ku międzynarodowym. Ostatnio furorę
robi młoda artystka (ur. 1984 r.) Ewa 
Juszkiewicz, absolwentka gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Jej prace są
cenione przez kolekcjonerów i najwięk-
sze domy aukcyjne na świecie. Jeden 
z jej obrazów pt. "Portrait of a Lady 
(After Louis Leopold Boilly)” został
zlicytowany za niemal 7.000.000 zł, 
inny "Słomkowy Kapelusz (wg Louise 
Elisabeth Vigee-Le Brun)” osiągnął rów-
nie spektakularną cenę przekraczającą
4.000.000 zł. Artystka maluje głównie 
portrety kobiece, nawiązujące do dzieł
innych twórców, jednak w fantazyjny 
i surrealistyczny sposób zniekształca 
ich twarze.

- Takie przykłady pokazują, jak z małej 
galerii można trafić do topowych domów 
aukcyjnych na świecie – mówił prof. W. 
Szafrański.

Opowiadał, że w ostatnich latach bar-
dzo popularne stały się w Polsce au-
kcje młodej sztuki. Młodzi artyści i ich 

dzieła coraz częściej goszczą na salo-
nach wielkich domów aukcyjnych w kra-
ju. Znajdują też swoje miejsce w pry-
watnych kolekcjach koneserów sztuki. 
Młoda sztuka zyskuje na ogromnej 
popularności.

- Największa tego rodzaju oferta w kra-
jach Unii Europejskiej jest właśnie 
w Polsce – tłumaczył.

Zwrócił uwagę także na to, że:

- Od roku dzieła są eksportowane także 
ze „strachu wojennego” po tym, jak wy-
buchła wojna w Ukrainie.

Co ciekawe, największy odsetek wywo-
żonych z Polski za granicę zabytków sta-
nowią wcale nie dzieła sztuki, a zabyt-
kowe pojazdy.

Profesor W. Szafrański opowiadał o tak-
że o nowych zjawiskach, do których na-
leży tzw. „brokatowy rynek sztuki”. 
Tutaj wymienił chociażby zjawisko klo-
nizmu, czyli powstawania dział o niezbyt 
wysokiej jakości artystycznej, ale zadzi-
wiająco dobrze radzących sobie na rynku 
sztuki. Na przykładach pokazywał bliź-
niaczo do siebie podobne działa, które 
wyszły spod ręki różnych artystów.

TEKST I ZDJĘCIE: 
KINGA ZYDOROWICZ-MATYSIAK

Prof. Wojciech Szafrański barwnie i żywiołowo opowiadał o rynku sztuki 
w Galerii MBWA w Lesznie

Obraz Ewy Juszkiewicz – Bez tytułu (2013). Źródło: Wikipedia
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Werner Kenkel – ży
Sukcesy na międzynarodowych konkursach, zadowoleni klienci, zmotywowany zespół pracow-

ników, nowoczesny park maszynowy, skuteczne procesy, dynamiczny rozwój – o  kim mowa? 

O jednej z najbardziej charakterystycznych fi rm w regionie, trzecim czołowym polskim produ-

centem opakowań - Werner Kenkel. Zapraszamy na rozmowę z  pracownikami fi rmy, którzy 

opowiedzą nam o jej fenomenie.

Grupa Werner Kenkel słynie w regionie z niesamowitej kultury pracy i ro-
dzinnej atmosfery. Jak na co dzień budujecie zadowolenie i satysfakcję z pra-
cy w Waszej fi rmie?
Firma zaczęła działalność w 1979 roku we Włoszakowicach – mówi Antoni Samol. 

W 2014 został wybudowany zakład produkcyjny w Bochni. Dzisiaj zespół prawie 
1700 osób pracuje w 3 lokalizacjach. Stawia na rozwój w kierunku automatyzacji, 
ekologii, a przede wszystkim starannie buduje atmosferę wśród fi rmowej społecz-
ności. Wszystkim zależy na dobrym samopoczuciu podczas pracy, dlatego jest wiele 
akcji, takich jak wyjazdy integracyjne, akademie szkoleniowe, gazetki fi rmowe czy 
akcja „Mój Rodzic Werner Kenkel”, w ramach której dzieci pracowników mogą
zwiedzać zakłady produkcyjne. Ciekawą inicjatywą jest akcja „Mój Pomysł”, za-
chęcająca pracowników do dzielenia się wszystkimi spostrzeżeniami, pomysłami 
na ulepszenia poszczególnych stanowisk. Wdrażane rozwiązania są następnie na-
gradzane. W fi rmie działa zespół, który dba o kulturę porozumienia w poszczegól-
nych działach, współpracę wewnątrz fi rmy i dobrą atmosferę. Pracownicy zawsze 
mogą liczyć na właścicieli, którzy są obecni codziennie. Hasło: „Żyjemy i pracuje-
my z pasją” jest jak najbardziej aktualne i żywe.

Jak to się przekłada na efektywną działalność?
Jesteśmy przekonani – mówi Adam Marczuk, że idziemy wspólnie we właściwym 

kierunku. Procesy są optymalnie skoordynowane, możemy w dalszym ciągu my-
śleć o rozwoju, a wraz z nim o nowych wyzwaniach. Tworzymy opakowania indy-
widualne i zbiorcze, spersonalizowane, do transportu, przechowywania, sprzedaży, 
ekspozycji. Co 11 opakowanie w marketach jest nasze. Dynamika rozwoju sektora 
e-commerce zachęca do innowacji. Pracujemy nad opakowaniami wielofunkcyj-
nymi i wielokrotnego użytku.    

W ostatnim czasie zdobyliście kolejne nagrody w międzynarodowym konkursie...  
Światowa Organizacja Opakowań (WPO) od 1970 roku organizuje konkurs pod 

nazwą Worldstar Global Packaging Awards – wyjaśnia Dawid Thiel. W ramach 
konkursu nagradza opakowania z całego świata. Worldstar jest jednym z głów-
nych wydarzeń Światowej Organizacji Opakowań a zarazem najważniejszą świa-
tową nagrodą w dziedzinie opakowań. Każdego roku WPO nagradza najlepszych 
z najlepszych w dziedzinie innowacji opakowaniowych z całego świata. Na począt-
ku stycznia bieżącego roku ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji konkur-
su. Tym razem zgłoszone przez naszą fi rmę opakowania zdobyły aż trzy nagrody. 
To pierwsza taka sytuacja w ponad 40-letniej historii naszej fi rmy. W kategorii e-
-commerce zwyciężyło opakowanie wielokrotnego użytku R-pack, z kartonowym, 

opatentowanym przez nas zamkiem. W kategorii opakowań – podsumowuje Jakub 
Konieczny, na napoje główną nagrodę otrzymał ekspozytor na wino 4-wine, będą-
cy zarazem jego opakowaniem. Natomiast wśród wyrobów luksusowych wygrało 
opakowanie L’arc dla polskiego producenta wódek klasy premium. Postawiliśmy 
na ciekawą grafi kę, a przede wszystkim pomysł, oparty na symbolice Wielkiego 
Łuku Braterstwa z Paryża. 

Spektakularny sukces, jaki osiągnęliście na arenie międzynarodowej w ostat-
nim konkursie nie jest jedyny. 
Zgadza się – mówi Antoni Samol. Jesteśmy laureatami konkursu Firma Rodzinna 

Roku 2019, Lider Klimatyczny Polska 2021, Najlepszy Pracodawca Polski 2022 
oraz Diamenty Miesięcznika Forbes 2023. Zdobyliśmy także wyróżnienie w kon-
kursie Przedsiębiorstwo Przyszłości.

Grupa Werner Kenkel to 3 zakłady produkcyjne, 1700 pracowników, naj-
nowocześniejszy park maszynowy i niesamowicie sprawna logistyka. Średnio 

Na zdjęciu od lewej: Borys Bremski – Kierownik Grafi ki, Dawid Thiel – 
Konstruktor, Tomasz Stachowski – Konstruktor, Agnieszka Leśniak – 
Kierownik Grafi ki, Adam Marczuk – Dyrektor Rozwoju Produktu, Patryk 
Kamiński – Konstruktor,, Jakub Konieczny – Konstruktor, Hubert Kozak – 
Starszy Grafi k Komputerowy, Karol Miś – Koordynator Konstrukcji 
Produktu, Antoni Samol – Specjalista ds. Marketingu

4wine – opakowanie i stand na 
wino

L’arc – opakowanie i ekspozytor na 
wódkę Ostoya
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yjemy i pracujemy z pasją

 Ramię robota układającego na końcu jednej z linii produkcyjnych Inne realizacje Werner Kenkel

Be organized – organizer na przybory biurowe

wyjeżdża z Waszych zakładów 120 pełnopaletowych tirów dziennie. Efekty 
doceniają klienci z aż 17 krajów. Jak budujecie zaufanie wśród odbiorców?
Działamy sprawnie i terminowo – podkreśla Adam Marczuk. Plan i efektywny sy-

stem organizacyjny pozwalają nam realizować zlecenia na najwyższym poziomie 
zarówno jakościowym jak i logistycznym. Istotna jest optymalna korelacja oraz 
sprawna współpraca pomiędzy poszczególnymi zespołami. Rozwijamy się w kie-
runku automatyzacji i cyfryzacji, dbamy o pozyskiwanie certyfi katów, a przy tym 
wciąż poszukujemy innowacyjnych rozwiązań.  

Dbacie o klientów, rozwój, komfort pracy Waszych pracowników, a także 
o społeczność lokalną zarówno w rejonach Krzycka jak i Bochni.
Od początku naszej działalności angażujemy się w życie społeczności lokalnej – 

mówi Antoni Samol. We Włoszakowicach wspieramy Sekcję Piłki Ręcznej - SPR 
Włoszakowice, Środowiskowy Dom Samopomocy, a także Fundację Jesteśmy - Więc 
Pomagamy, w Lesznie Stowarzyszenie Kolory – Hospicjum Domowe. W Bochni 

– Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Oraz Dzieciom I Młodzieży 
Auxilium. 

W jakim kierunku rozwija się branża opakowań? Co ciekawego aktualnie 
dzieje się na rynku?
Branża luksusowa to inspirujący kierunek poszukiwania formy oraz uszlachet-

niania materiałów co dobrze pokazują niektóre z naszych zwycięskich produktów 
konkursowych. Natomiast obecnie dominuje trend szeroko rozumianej optymali-
zacji, zarówno materiałowej jak i kosztowej. Rynek szuka oszczędności na każdym 
etapie, od pierwszej idei, przez projekt, produkcję, łańcuch dostaw i co ważne, nie 
kończąc na odbiorze. Najlepiej obrazuje to sektor e-commerce. Opakowanie oprócz 
tego, że ma być niezmiennie wielofunkcyjne, ekologiczne, winno być przeznaczo-
ne do wielokrotnego użycia. Zalewani jesteśmy olbrzymimi ilościami toksyczne-
go plastiku. Świat żąda reakcji, świat żąda rozwiązań. Werner Kenkel odpowiada.
     
Życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za rozmowę!

TEKST: JOANNA KLAMECKAZakład produkcyjny w Krzycku Wielkim
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Doktorek i ułańska fantazja
Na łamach ostatniego numeru Leszczyniaka, przedstawiłem dwóch przedsiębiorców dawnego Leszna. Cyryl Bajon i Władysław 

Flaczyński byli niemal jak Paweł i Gaweł, co w jednym mieszkali domu. Bohaterów poniższego artykułu także łączy wiele. Byli 

niezwykle barwnymi i charyzmatycznymi osobowościami. Byli rówieśnikami. Byli też miłośnikami muzyki. I można powiedzieć, 

że grali pierwsze skrzypce w międzywojennym Lesznie.

Marian (także Marjan) Dzidek uro-
dził się w kwietniu 1891 r. w Poznaniu. 
Zamiłowanie muzyczne połączył ze 
służbą ojczyźnie. Żołnierską przygodę
rozpoczął w Poznaniu. Następnie trafił
do Gniezna, a później do Leszna, jako 
trębacz pułkowy 17. Pułku Ułanów 
Wielkopolskich. W tamtym okresie ka-
pelmistrzowi przyznawano etat ofi cerski. 
Warunkiem jego otrzymania było zda-
nie matury, ale o tym poniżej. Dzidek 
do Leszna przybył wraz z żoną Leonorą
(także Eleonorą), córką Ireną oraz synem 
Edwardem, późniejszym uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego. Rodzina za-
mieszkała przy ulicy Lipowej. Dzidek 
na trąbce grał jak Teodor Leszetycki 
na pianinie. I podobnie jak Leszetycki 
znakomicie przekazywał swoją wiedzę. 
Orkiestrę wyszkolił zarówno w mu-
zyce marszowej, jak i tanecznej. Jego 
zespół zamawiany był na wszystkie 
ważniejsze zabawy w mieście i okoli-
cy. Grywali także na uroczystościach 
w Poznaniu czy w Krakowie podczas 
uroczystych obchodów 250-lecia bi-
twy pod Wiedniem. Z jego inicjatywy 
od wiosny do jesieni orkiestra zjawia-
ła się pod ratuszem, umilając mieszkań-
com czas muzyka popularną. Należy pa-
miętać, że w domach nie było wówczas 
radia. Marian Dzidek był także miłoś-
nikiem dobrej kuchni. Kończąc ćwicze-
nia z orkiestrą, posyłał ułana do kuch-
ni. Jeśli danie było smaczne, prosił, aby 

mu je przynieść. Następnie w domu zja-
dał dietetyczną strawę zgodnie z zale-
ceniami. Pojawiając się popołudniami 
w rynkowych lokalach, witany był ser-
decznie przez kupców i zapraszany do 
stolika. Zjadał nogę wieprzową i wypijał
kilka kieliszków. Następnie przepraszał
i maszerował do kolejnego stolika. Brak 
przestrzegania diety wpłynął bardzo nie-
korzystnie na zdrowie uwielbianego ka-
pelmistrza. W pewnym momencie jego 
pas ofi cerski składał się z dwóch innych, 
zszytych pasów. Nadwaga powodowała 
u Dzidka senność. W pułku, przydzie-
lono mu spokojnego i mocnego konia. 
Upadki z wierzchowca (m.in. w wyni-
ku zaśnięcia) i zły stan zdrowia spowo-
dowały, że z czasem wycofał się z życia 
towarzyskiego. Zmarł w 1938 r.

Wróćmy do matury Dzidka. Na temat 
tego egzaminu w Lesznie krążyły dowci-
py. Na pytanie o treny Kochanowskiego 
miał odpowiedzieć: „Znam por. 
Kochanowskiego, ale on nie był w tre-
nach (tabor wojskowy) tylko w kompa-
nii liniowej”.  

Dowcipy najczęściej opowiadał
(a być może był ich autorem) lekarz 
Lewandowski nazywany „doktorkiem”. 
Józef Piotr Paweł Lewandowski po-
chodził z Wrześni. Do Leszna trafił la-
tem 1920 r. Zamieszkał w dworko-
wym domku u zbiegu obecnych ulic: 

Narutowicza i Cichej. Podjął pracę jako 
lekarz rejonowy dla pracowników PKP 
oraz lekarz domowy w Ubezpieczalni 
Społecznej. Cieszył się sporym sza-
cunkiem. Brał udział w różnych spot-
kaniach. Występował przed publicz-
nością, wygłaszając referaty choćby 
podczas Wielkiej Wystawy Higienicznej. 
Koncertował z orkiestrami jako skrzypek 
amator. W Lesznie poznał córkę starsze-
go posterunkowego Policji Państwowej 
– Sewerynę Dudziak. Pobrali się w roku 
1937. W czasie okupacji Lewandowski 
pracował jako lekarz w rejonie Jasła 
i Krosna. Po zakończeniu wojny powró-
cił do praktyki w Lesznie. Podupadał jed-
nak na zdrowiu. Zgasł w czerwcu 1970 r. 
Zasłużył się nie tylko lokalnej społecz-
ności. Został odznaczony Medalem za 

Warszawę, Medalem za Odrę i Nysę, 
Odznaką Grunwaldzką i dwoma 
Medalami za Wolność i Zwycięstwo.

Okazuje się, że po Lewandowskim po-
zostały nie tylko dobre rady i dowcipy, 
ale i tajemnicza walizeczka. Walizeczka, 
z którą się nie rozstawał. Walizeczka, 
która była dla mnie jak trezor, jak skar-
biec. Wiedziałem, że muszę do niej do-
trzeć. I do niej zajrzeć. A na koniec za-
gadka niczym w „Awantura o kasę”. 
Potrafi cie rozpoznać wszystkie narzę-
dzia? Wiecie do czego służyły?

          TEKST I ZDJĘCIA:

 MATEUSZ GOŁEMBKA

                     REPRODUKCJA: 

WOJSKA WIELKOPOLSKIE

Dworkowy domek, w którym mieszkał Józef Piotr Paweł Lewandowski

Walizeczka doktora Lewandowskiego

Marian Dzidek, Zdjęcie: Wojska 
Wielkopolskie

Nagrobek Mariana Dzidka na 
cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej
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Czas na turecką przygodę
Turcja. Jedno z najstarszych państw na świecie. Przyciąga turystów licznymi zabytkami, wykopaliskami archeologicznymi oraz 

piaszczystymi plażami. Turcję odwiedza się z  wielu powodów. Jest taki Belg, który co tydzień lata prywatnym samolotem 

z Brukseli do Stambułu na kolację. Pewien Szwed nie może wytrzymać miesiąca bez zakupów na jednym z największych baza-

rów świata. Turcja przyciąga, ale czy wciąga?

Na własną rękę?
Obecnie żadne tanie linie lotnicze nie 

latają do Turcji z Polski, natomiast ceny 
biletów za regularne połączenia są wy-
sokie. Można taniej, czyli jechać do 
Niemiec. Tuż za naszą zachodnią gra-
nicą regularne loty do Turcji realizuje 
Eurowings. Bilet w jedną stronę kosztuje 
co najmniej 150 zł. Jeszcze taniej może 
być z pomocą biura podróży. Nie chodzi 
jednak o wykupienie wycieczki, lecz sa-
mego biletu na lot czarterowy. To jednak 
najczęściej opcja last-minute. Wystarczy, 
że zadzwonicie do kilku agencji podróż-
niczych na tydzień przed wyjazdem 
i spytacie  o tanie loty, a na pewno uda 
wam się coś znaleźć. W ten sposób uda-
ło mi się kupić bilet do Egiptu za 90 zł. 
Można też pociągiem - z tylko trzema 
przesiadkami. Najpierw musicie doje-
chać do Budapesztu (np. z Krakowa), na-
stępnie do Videle w Rumunii, a na ko-
niec przesiąść się już w Turcji w Halkall 
do Stambułu. Łączna cena biletów może 
wynosić od 74 do 280 zł. Brzmi ekstre-
malnie, ale to piękna przygoda.

Co dalej?
Podróżowanie na własną rękę jest 

najpiękniejsze, ponieważ wów-
czas praktycznie wszystko zależy od 
was. Zarówno czarterami, jak i linią
Eurowings z Niemiec, dolecicie do miej-
scowości typowo turystycznych, takich 
jak np. Alanya, czyli na tzw. turecką ri-
wierę. To właśnie tutaj znajduje się pra-
wie najwięcej hoteli w przeliczeniu na 
jeden kilometr kwadratowy na świecie. 
Rezerwację warto dokonać przed wyjaz-
dem w aplikacji booking.com. To gwa-
rancja, że znajdziecie taki hotel, który 
spełni wasze oczekiwania. Pamiętajcie 
o kilku kwestiach. W wyborze obiek-
tu noclegowego pomocne będą opinie, 
a także lokalizacja. Wybierzcie taki ho-
tel, który będzie leżał blisko plaży lub 
np. przystanku autobusowego lub taxi. 
Unikajcie obiektów, które pobierają do-
datkowe opłaty za sprzątanie pokoju 
lub za dostęp do klimatyzacji (są takie). 
Wystarczy wliczone w cenę śniadanie. 
Turecka kuchnia jest na tyle pyszna i uni-
wersalna, że bez problemu znajdziecie 
najróżniejsze restauracje.

Pomoc w razie problemów
Na tureckiej riwierze jest tak dużo hote-

li, że być może trafi cie na obiekt, który 

nie spełni waszych oczekiwań. Na przy-
kład okaże się, że hotel wcale nie posia-
da basenu lub akurat jest w remoncie, 
a was o tym nie poinformowano. W tej 
sytuacji wystarczy zwykły telefon lub 
wiadomość e-mail do biura obsługi boo-
king.com. Niektórzy turyści obawiają się
o swoje bezpieczeństwo. Zachowanie 
zdrowego rozsądku w zupełności wy-
starczy. W ostateczności pomocna oka-
że się turecka policja, która co do zasady 
powinna mówić również po angielsku, 
rosyjsku lub niemiecku.

Czas na przygodę!
Alanya to nieofi cjalne centrum tureckiej 

riwiery, ale znacznie spokojniej będzie 
w okolicach Marmaris. Dojedziecie tu 
autobusem prosto z lotniska. Z kolei kil-
ka minut drogi od Marmaris leży Icmeler, 
czyli ukryty w górach kurort. W Icmeler 
znajdziecie piaszczyste plaże, ale tak-
że liczne restauracje z lokalnymi potra-
wami. Na obrzeżach mieści się bazar 
z warzywami, owocami i orzeszkami. 
Przychodzą tu głównie mieszkańcy mia-
sta, ale i wy musicie przyjść. Głównie ze 
względu na pistacje i nerkowce, które są
pyszne i śmiesznie tanie. Przed wejściem 
na bazar znajduje się postój taksówek. 
W ten sposób dotrzecie do Marmaris 
na klasyczny turecki targ. Tutaj z kolei 

znajdziecie wszystko. Z pewnością war-
to zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak 
lniane koszule i spodnie lub ręcznie szyte 
buty. Dość tania będzie również wełna. 
Absolutnie nie ma nic złego w targowa-
niu się, ponieważ to w pewnym stopniu 
rytuał. To normalne, jeśli w pewnym mo-
mencie handlarz zaproponuje wam her-
batę i mały poczęstunek.

Czas w drogę!
Na obszarze tureckiej riwiery znajduje 

się mnóstwo zabytkowych miast, któ-
re zachwycają nie tylko zabytkami, ale 
także niezwykłą atmosferą. O Myrze 
mówi się najwięcej ze względu na św. 
Mikołaja, który miał tu podobno miesz-
kać. Kekova to natomiast wyspa, ale tak-
że ruiny zatopionego miasta. Pamiętajcie 
jednak, że nurkowanie jest tu surowo za-
bronione. Są organizowane wycieczki 
polegające na zwiedzaniu zatopionych 
ruin, ale w przypadku aresztowania gro-
zi wam nawet więzienie. Oczywiście 
takie miejsca, jak np. Termessos (rui-
ny antycznego miasta), Olimpos (gro-
bowce) czy Aspendos (rzymski teatr) 
należy odwiedzić, jednak najpiękniej 
będzie w Konya. To dość duże miasto, 
które z całą pewnością nie tylko przycią-
ga, ale też wciąga. Jeśli chcecie poczuć
się, jak w tureckiej telenoweli, to jest to 

właśnie miejsce dla was. Wystarczy zna-
leźć najstarszą część miasta, aby poczuć, 
czym jest Turcja. Muzeum Mewlewitów 
czy Wielka Szkoła Teologiczna Karatay 
to tylko wisienki na torcie. Prawdziwe 
piękno kryje się w najsmaczniejszej na 
świecie baklawie, słodszej od miodu, 
herbacie i hipnotyzującej muzyce. Zdaje 
sobie sprawę, że tych wszystkich miejsc 
nie da się zwiedzić w tydzień, a bez sa-
mochodu nawet w dwa tygodnie. Ale za-
wsze można spróbować…

To może jednak samochód?
Na podstawie polskiego prawa jazdy 

możecie w Turcji jeździć przez 180 dni. 
Wypożyczenie samochodu jest jednak 
możliwe tylko wtedy, jeśli będzie wśród 
was doświadczony kierowca. W Turcji 
oczywiście istnieje kodeks ruchu dro-
gowego, jednak znacznie przydatniej-
szy jest szybki refl eks oraz umiejętność
jazdy na wyczucie. Turecka drogówka 
często zatrzymuje samochody, aby zba-
dać ich stan techniczny. Wręczanie ła-
pówek jest jednak surowo karane. Jeśli 
natomiast chodzi o wypożyczalnie samo-
chodów, to spytajcie w hotelu. To najtań-
sza i najbezpieczniejsza opcja.

TEKST: KAMIL DUDKA
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 TENIS
Na kortach Tenis Leszno Klubu rozegrano zawody w ramach 111. Edycji Pucharu Davisa. 
W roli gospodarzy wystąpili Gruzini oraz Ukraińcy (co było spowodowane trwającą 
wojną za naszą wschodnią granicą). Ci pierwsi pokonali Boliwię, a drudzy Liban. Warto 
odnotować, że to właśnie Libańczycy jako jedyni przyjechali do Leszna w swoim naj-
silniejszym składzie, ale mimo tego nie ustrzegli się porażki.

 PIŁKA RĘCZNA
Napisać, że szczypiorniści MKS Real Astromalu Leszno serwują niezwykłe emocje, to 
jakby nic nie napisać. Wszyscy sportowcy lubią smak zwycięstwa. Drużynie z Leszna wy-
chodzi to ze zmiennym szczęściem. Leszczynianie, pokonali drużynę SPR Bór Oborniki 
Śląskie 25:23. Z ekipą, AZS Uniwersytet Zielona Góra, po remisie 24:24 w regulamino-
wym czasie gry, ulegli w karnych 1:3. Natomiast w wyjazdowym pojedynku, wygrali 
z zespołem UKS Olimp Grodków 21:32. Podczas rywalizacji w hali Trzynastka z druży-
ną TS ZEW Świebodzin, kibice przypomnieli sobie powiedzenie, że „historia lubi się 
powtarzać”. Po 60 minutach gry, na tablicy widniał wynik 28:28. Niestety w karnych 
gospodarze ponownie przegrali 1:3.

 KOSZYKÓWKA KOBIET
Pierwsze spotkanie, II etapu 2 Ligi Kobiet zakończyło się przegraną Pompax Tęczy 
Leszno. Derbowe zwycięstwo, padło łupem zawodniczek KS Basket Ostrovia Ostrów 
Wielkopolski 61:70. Na pierwsze zwycięstwo nie trzeba było jednak długo czekać. Już 
w kolejnym pojedynku koszykarki pokonały Bydgoski MUKS Supravis 82:66.

ŻUŻEL
Poznaliśmy plan spotkań kontrolnych, drużyny Fogo Unii Leszno. Rywalami leszczy-
nian, będą drużyny z województwa lubuskiego. Pierwsze spotkanie, 21 marca, od-
będzie się w Zielonej Górze. Dwa dni później, żużlowcy spotkają  się w pojedynku 
rewanżowym na stadionie w Lesznie. Z kolei, 25 marca, Fogo Unia Leszno uda się na 
mecz wyjazdowy do tamtejszego ebut.pl Stal Gorzów. Pojedynek rewanżowy, zapla-
nowany został na 28 marca.

26 marca 2023 roku, na stadionie w  Lesznie, zostanie rozegrany 73. Memoriał 
im. Alfreda Smoczyka.

Jaimon Lidsey powrócił na tor. Dobra dyspozycja, dowodzi, że po wcześniejszym ura-
zie nie ma już śladu. W zawodach, „Rob Woffi  nden Classic” rozgrywanych w austra-
lijskim Perth, Lidsey zajął drugą lokatę. Zwycięzcą zawodów, poświęconych pamię-
ci ojca 3-krotnego Mistrza Świata – Taia Woffi  ndena, został Justin Sedgmen. Trzecie 
miejsce zajął Tai Woffi  nden. Ci sami zawodnicy stanęli na podium w zawodach „Phil 
Crump Solo Classic”. Tym razem triumfował Tai Woffi  nden, przed Justinem Sedgmenem 
i Jaimonem Lidseyem.

KRĘGLE
Za nami kolejne mecze w ramach superligi. W męskich derbach zawodnicy SKK Polonia 
1912 Leszno ulegli 2:6 ekipie KS Start Gostyń. Jeszcze trudniejsze okazały się wyjaz-
dowe spotkania. We Wronkach, leszczynianie ulegli miejscowej KK Dziewiątka-Amica, 
która rozbiła Polonię 7:1. Na niezwykle trudnym terenie, panującego Mistrza Polski, 
poloniści ulegli ekipie z Tarnowa Podgórnego 6:2.

Zupełnie inne nastroje panują w ekipie pań. Polonistki pokonały na własnym obiekcie 
drużynę MLKS Tucholanki Tuchola 4:2, a następnie 5:1 aktualne mistrzynie kraju Alfa–
Vector Tarnowo Podgórne. Dzięki odniesionym zwycięstwom zapewniły sobie, jeszcze 
przed końcem rozgrywek, tytuł Drużynowych Mistrzyń Polski Seniorek. Gratulujemy!

 FUTSAL
Podziałem punktów, zakończył się wyjazdowy pojedynek GI Malepszy Arth Soft Leszno 
z aktualnym Mistrzem Polski – Piastem Gliwice. Następnie futsalowcy wkroczyli na 
zwycięską ścieżkę, pokonując u siebie AZS UŚ Katowice 5:2. Przekonujące zwycięstwo, 
zanotowali także w pojedynku z Wilanowem. Miejscowy AZS UW Darkomp, uległ dru-
żynie z Leszna, aż 1:6. Zwycięska passa została przerwana w meczu z liderem Rekord 
Bielsko-Biała. Wyprawa do Bielska-Białej, zakończyła się przegraną 10:6.

Młodzi leszczyńscy futsalowcy, z kompletem punktów zameldowali się w Finale 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-19. Blisko powtórzenia wyczynu młodszych ko-
legów byli seniorzy. Pokonali na wyjeździe 1. ligowy zespół Bonito Helios Białystok 
1:8 i pewnie awansowali do 1/8 Pucharu Polski. W kolejnej fazie, także w wyjazdo-
wym pojedynku z MOKS Jagiellonia Białystok niestety to gospodarze częściej odnaj-
dywali drogę do bramki. Wynik 7:3 oznaczał koniec przygody futsalowców z Leszna 
w Pucharze Polski.

FLORET
W Trzebnicy, rozegrano Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów we fl o-
recie kobiet i mężczyzn. Dwie czołowe lokaty, w rywalizacji indywidualnej panów padły 
łupem zawodników z Gdańska. Na najniższym stopniu podium, uplasował się repre-
zentant IKS-u Leszno Dawid Piosik, 5 był Szymon Pacholczyk, a 7 Adam Andrzejewski. 
W rywalizacji pań startowały: Aleksandra Binko (IKS Leszno), Emilia Bogacka i Maja 
Neumann (obie Polonia 1912 Leszno). Zmagania zakończyły poza czołową dziesiąt-
ką. W rywalizacji drużynowej mężczyzn, nie było zaskoczenia. Pierwsze miejsce, za-
jęła drużyna KS AZS AWFIS Gdańsk. Srebrny medal wywalczyli  zawodnicy AZS AWF 
Poznań, natomiast brązowy medal, zdobyli zawodnicy IKS Leszno.

 PIŁKA NOŻNA
W nowej roli, wystąpili piłkarze KP Polonia 1912 Leszno. Wzięli oni udział w fi nałach 
futsalowych mistrzostw Polski U-17, które rozegrano w Tychach. Drużyna Polonii za-
jęła wysokie, 4 miejsce. Warto podkreślić, że większość występujących drużyn spe-
cjalizuje się w futsalu. Podopieczni Jakuba Pujanka i Przemka Kowalskiego wygrali 
z Okocimskim Brzesko 5:2, ulegli Rekordowi Bielsko-Biała 2:5, a następnie zwycięży-
li ze Stalą Łańcut 6:3. W 1/8 turnieju, pokonali Constract Lubawę. W półfi nale zostali 
pokonani przez Red Dragons Pniewy 1:0. Także jedną bramką ulegli w meczu o brąz 
ulegli drużynie GLKS Wilkowice.

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

Drużyna Polonii Leszno, na Mistrzostwach Polski w Futsalu.
Zdjęcie: Facebook / KP Polonia Leszno



23# FESTIWAL SMAKÓW

REKLAMA

Powraca Festiwal Smaków Food Trucków! 

Weekend pełen smaków już 18 i 19 marca w Lesznie
Wiosna coraz bliżej, a zatem sezon foodtruckowy czas zacząć! Już 18 i 19 marca Nowy Rynek w Lesznie wypełni się food trucka-

mi z całej Polski. Festiwal Smaków Food Trucków w Lesznie odbędzie się już po raz ósmy.

Festiwal Smaków Food Trucków to 
wyjątkowe, kulinarne wydarzenie, któ-
re każdego roku przyciąga tłumy smako-
szy i miłośników dobrej kuchni. W cią-
gu dwóch dni będzie można spróbować
pysznych potraw z różnych zakątków 
świata, przygotowywanych przez najlep-
szych, foodtruckowych kucharzy z całej 
Polski.
Uczestnicy festiwalu mogą spodziewać

się między innymi kuchni azjatyckiej 
i delikatnych pierożków jiaozi z rozpły-
wającym się w ustach nadzieniem, ser-
wowanych z sosem sojowym lub chil-
li. Kuchnia tatarska znana jest zarówno 
ze swojej prostoty, jak i wyjątkowego 
smaku. Na festiwalu będzie można spró-
bować tradycyjnych, tatarskich przy-
smaków: czebureków, czyli dużych ru-
mianych pierogów z soczystym farszem. 
Znajdziemy tam również klasyczne da-
nia street foodu, takie jak: corn dogi, 
burgery i zapiekanki. Na mniejszy głód 
polecają się chrupiące frytki belgijskie, 

serwowane w duecie z rzemieślniczymi 
sosami. Najsłodsze food trucki zadbają
natomiast o deser. Kultowe hiszpańskie 
churrosy, lody tajskie, a może węgier-
skie kołacze? Tę smakowitą zagwozdkę
pozostawiamy Wam!
Festiwal jest również doskonałym miej-

scem do spotkań z przyjaciółmi i rodzi-
ną. Emocji i uśmiechu najmłodszym 
uczestnikom dostarczy strefa koloro-
wych dmuchańców. Angażująca gra te-
renowa to idealna porcja zabawy i ruchu 
dla każdego. Jeśli lubicie rywalizację, to 
zachęcamy do wzięcia udziału w kon-
kursach jedzenia na czas, w których do 
wygrania będą smakowite bony na je-
dzonko oraz festiwalowe gadżety. Jak 
zawsze na gości czekać będzie strefa 
konsumpcyjna, strefa chill z leżaczkami 
oraz strefa z kolorowankami dla malu-
chów. Przedstawiciele mobilnych restau-
racji zawalczą o tytuł Najsmaczniejszego 
Food Trucka. Każdy głos ma znaczenie, 

więc koniecznie przyjdź, skosztuj i za-
głosuj na swojego faworyta!

Najważniejsze informacje:
Wstęp wolny

Kiedy? 
18 i 19 marca 2023

Gdzie? 
Nowy Rynek, Leszno

O której? 
sobota 12:00 – 21:00, 

niedziela 12:00 – 20:00

Wiecej na stronie wydarzenia 
na Facebooku: 

VIII Festiwal Smaków Food
Trucków w Lesznie
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agąico
węis
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dużych

ęic ża-
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Nie ma idealnych szkół. Dobra szkoła to taka, w  której o  problemach można porozmawiać 

i  wspólnie poszukiwać rozwiązań. Przed Wami już trzecia rozmowa z  Anią Dratwińską, która 

zdradza nam szczegóły wdrażania idei Budzącej się szkoły w  Szkole Podstawowej Nr 1 

w Lesznie.

Budząca się szkoła – nowa jakość w edukacji

W natłoku materiału obowiązkowego, 
szkoły ścigają się z czasem, tracąc nie-
kiedy właściwą optykę. Tymczasem na 
horyzoncie stoi dziecko, które ma nie tyl-
ko uczyć się i umieć, ale przede wszyst-
kim chcieć uczyć się różnych zagadnień, 
od życiowych po przedmiotowe.
Dowiedzieliśmy się już, czym jest idea 

Budzącej się szkoły. Widzimy, ile trud-
ności trzeba pokonywać przy wdroże-
niu – od stereotypów po realne bariery. 
Jaka jest rola uczniów w tym proce-
sie? Posłuchajmy, co mówią o zauwa-
żonych zmianach podczas zajęć i jak je 
interpretują.

Przeprowadziliście ankietę wśród 
młodzieży na temat wprowadzanych 
zmian. Co zauważają  uczniowie?
Uczniowie doceniają oceny opiso-

we, co nas bardzo cieszy. Co ciekawe, 
w klasach, w których zaczęły pojawiać
się konstruktywne informacje zwrot-
ne, u ankietowanych pojawiły się głosy, 
że dzięki nim wiedzą, na jakim pozio-
mie z danego zakresu się znajdują, a co 
powinni jeszcze dopracować. To dobry 
znak. Uczniowie zauważają, że ocen cy-
frowych jest mniej. Lubią formy spraw-
dzenia wiedzy z podręcznikiem. Zasady 
związane z poprawianiem ocen są dla 
nich przejrzyste i czytelne.
Jednak w temacie motywacji do na-

uki, ponad połowa deklaruje, że uczy 
się dla ocen i rodziców. Ta sama grupa 
nie wykazuje chęci wykonywania do-
browolnych zadań dodatkowych. Jest to 
dla nas sygnał, że jeszcze sporo pracy 

przed nami, by pobudzić motywację we-
wnętrzną wśród uczniów naszej szkoły. 
Jest jednak właśnie tak, jak zakładaliśmy 
– każda zmiana potrzebuje czasu na jej 
wdrożenie i na widoczne efekty. Nie za-
mierzamy się więc poddać na starcie. Jak 
widać na załączonym obrazku, odejście 
od nauki dla ocen, które jest zakorzenio-
ne w umysłach uczniów, to długotrwa-
ły proces, którego wdrożenie wymaga 
ogromnego pokładu czasu i cierpliwości. 
Dajemy sobie czas i jesteśmy cierpliwi. 
Skoro bowiem udało nam się przez pół-
tora roku u prawie połowy ankietowa-
nych w mniejszym lub większym stop-
niu pobudzić motywację wewnętrzną, to 
znak, że nasze działania zmierzają w do-
brym kierunku.
Równocześnie pojawiają się także głosy, 
że systematyczna nauka pozwala zadbać
o dobre wykształcenie, a tym samym 
o perspektywę dobrej pracy. Zapytaliśmy 
uczniów, jaka forma nauki jest dla nich 
najbardziej efektowna. Ponad połowa 
ankietowanych wskazała naukę przez 
eksperymenty i dobrą zabawę. Nasi ucz-
niowie zauważają, że aktywnych metod 
pracy jest coraz więcej i zdecydowanie 
podoba im się taka forma przyswajania 
wiedzy.

Zaskoczyło nas, że uczniowie nie za-
uważają mniejszej ilości sprawdzianów 
i ocen. Może to wynikać z braku możli-
wości porównania. W ankietach pojawiły 
się jednak głosy, że sprawdzianów, kart-
kówek i ocen jest mniej w porównaniu 
z innymi szkołami. Nie wiemy, czy to 

głosy dzieci, którzy dołączyły do naszej 
szkoły niedawno, czy po prostu ucznio-
wie posiadają informacje, jak to wygląda 
w innych szkołach. Ankiety były anoni-
mowe. Takie odpowiedzi uskrzydlają, bo 
choć większość nie zauważyła zmniej-
szonej liczby różnych form oceniania, 
to te trzy wypowiedzi, że jest ich mniej 
w porównaniu z innymi szkołami, dają
pozytywny wydźwięk.
Jedna wypowiedź szczególnie zwró-

ciła naszą uwagę: „jestem zmęczony”. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, co kry-
je się w tym prostym, ale treściwym 
wyznaniu. Wiemy jednak, że na głów-
ne założenia związane z ogromem ma-
teriału do opanowania nie mamy więk-
szego wpływu. Wprowadzane przez nas 
oddolne zmiany mogą sprawić, że przy-
swajanie wiedzy będzie atrakcyjniejsze 
i przyjemniejsze, a nawet stanie się bez-
stresowe. Nie mamy jednak mocy, aby 
zmniejszyć podstawy programowe, któ-
re jak wszyscy dobrze wiemy, od lat są
przeładowane.

Jaka jest wizja idealnej szkoły wśród 
ankietowanych?
W idealnej szkole nasi uczniowie wi-

dzą: mniej liczne klasy, strefy ciszy, wię-
cej nauki poprzez wycieczki, warsztaty 
i eksperymenty. Pojawiają się także su-
gestie, by maksymalnie ograniczyć oce-
ny niedostateczne i uwagi, by lekcje roz-
poczynały się godzinę później i trwały 
maksymalnie do 14.00, a także, by móc 
korzystać z telefonów podczas przerw 
i zajęć lekcyjnych. Duże wrażenie zro-
biły na nas odpowiedzi podkreślające za-
lety pełnowartościowych przekąsek ze 
szkolnego sklepiku, który mógłby zastą-
pić automaty. Cieszy nas świadomość
uczniów związana ze zdrowym odży-
wianiem. Niektórzy uczniowie byliby 
zadowoleni, gdyby istniała możliwość
profi lowania nauki już na etapie szkoły 

podstawowej. Inni wskazują zalety bez-
stresowej edukacji.  
Jeden z uczniów na pytanie o wizję ide-

alnej szkoły odpowiedział tak:
„Idealna szkoła? To chyba moja szko-
ła. Bardzo ją lubię i czuję, że tu pasuję.”
To bardzo miły wpis, jeden z tych, które 

tak bardzo nas motywują do działania.

Które sugestie chcielibyście wdrożyć
w najbliższej przyszłości?
Zaplanowaliśmy remont toalet. 

Myślimy nad reorganizacją przestrzeni 
boiska, żeby uczniowie chętnie spędza-
li na nim wspólnie czas. Ciekawym po-
mysłem, który zaproponowali ankieto-
wani jest zastąpienie dzwonka muzyką. 
Pomyślimy o takiej opcji. Jednocześnie 
uspokajamy rodziców, że licznym postu-
latom uczniów o możliwość korzystania 
z telefonów na lekcji i przerwach mówi-
my wciąż zdecydowane nie. ;)
Chcielibyśmy, aby uczniowie spędzali 

czas ze sobą, a nie przed ekranem swo-
jego telefonu. Zdajemy sobie sprawę, że 
tak liczne głosy związane ze zgodą na 
używanie telefonów wynikają z konse-
kwencji zdalnego nauczania, które do-
prowadziło do tego, że telefony stały się
centrum wszechświata uczniów. Mimo 
wszystko zależy nam, aby pokazać ucz-
niom alternatywę. Intensywnie myślimy, 
jak upiec dwie pieczenie na jednym og-
niu, odciągając uczniów od wirtualnego 
świata, jednocześnie pokazując im, jak 
pozytywnie wykorzystywać jego możli-
wości nawet podczas nauki.
Alternatywą właśnie dla telefonów ko-

mórkowych są proponowane przez nas 
różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Działa 
naprawdę wiele kół, na których ucznio-
wie mogą rozwijać swoje pasje. Dzięki 
programowi Laboratoria Przyszłości za-
kupiliśmy sprzęt, który już w tym roku 
szkolnym intensywnie wykorzystuje-
my. Z nowych propozycji doszły zajęcia 
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szycia na maszynach, praca z długopisa-
mi 3d, zajęcia muzyczne z wykorzysta-
niem instrumentów takich jak cyfrowe 
piano, dzwonki chromatyczne czy już od 
dawna wykorzystywane bum bum rurki 
i ukulele. Od lat działa Koło Młodego 
Odkrywcy Junior, na którym uczniowie 
eksperymentują i poznają otaczający 
świat poprzez działanie. Koła cieszą się
tak dużym zainteresowaniem, że trze-
ba było zrobić podział na poszczegól-
ne grupy.
Od lat też w naszej szkole działają co-

raz bardziej profesjonalne koła teatral-
ne. Jedno dla uczniów klas 1-3 o na-
zwie „Czar-Start”, drugie dla uczniów 
klas starszych – „Koło Teatralne Sza”. 
W tym roku obydwa koła wzięły udział
w Przeglądzie Jasełek i Przedstawień
Świątecznych „Pierwsza Gwiazdka” 
organizowanym przez Teatr Miejski 
w Lesznie. Grupy teatralne z naszej szko-
ły były jedynymi uczestnikami przeglądu 
spośród leszczyńskich szkół podstawo-
wych. Obydwie grupy zdobyły wyróż-
nienie, które było najwyższą przyznaną
nagrodą w kategorii szkoły podstawo-
wej podczas tegorocznego przeglądu. 
Jesteśmy ogromnie dumni!

Jakie wydarzenia planujecie w II se-
mestrze nauki?
Zapraszamy na Dzień Otwarty, podczas 

którego przyszli uczniowie będą mogli 

odkrywać specjalnie dla nich przygoto-
wany przez nas świat, poznać naszych 
nauczycieli, a rodzice otrzymają od-
powiedzi na wszystkie pytania. Dzień

Młodego Odkrywcy, który w zeszłym 
półroczu zrealizowaliśmy dla uczniów 
naszej szkoły, cieszył się ogromnym za-
interesowaniem. Zamierzamy powtórzyć

scenariusz spotkania. Tym razem jednak 
będzie to Dzień Młodego Odkrywcy dla 
kandydatów. Serdecznie zapraszamy już
2 marca w godzinach popołudniowych. 
Szczegółowe informacje pojawią się na 
naszym profi lu już wkrótce – zachęcamy 
do obserwowania :-))
Planujemy również coroczny Festyn 

Szkolny – to już taka nasza długoletnia 
tradycja. Miło nam co roku spędzać czas 
nie tylko z uczniami, ale również z ro-
dzicami naszych uczniów. Jest to idealny 
moment na integrację najważniejszych 
trzech grup, które tworzą społeczność
szkolną. Festyn organizują tak naprawdę
rodzice, a my tylko realizujemy wymy-
ślone przez nich działania :-))

Sprawdzian, który uczy a nie kontro-
luje, ocena, która otwiera, a nie zamy-
ka, zebranie dla rodziców z uczniami, 
szkoła bez dzwonków, zadania domowe 
dla chętnych, … - hasła niemożliwe do 
wdrożenia? Okazuje się, że nie. Są śro-
dowiska, które chcą stwarzać naszą lep-
szą przyszłość już teraz, mobilizując się
do działania dla dobra naszych dzieci.
Dziękujemy za rozmowę. Życzymy 
powodzenia i kibicujemy temu 
eksperymentowi.

TEKST: JOANNA KLAMECKA
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Ewelina Lasota
Fundacja Cooperacja   

To spełnienie moich marzeń. Kiedyś ja i Monika (z którą założyłyśmy fundację) praco-
wałyśmy w innych organizacjach, ale w 2019 roku dojrzałyśmy do założenia własnej 
fundacji i była to najlepsza decyzja w moim życiu. Kosztowało i kosztuje nas to wciąż 
wiele energii, czasem nieprzespanych nocy, ale czerpię z tego ogromną satysfakcję, 
poczucie spełnienia i wiem, że to, co robimy, jest ważne i ma sens. Dzięki fundacji po-
znałyśmy mnóstwo cudownych ludzi, którzy teraz z nami współpracują i czasem aż nie 
mogę się nadziwić, że tworzymy taką świetną ekipę.

Lubię Leszno za…

Kawiarnię Cooperativa i Pompon, gdzie mogę pójść popracować i zjeść śniadanie. 
Za Kunsztownię Tatuażu i Helkę, która robi tam prawdziwe cuda. Za pracownię gliny 
i sklep Artiszok, gdzie od progu wita jak zawsze uśmiechnięta Ann i można kupić u 
niej prawdziwe cuda. Za ścieżki rowerowe, które umożliwiają mi bezpieczny dojazd 
z Gronowa do centrum miasta. Za zieleń. Za rynek latem, gdy ustawione są ogródki 
przy restauracjach i miasto tętni życiem. Także za to, że jak w danym momencie nie 
dysponuję samochodem, to wiem, że nie wydam fortuny na taksówkę, bo wszędzie 
jest po prostu blisko.

Najbardziej motywuje mnie...

Deadline. Zawsze sobie powtarzam, że następnym razem zabiorę się za coś 
szybciej, ale później kończy się to jak zawsze i do ostatniej chwili nie robię 
nic. A kiedy czuję już presję czasu, jestem turbo zmotywowana i potrafi ę 
zarwać kilka nocek, żeby zrobić to, co miałam zrobić. Najczęściej dotyczy to 
pisania wniosków czy sprawozdań, bo to ta najtrudniejsza część mojej pra-
cy, którą zawsze odkładam w czasie.

Wielerzeczy

To moja zajawka. Długo szukałam swojej drogi i pomysłu na siebie. Kończyłam róż-
ne studia, ale grafika i projektowanie zawsze były moją pasją. Teraz w końcu mogę 
to robić w formie, jaka zawsze mi się marzyła. To cudowna odskocznia od Fundacji 
Cooperacja. Kiedy gonią mnie deadline’y i głowa paruje mi już od pisania wniosków, 
mogę oddać się pracy kreatywnej w Wielerzeczy.

Nie wyobrażam sobie życia bez…

TikToka i Haribo. A tak na serio (choć to też bardzo lubię) to bez moich przy-
jaciółek – Moniki (z którą prowadzę fundację) i Mary. Ostatnie 2 lata były 
dla mnie bardzo trudne. Straciłam dziadków, wciąż jeszcze leczę się na de-
presję, a one były i są przy mnie zawsze i powodują, że wszystko staje się 
łatwiejsze. Nie wyobrażam sobie też życia bez mojego partnera – Radka, 
który poza wsparciem w życiu osobistym, kibicuje każdemu mojemu zawo-
dowemu przedsięwzięciu. No i wreszcie, nie wyobrażam sobie życia bez 
mojego psa – Płotki. Bardzo dużym wsparciem są dla mnie także rodzice.

Gdybym mogła zmienić jedną rzecz na 
świecie to…

Zmieniłabym postrzeganie przez ludzi fundacji i innych organizacji poza-
rządowych. Istnieje mit, że fundacje powinny robić wszystko pro bono. 
A przecież to praca jak każda inna, a nawet trudniejsza, ponieważ spędza-
my w niej więcej niż 8 godzin dziennie. Nie śpimy po nocach, wymyślając 
i pisząc wartościowe projekty, by pozyskać środki na to, by nasze działania 
były bezpłatne dla odbiorców.

Wiceprezeska, fundatorka i  współzałożycielka Fundacji 

Cooperacja, która otwiera umysły i znosi granice. Założycielka 

fi rmy Wielerzeczy zajmującej się projektowaniem wnętrz, 

wzornictwem, grafi ką użytkową i fotografi ą. Tytuł zawodowy 

magistra zdobyła na kierunku turystyka zrównoważona. 

Studiowała także fi lologię angielską w  biznesie. Dyplom 

studiów podyplomowych otrzymała na kierunkach 

administracja publiczna oraz menedżer kultury. Czytając 

jej CV, można nabawić się kompleksów. A mimo to znajomi 

mówią o  Ewelinie, że jest nadzwyczaj skromna, do bólu 

empatyczna i  zawsze gotowa do pomocy. Marzy jej się 

wycieczka objazdowa po Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

bo jej największą pasją jest doświadczanie. Kocha ludzi 

za różnorodność oraz za to, że od każdego może nauczyć 

się czegoś innego. Ku zaskoczeniu czasami zdarza się jej 

odpoczywać. Wtedy robi sobie maraton serialowy na Netfl ix 

i zajada się pizzą lub gra w ulubione planszówki. Ostatnie 

lata nauczyły ją, by nie snuć odległych planów, ale także, by 

nie zamartwiać się na zapas, dlatego Ewelina żyje tu i teraz. 

Najlepiej i najintensywniej jak potrafi .
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Baran (21.03-19.04)

Drogi Baranie, w marcu 2023 roku powinieneś zatroszczyć się o potrzeby duchowe i fi nansowe. Pozostajesz 
w sferze wpływów kosmicznych sprzyjających miłości. Aura kosmiczna wspiera Twój optymizm, obdarza 
niemal zniewalającym urokiem osobistym. Jeśli tego nie zmarnujesz na ekscentryczne kaprysy woli lub 
towarzyskie pohulanki, to przyciągniesz do siebie miłość oraz wprowadzisz miłą harmonię do wszelkich 
relacji, w których pozostajesz. W sprawach zawodowych także ożywienie i nowe szanse. Wszystko się uło-
ży, nie musisz tego kontrolować, nie musisz obawiać się o rezultaty. Teraz warto zaufać życiu i cieszyć się 
nim. Uważaj tylko na zamiłowanie do ryzyka.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, marzec 2023 roku otworzy nowe perspektywy w miłości, przyjaźni i ogólnie w sferze towarzy-
skiej. Masz szansę odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii, choć chwilami może być frustrująco. Możliwa 
także niewielka poprawa fi nansowa, choć nie licz na kokosy. W sprawach zawodowych raczej stagnacja 
sprzyjająca ugruntowaniu pozycji i ciężkiej pracy na rzecz zespołu. Możesz się czuć nieco niedoceniany. 
Pozostajesz wciąż w sferze wpływów kosmicznych wzmacniających Twoją przekorę i potrzebę niezależno-
ści. Warto pamiętać, że łatwiej się żyje, pozostając łagodnie życzliwym wobec świata i siebie. 

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, marzec 2023 roku to czas sprzyjający samotnej weryfi kacji dotychczasowych doświadczeń, 
nauce, zmianom miejsca do życia i zmianom pracy. Wiele się będzie działo, choć wyłącznie od Ciebie zależy, 
co przetrwa próbę czasu. Dotyczy to także nowych znajomości wszelkiego typu. W sprawach fi nansowych 
raczej stabilnie. Możliwe, że otrzymasz dobre wiadomości, dzięki w przyszłości otworzą się realne możliwości 
awansu zawodowego. Nie raz, nie dwa będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość lub przemilczeć niewygodne 
fakty. Nie spiesz się jednak z podejmowaniem radykalnych decyzji i nie forsuj się. Dbaj o zdrowie.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, marzec 2023 roku przyniesie kryzys w osobistej sferze życia. Dotyczy to głównie emocji i potrzeb 
duchowych. Optymalnie byłoby go wykorzystać jako szansę, by wzrastać, rozwijać się, a nie tkwić w miejscu 
i marudzić, że życie to ciężkie jest… Wzrośnie Twoja intuicja i podpowie, jak odzyskać i utrzymywać harmonię 
wewnętrzną Zachowaj czujność, bo możesz przegapić ciekawe oferty pracy lub możliwość awansu. Czas 
sprzyja też podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych. Dobrze przemyślane i gruntownie przygotowane plany 
powiodą się. Zatroszcz się o zdrowie, szczególnie o dietę. 

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, marcowa aura kosmiczna 2023 roku wspiera Twoje zamiary w osobistej oraz społecznej sferze 
życia. Poczujesz wiosnę i tylko się zakochać! Także w stałych związkach możliwe ożywienie namiętności 
i bliskości duchowej. Wszystko, co robisz dla swojego dobra, przyniesie Ci satysfakcję mimo początkowych 
trudności czy oporów wewnętrznych. Możliwe też, że zmienisz pracę lub rozpoczniesz projekty zawodowe 
wymagające podróży i dodatkowych kwalifi kacji, ale przynoszące satysfakcję i poprawę fi nansową. Unikaj 
jednak wszelkiego ryzyka.

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, marzec 2023 roku to czas optymalny, by wyciszyć się, odpocząć i zastanowić, co dalej. 
Szczególną troską trzeba otoczyć zdrowie i równowagę emocjonalną. Wiele się będzie działo dookoła 
Ciebie. Możesz poznać nowych, ciekawych ludzi. Niemniej czas będzie Ci sprzyjał bardziej w weryfi kacji 
doświadczeń niż rozpoczynaniu nowego. Możliwe, że przed Tobą rachunek sumienia i nowe priorytety. 
Nie daj się też wciągnąć w żadne ryzykowne przygody. Jeśli pozostajesz w stałym związku, to bardzo 
prawdopodobne, że postanowisz stać się bardziej niezależna i więcej uwagi poświęcić trosce o swoje 
potrzeby emocjonalne. Finanse dość stabilne.

Waga (23.09 - 22.10)
Droga Wago, marzec 2023 roku to czas sprzyjający partnerstwu, miłości, rozwojowi osobistemu oraz 
odpoczynkowi. Postaraj się nie poprawiać tego, co działa i nie rób niczego na siłę. Czasem wystarczy 
pozwolić, by sprawy szły swoim biegiem, nie wymuszać i nie kontrolować. Marzec może również przynieść 
kryzys w relacjach, który obnaży słabości, zmuszając do konfrontacji z nieprzyjemną prawdą. Dzięki temu 
masz szansę na zmiany, które bardziej będą odpowiadać Twoim potrzebom duchowym. Koniecznie dbaj 
o zdrowie. Jeśli tego nie zrobisz, to wkrótce okaże się, że nie masz na nic siły i posypią się Twoje plany. 
Uważaj również na fi nanse; więcej oszczędzaj, mniej wydawaj, przemyśl inne źródła dochodu. 

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, marzec 2023 roku przyniesie wiele wrażeń w osobistej sferze życia. Przede wszystkim masz 
zielone światło w miłości. W stałych związkach mogą się jednak pojawić niesnaski i wrócić nierozwiązane 
wcześniej problemy. Będzie gorąco, choć nie tylko w sypialni… Postaraj się nie dolewać oliwy do ognia… 
W towarzyskiej sferze życia sporo się będzie działo, zatem korzystaj odpowiedzialnie i ciesz się życiem, nie 
snując planów. Możliwe też, że nowe znajomości przyczynią się do rozwoju Twojej kariery. Nie forsuj się 
za bardzo i dbaj o zdrowie, bo wiosenne osłabienie może zakończyć się dłuższą niedyspozycją. Finanse 
zmienne, więc lepiej nie kieruj się kaprysami.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, w marcu 2023 roku pozostaniesz w sferze bardzo twórczych wpływów, dzięki którym 
możesz uczynić życie bardziej satysfakcjonującym w miłości, karierze oraz fi nansach. Możliwe, że dzięki 
bardziej harmonijnej aurze energetycznej znajdziesz rozwiązania dla spraw, które od pewnego czasu były 
źródłem stresu. Uważaj jednak, aby wzrostu poczucia własnej wartości i sił życiowych nie roztrwonić na 
kaprysy lub zniszczyć przez skłonność do ryzyka. Możesz także liczyć na wzmocnienie kondycji fi zycznej 
oraz poprawę zdrowia. Masz zielone światło, by rozwijać pasję i w ten sposób stworzyć podwaliny pod 
przyszłe sukcesy. Uważaj jednak podczas podróży, także tych codziennych. 

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, marzec 2023 roku może okazać się dość skomplikowany we wszystkich sferach życia. 
Z jednej strony zewnętrznie sprawy będą iść swoim torem i niby wszystko będzie w porządku, a i wiosenna 
atmosfera poprawi Ci nastrój. Z drugiej jednak kosmiczna aura będzie wzmacniać negatywne strony 
Twojej natury. Taki stan rzeczy niewątpliwie rozwinie intuicję oraz twórczą stronę Twojej osobowości, choć 
przyniesie złość, upór i melancholię. W sprawach życiowej codzienności przyniesie też frustrację. Uważaj 
również na zdrowie; nie forsuj się i dbaj o równowagę między wypoczynkiem oraz pracą. 

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, w marcu 2023 roku możesz liczyć na ożywienie kontaktów towarzyskich, także tych 
zawodowych. Możliwe, że staniesz się duszą towarzystwa i spoczną na Tobie nowe obowiązki. Warto 
potraktować je jak test gotowości do nowego etapu życia. To doskonała okazja do rozwijania naturalnych 
talentów, poszerzania grona ciekawych znajomych i rozwoju kariery... Marcowa energetyka będzie także 
wspierać Twoje decyzje w sprawach uczuć oraz zdrowia. Warto też zrobić rachunek zysków i strat, by podjąć 
rozsądne działania w sferze fi nansów. 

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, marzec 2023 roku może okazać się miesiącem przełomowy dla Twojej kariery zawodowej. 
Głównie za sprawą nowych, ciekawych kontaktów oraz lepszej komunikacji. Aura kosmiczna pomoże Ci 
także głębiej połączyć się z sobą samą i zrozumieć, co Ci tak naprawdę w duszy gra i czego potrzebujesz 
do szczęścia. Możliwe, że intuicja podpowie Ci, jak to zbudować czy osiągnąć. Możesz też liczyć na wspar-
cie przełożonych oraz najbliższych. W sprawach fi nansowych wciąż trzeba zachować czujność. Czekają Cię 
tu niespodzianki i to niekoniecznie tylko miłe: nieplanowane wydatki, straty. 

Horoskop klasyczny na marzec 2023 r. opracowała Akia
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PRZEPISY  NA CIELĘCINĘ - W ORYGINALNEJ PISOWNI Z 1910 ROKU 

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

CIELĘCINA PIECZONA

Ćwiartkę cielęciny włożyć na kilka minut do gorącej wody, a potem wyjąć prędko i zanurzyć w zimnej wodzie. Przez to nie tylko nabierze mięso większej białości, ale 
i prędzej się upiecze. Można też namoczyć cielęcinę w mleku na 1 godzinę przed pieczeniem. Potem obmyć w czystej wodzie, otrzeć do suchości, wyciąć kość płaską
i szeroką od dyszka (tylna część ćwiartki), naszpikować gęsto młodą słoniną i nasolić na dwie godziny lub więcej. Następnie włożyć na brytwannę wysmarowaną ma-
słem lub innym tłuszczem do gorącego szabaśnika ( piekarnika w kuchennym piecu kafl owym ) i piec z początku na mocnym ogniu, aby się od razu zrumieniła i soku 
nie puściła. Całość polewać masłem lub fryturą (wytopiony tłuszcz). Po zrumienieniu piec na wolniejszym ogniu, przewrócić i polewać sokiem ściekającym z piecze-
ni. Gdy się już prawie upiecze, polać młodym masłem, a zwłaszcza, jeżeli się podczas pieczenia polewało fryturą należy posypać tartą bułeczką. Co do ognia, to należy 
widzieć, że prędzej się zrumieni i ładniej upiecze, paląc drewnem, niż węglami. Po upieczeniu pokrajać na grube plastry i podać.

Pieczeń podaje się nie tylko na gorąco, ale i na zimno.

Gdzie jest kominek stosownie do tego urządzony, tam lepiej upiec cielęcinę na rożnie. Naszpikować, osolić na 2 godziny i piec na silnym ogniu przez 2 godziny, pole-
wając ciągle masłem lub fryturą. Pod pieczeń podstawić brytwannę, aby sos do niej ściekał. Przed wydaniem osypać tartą bułką i oblać masłem. Pieczeń cielęca z rożna 
jest bez porównania lepszą. Kraje się lepiej, jest więcej soczysta od pieczonej w szabaśniku, to też radzi się każdemu, kto tylko może, piec na rożnie.

PIECZEŃ CIELĘCA NAŚLADUJĄCA SARNINĘ

Ładną, tłustą łopatkę cielęcą przysposobić jak zwykle, obsypać tłuczonym pieprzem, korzeniami i jałowcem, sparzyć następującą mieszaniną: połowę octu i połowę
wody zagotować z włoszczyzną, uszatkowaną cebulą, plasterkami cytryny i liśćmi bobkowymi, ustudzić i włożyć w nią ćwiartkę na kilka dni (2,3, 5 dni, w miarę po-
trzeby). Przed pieczeniem naszpikować słoniną, osolić i albo piec na rożnie, kto może, polewając masłem, a w końcu śmietaną, albo w brytwannie w szabaśniku. Do 
sosu ściekającego z pieczeni dodać trochę bajcy, kwaterkę (1/4 litra ) śmietany kwaśnej, soku cytrynowego i z łyżką pokrajanych kaparów zagotować.

CIELĘCINA DUSZONA

Przyrządzoną należycie cielęcinę od łopatki, ubić dobrze drewnianym młotkiem, natrzeć solą i odrobiną białego pieprzu. Potem dusić na wolnym ogniu ze słoniną, ce-
bulą, włoszczyzną, obracając pilnie na drugą stronę. Jeżeliby się sos ściekający sam z mięsa zbyt wygotował, dolać trochę rosołu. Można podawać na gorąco i na zim-
no pokrajaną w plastry.
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Świat w pigułce
Nowe porządki

Władze miejskie Amsterdamu zdecydo-
wały, że spożywanie marihuany na ob-
szarze tzw. dzielnicy czerwonych latarni 
będzie zabronione. To efekt wielu skarg 
mieszkańców, którzy wielokrotnie zwra-
cali uwagę na problem odurzonych tury-
stów, którzy wielokrotnie tracąc panowa-
nie nad sobą, zachowywali się w sposób 
nad wyraz uciążliwy. Nadto również
osoby pod wpływem marihuany stano-
wiły zagrożenie dla kobiet świadczących 
usługi seksualne. Docelowo spożywanie 
narkotyków ma zostać zabronione w ca-
łych Niderlandach.

Nietypowa kradzież
W zasadzie to do niej nie doszło, ponie-

waż pewien pijany mężczyzna tylko pró-
bował ukraść ciało Włodzimierza Lenina 
z moskiewskiego mauzoleum. Trzeba 
jednak docenić jego pomysłowość, po-
nieważ przestępstwo postanowił popeł-
nić ubrany w różowe kalosze, niebieskie 
spodenki oraz białą koszulkę. Tuż po za-
trzymaniu przez funkcjonariuszy poli-
cji, nie potrafił jednak wytłumaczyć, dla-
czego koniecznie chciał ukraść właśnie 
Lenina. Na drugi dzień, podczas przesłu-
chania w sądzie, wyjaśnił natomiast, że 
poszukiwał tylko kompana do spożywa-
nia alkoholu, gdy nikogo nie znalazł, po-
myślał właśnie o Włodzimierzu…

Rzezimieszek w zoo
Inny z kolei mężczyzna wpadł na niety-

powy pomysł porwania tamaryna wąso-
wego z ogrodu zoologicznego w Dallas. 
Jeśli ktoś wcześniej nie widział tych uro-
czych zwierzątek, musi je koniecznie 
obejrzeć. W każdym razie nie były zbyt 
zadowolone z nieplanowanego porwa-
nia, ponieważ zdążyły przy okazji nieco 
pogryźć rabusia. Ten, zły z niespodzie-
wanego obrotu akcji, postanowił zosta-
wić je w spokoju. Zanim jednak opuścił
zoo, uszkodził jeszcze ogrodzenie wokół
wybiegu dla langurów oraz panter.

Koniec darmowej wiedzy
Władze Pakistanu podjęły decyzję o za-

blokowaniu dostępu do darmowej en-
cyklopedii internetowej Wikipedia. 
Uzasadniły to faktem, iż wiele wpi-
sów zawierało treści bluźniercze dla re-
ligii oraz pakistańskiej tradycji. Nadto 
zwrócono uwagę na gorszące grafi ki. 
Rzecznik pakistańskiego urzędu teleko-
munikacyjnego poinformował, że dostęp 
zostanie natychmiast odblokowany, gdy 
tylko nieodpowiednie treści zostaną usu-
nięte - oczywiście we wszystkich wer-
sjach językowych.

Piesek rekordzista
Poznajecie Bobiego, czyli portugalskie-

go psa stróżującego, który w dniu 1 lu-
tego 2023 roku miał 30 lat i 226 dni! 
Oznacza to, że Bobi jest obecnie najstar-
szym psem na świecie. Stan jego zdro-
wia jest bardzo dobry, ma tylko lekkie 
problemy z dłuższym chodzeniem oraz 
wzrokiem. Poza tym jednak wciąż lubi 
się bawić, szczeka, a nawet czasami bar-
dzo głośno chrapie. Do tego jest znany 
z niesamowitego apetytu.

Nieudane przyjęcie
Urodziny w słynnym mieście Ggeberha 

(dawniej Port Elizabeth) w Republice 
Południowej Afryki planowano od dłuż-
szego czasu. Wszak tylko raz w roku 
kończy się czterdzieści lat. Mimo dobrej 
atmosfery, około 23:00, do mieszkania 
wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy nag-
le zaczęli strzelać do losowo wybranych 
gości. Śmierć poniosło łącznie osiem 
osób, w tym gospodarz. W zasadzie nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, że każdy z gości odmówił składa-
nia zeznań oraz sporządzenia rysopisu 
sprawców, a rodzina jubilata wystosowa-
ła ofi cjalną prośbę do służb ścigania, aby 
te natychmiast umorzyły postępowanie.

Czas na podróż
Były już prezydent Brazyli - Jair 

Bolsonaro - wystąpił do władz USA 
o wydanie sześciomiesięcznej wizy 
turystycznej. Interesujące jest jednak 
to, że Bolsonaro przebywa w Stanach 
Zjednoczonych od 30 grudnia, nato-
miast formalnie jego kadencja zakończy-
ła się z upływem ostatniego dnia roku. 
W związku z tym do USA przybył jesz-
cze jako prezydent i mógł przekroczyć
granicę na podstawie wizy dyplomatycz-
nej. Ta jednak formalnie wygasła. Od 
czasu przegranych wyborów Bolsonaro 
unika mediów, a także nieofi cjalnie wy-
przedaje swój majątek w Brazylii.

Trujące listy
55-letnia mieszkanka Kanady Pascale 

Ferrier przyznała się, iż wysłała kilka-
naście listów zawierających rycynę do 
Donalda Trumpa, gdy ten był jeszcze 
prezydentem. W złożonym na potrzeby 
śledztwa oświadczeniu kobieta wyjaśni-
ła, iż chciała zapobiec niszczeniu struk-
tur demokratycznych, a także potwier-
dziła, iż pracowała nad skuteczniejszą
trucizną. Interesujące jest jednak to, że 
Pascale Ferrier nie jest obywatelką USA, 
dlatego - jak powiedziała - działała z tro-
ski o swoich kuzynów, którzy mieszkali 
w Teksasie.

Bestialski atak
Pod koniec stycznia kilkanaście plaż

w Sydney zamknięto po tym, jak rekiny 
zaatakowały delfi ny. Kilka z nich zgi-
nęło, a niektóre zostały ranne. Atak jest 
o tyle interesujący, gdyż wcześniej do 
takich zdarzeń nie dochodziło. Nadto 
pojawiły się doniesienia o zaatakowa-
niu przez rekiny surfera, choć informa-
cja ta nie została potwierdzona przez lo-
kalne służby.

Niebezpieczna rozrywka
Od kilkunastu tygodni w Indonezji każ-

dego dnia do szpitala zgłaszają się dzieci 
oraz nastolatkowie z zatruciem pokarmo-
wym i poparzeniem żołądka. Wszystko 
związane jest z nowym trendem na por-
talu społecznościowym Tiktok, który po-
lega na zjadaniu tzw. chiki ngebul, czyli 
cukierków pokrytych ciekłym azotem. 
Istota zabawy związana jest ze zjedze-
niem słodyczy, gdy te jeszcze się dymią. 
Sęk w tym, iż spożycie przekąski przed 
całkowitym odparowaniem azotu, jest 
niezwykle niebezpieczne dla układu po-
karmowego. W skrajnych przypadkach 
może to prowadzić nawet do śmierci.

Zatrzymanie po latach
Matteo Messina Denaro to były szef 

Cosa Nostry, który po tym, jak został
zdemaskowany przez włoskie służby 
specjalne, ukrywał się przez trzydzieści 
lat. W zasadzie można powiedzieć, że 
zapadł się pod ziemię. Nawet wnikliwe 
obserwowanie rodziny i przyjaciół nie 
dało żadnych efektów. Podejrzewano, 
że Denaro przeszedł operację plastycz-
ną, wyjechał za granicę lub popełnił sa-
mobójstwo. W połowie stycznia służby 
otrzymały jednak informację, że Denaro 
w godzinach porannych stawi się na za-
bieg chemioterapii w mało popularnej 
klinice onkologicznej. Cynk okazał się
prawdziwy i mafi oso został zatrzyma-
ny po ponad 30 latach ukrywania się. 
Nieofi cjalnie został wydany w ramach 
procesu reorganizacyjnego Cosa Nostry.

Nietypowy wypadek
W nocy z 15 na 16 stycznia 2023 roku 

pewien kierowca, z nieznanych wzglę-
dów, uderzył z dużą prędkością w jed-
ną z kolumn Bramy Brandenburskiej. 
Niestety poniósł śmierć, zanim na miej-
sce zdarzenia dotarły służby ratunkowe. 
Policja nie zdradza szczegółów zdarze-
nia, ale niektórzy podejrzewają samobój-
stwo. Samochód posiadał polskie tablice 
rejestracyjne.

Nowe meksykańskie prawo
Władze federalne Meksyku podjęły de-

cyzję o wprowadzeniu całkowitego zaka-
zu palenia papierosów oraz e-papierosów 
we wszystkich miejscach publicznych. 
Oznacza to, że w praktyce można pa-
lić tylko we własnych domach. Nadto 
wprowadzano również surowy zakaz 

reklamowania wyrobów tytoniowych. 
Nowe przepisy należy oczywiście przy-
jąć z zadowoleniem, ale z drugiej strony 
na publicznych forach można przeczytać, 
że nieofi cjalnie łapówka dla policjanta, 
który przyłapał na paleniu w miejscu 
publicznym, wynosi tylko równowartość
30 dolarów. Z drugiej strony władze fe-
deralne zapowiedziały, że odpowiednie 
służby będą kontrolowały funkcjonariu-
szy policji i sprawdzały, czy rzeczywi-
ście skutecznie egzekwują nowe zasady.

Koniec epidemii Eboli
Władze Ugandy ofi cjalnie ogłosiły ko-

niec epidemii eboli. Obowiązywał on 
od kilkunastu miesięcy i w jego trakcie 
śmierć poniosło około 55 zakażonych. 
Co prawda wciąż nie opracowano sku-
tecznej szczepionki przeciwko eboli, ale 
ugandyjskie władze podkreślają, iż wy-
pracowały odpowiedni sposób leczenia. 
Zniesienie stanu epidemii oznacza, że 
Ugandę ponownie bez przeszkód będą
mogli odwiedzać turyści, a gospodar-
ka ponownie otworzy się na sąsiednie 
państwa.

Nowa epidemia w Malawi
Niestety w innym afrykańskim państwie 

wybuchła epidemia cholery. Najwięcej 
przypadków zarejestrowano w miastach 
Lilongwe oraz Blantyre, czyli w najbied-
niejszych regionach Malawi, w których 
znaczna część mieszkańców nie posia-
da dostępu do świeżej wody z kranu. 
Naukowcy podkreślają, że najwięcej 
osób zaraziło się cholerą z powodu spo-
żywania przeterminowanego mięsa oraz 
picia skażonej wody. Do 15 lutego zmar-
ło 750 osób, natomiast ponad 25 tysięcy 
osób zostało zakażonych.

Niecodzienne znalezisko
Na lotnisku Londyn-Heathrow, w jed-

nym z kontenerów, wykryto ślado-
we ilości uranu. Przesyłka pochodziła 
z Pakistanu, natomiast została przepa-
kowana w Omanie. Odbiorcą końco-
wym miała być bliżej nieznana spółka z 
Wielkiej Brytanii. Taka ilość uranu nie 
była groźna, jednak nie można wyklu-
czyć, iż uran mógł być przemycany też
wcześniej. Należy bowiem zauważyć, że 
jego wykrycie jest bardzo trudne, a nie-
kiedy nawet niemożliwe.

Nowe zwierzątko
Naukowcy z Ekwadoru poinformowa-

li o odkryciu nowego gatunku węża z 
rodziny boaszkowatych. Gad liczy oko-
ło 20 centymetrów długości, ma szcząt-
kowe kości miednicy oraz przepiękne 
ubarwienie. Nowy gatunek nazwano 
Tropidophis Cacuangoae - na razie bra-
kuje polskiej nazwy. Może ktoś ma po-
mysł na tłumaczenie?

TEKST: KAMIL DUDKA






