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2 # PRZYJEMNEJ LEKTURY!

Zmalujmy coś razem
Lato jest idealnym czasem na remonty. Tak, tak, panowie - zwłaszcza, gdy mija czwarty rok od momentu, w którym po raz pierw-

szy usłyszeliście, że coś tam trzeba odmalować. A jak trzeba, to malujemy. Bo, drogie Panie, jak facet mówi, że coś zrobi, to zrobi… 

i nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać. Do rzeczy!

Najpierw przygotowanie. Drabina roz-
stawiona, folia podłożona, gazeta na gło-
wę - a w naszym przypadku raczej do 
głowy. Na start wypełnimy Wasze szare 
komórki wiedzą na temat tego, co wy-
darzyło się w Lesznie i regionie w ostat-
nim czasie. A działo się sporo. O tym 
przeczytacie oczywiście w rubryce „ak-
tualności” (str. 2-12). Zwróćcie uwagę 
na niecodzienną atrakcję na leszczyń-
skim lotnisku (str. 12), wzmożone prace 
w gminie Rydzyna (str. 14) i postępującą 
akcję Centrum Informacji Turystycznej 
w Lesznie (str. 15).
Malujemy – bez wałków! U nas tyl-

ko prawda! A do prawdy, uwierzcie na-
szej etatowej specjalistce, która zadba 
o Wasze stopy (str. 13). Uwierzcie też, że 
nie warto broić, bo jak już farbę rozleje-
cie, to... czarno to widzę. O niewybred-
nych wybrykach przeczytacie w dziale 
„z policji” (str. 16-17).

I jak Wam idzie? Bo my farby nie 
puszczamy! Puszczamy za to oczko do 
wszystkich fanów podróżowania – spo-
ro przyjemności u nas znajdziecie (ale 
to dopiero po fajrancie!). Poznajcie 
Poznań z mniej znanej strony (str. 20-
21), a jak macie nieco więcej zaległe-
go urlopu czy jakiś dłuższy weekend, 
polecamy podróż na niedalekie połu-
dnie (str. 30-31). Wspólnie z Wami po-
wspominamy też festiwalowe wybryki 
(str. 26-27), a na koniec przedstawimy 
Kamila, naszego redakcyjnego globtro-
tera. Ma fi oła na punkcie podróżowania 
do tego stopnia, że - wierzcie lub nie – 
z Krakowa do Leszna podróżuje przez 
Belgię! Normalnie wariat! Poznajcie go 
(str. 46).
Pierwsza warstwa nałożona. Przeschło. 

Odsapnęli? Malujemy zatem dalej! Przy 
pracy porozmawiajmy chwilę o rynku 
nieruchomości, bo z uwagi na pande-
mię zaszło na nim sporo zmian. Trudniej 

dostać kredyt, rosną marże banków, sto-
py procentowe spadają… (str. 18). Mamy 
też w zanadrzu nieco „luźniejsze” tema-
ty do dyskusji: ciekawostki ze świata
(str. 34), nowinki technologiczne (str. 39) 
czy uniwersalny sport (str. 40-41).
Uważajcie! Nie zachlapcie podłogi! 

Jakby Wam brakowało gazet do podło-
żenia, to na stronach 22-23 znajdziecie 
całe mnóstwo wycinków ze starej prasy – 
starej, ale jarej! A jak już zmęczenie bie-
rze górę i witki od operowania pędzlem 
opadają, to poprawcie sobie humor dow-
cipami (str. 42) i poczytajcie horoskop, 
żeby wiedzieć, co Was czeka w kolej-
nych dniach (str. 47). No chyba, że żona 
zaplanowała co innego…
Gotowe? Pomalowane? Niech będzie, 

chociaż znam takich, co malują duuużo 
lepiej – i to po „nierównościach”! Na ko-
niec zapraszam do wyjątkowego studia 
tatuażu (str. 24-25).

Dzięki za pomoc! 
Miłej lektury!

MICHAŁ DUDKA

REDAKTOR NACZELNY

Andrzej Duda na kolejną kadencję
12 lipca odbyła się II tura Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020. Polacy wybierali pomiędzy urzędującym 

Prezydentem Polski Andrzejem Dudą a Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Z poparciem 51,03% głosujących zwy-

ciężył Andrzej Duda. Godna pochwały jest wysoka frekwencja wyborcza. Swój głos w wyborach oddało aż 68,18% uprawnio-

nych do głosowania. Jak głosowaliśmy w Lesznie i regionie?

FREKWENCJA*
Leszno 70,97%
Powiat Leszczyński 67,30%
Gmina Bojanowo 59,02%
Gmina Krzemieniewo 64,65%
Gmina Krzywiń 64,67%
Gmina Lipno 68,68%
Gmina Osieczna 65,68%
Gmina Poniec 59,44%
Gmina Rydzyna 68,59%
Gmina Święciechowa 66,73%
Gmina Wijewo 67,70%
Gmina Włoszakowice 68,91%

Prezydent Rzeczypospolitej wybierany 
jest w wyborach powszechnych na pię-
cioletnią kadencję i może być ponow-
nie wybrany tylko raz. To oznacza, że 
kolejne wybory prezydenckie czekają 
nas prawdopodobnie za 5 lat, wówczas 
Andrzej Duda nie będzie mógł ponow-
nie ubiegać się o reelekcję. 

Andrzej Duda jest drugim (po Aleksan-
drze Kwaśniewskim) Prezydentem Pol-
ski w historii III Rzeczpospolitej, który 
został wybrany na drugą kadencję.

Na koniec przypomnijmy, że I tura 
Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 2020 odbyła się 28 czerwca. 
W niej również najwięcej głosów otrzy-
mał Andrzej Duda (43,50%). Kolejne 
miejsca zajęli: Rafał Trzaskowski 
(30,46%), Szymon Hołownia (13,87%), 
Krzysztof Bosak (6,78%), Władysław 
Kosiniak-Kamysz (2,36%), Robert 
Biedroń (2,22%), Stanisław Żółtek 
(0,23%), Marek Jakubiak (0,17%), Paweł 
Tanajno (0,14%), Waldemar Witkowski 
(0,14%) i Mirosław Piotrowski (0,11%).

*Dane wykorzystane w materiale po-
chodzą ze strony wybory.gov.pl

WYNIKI*
Leszno

A. Duda 33,98%
R. Trzaskowski 66,02%

Powiat Leszczyński
A. Duda 48,20%

R. Trzaskowski 51,80%

Gmina Bojanowo
A. Duda 49,35%

R. Trzaskowski 50,65%

Gmina Krzemieniewo
A. Duda 58,67%

R. Trzaskowski 41,33%

Gmina Krzywiń
A. Duda 65,16%

R. Trzaskowski 34,84%

Gmina Lipno
A. Duda 41,52%

R. Trzaskowski 58,48%

Gmina Osieczna
A. Duda 51,16%

R. Trzaskowski 48,84%

Gmina Poniec
A. Duda 62,54%

R. Trzaskowski 37,46%

Gmina Rydzyna
A. Duda 46,92%

R. Trzaskowski 53,08%

Gmina Święciechowa
A. Duda 44,19%

R. Trzaskowski 55,81%

Gmina Wijewo
A. Duda 49,74%

R. Trzaskowski 50,26%

Gmina Włoszakowice
A. Duda 46,52%

R. Trzaskowski 53,48%
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Przejazd pozostanie zamknięty

LESZNO >  Koniec dywagacji na temat ewentualnego otwarcia dla ruchu samochodo-
wego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Słowiańskiej. Ze względów bezpieczeństwa 
pozostanie on zamknięty. Główną przyczyną takich decyzji jest lokalizacja przejazdu 
i bezpośrednie sąsiedztwo z dwoma skrzyżowaniami. Zdaniem specjalistów, otwarcie 
przejazdu kolejowego dla ruchu samochodowego groziłoby „utknięciem” pojazdów 
na przejeździe.

Jagoda urośnie

OSIECZNA >  Znajdująca się w okolicy osieckiej Stanisławówki wieża widokowa Jagoda 
zostanie odbudowana, a jej nowa odsłona będzie znacznie okazalsza od poprzedniej. 
Nowa wieża liczyć będzie – bagatela – niemal 25 metrów wysokości! Jej poprzedniczka 
była mn.w. trzy raz niższa. Inwestycja zostanie w części sfinansowana ze środków pozy-
skanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wieży 
towarzyszyć będzie ścieżka edukacyjna.

Wypięknieją wsie

REGION > Powody do radości mają mieszkańcy pięciu wsi z naszego regionu, które w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”otrzymały dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego. W Klonówcu (gmina Lipno) ma powstać górka saneczkowa, niewielkie boisko do piłki nożnej i siłownia zewnętrzna. W Brennie i Potrzebowie (gmina Wijewo) 
środki zostaną przeznaczone odpowiednio na boisko do piłki nożnej i plac zabaw. W Zglińcu (gmina Krzywiń) pieniądze zostaną spożytkowane na aktywną strefę ruchu i wypoczyn-
ku. Z kolei w Tarchalinie (gmina Bojanowo) doposażony zostanie plac zabaw.

Milion od LFP na remont drogi

LESZNO >  Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. będzie współfinansować modernizację 
ulicy Fabrycznej w Lesznie, przy której się mieści. Na ten cel przeznaczy 1 mln zł. W miej-
scu skrzyżowania ul. Fabrycznej z drogą dojazdową do LFP zbudowane zostanie rondo. 
Przypomnijmy, że  Miasto Leszno pozyskało już dotację w wysokości prawie 2 mln zł na 
I etap przebudowy ul. Fabrycznej.

Prezydent Leszna Łukasz Borowiak i prezes LFP Janusz Szyszkowiak 
chwilę po podpisaniu umowy dotyczącej współfi nansowania inwestycji. 

Fot. leszno.pl

Ku czci Powstańców

LIPNO > Przy głównym skrzyżowaniu w Lipnie odsłonięto tablicę upamiętniającą wal-
ki toczące się na terenie Gminy Lipno w czasie Powstania Wielkopolskiego. Odsłonięcia 
dokonali wójt Lipna Łukasz Litka oraz Piotr Jackowski, wnuk Powstańca Wielkopolskiego 
Józefa Jackowskiego. Odsłonięcie tablicy odbyło się podczas Rajdu Śladem Bitew 
Powstania Wielkopolskiego i Drewnianych Kościołów, którego organizatorem było 
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Dynamo Wilkowice.

Fot. lipno.pl

Biało-czerwony taniec z dedykacją

LESZNO > Kolejny wyjątkowy sposób na uczczenie 100. rocznicy powrotu Leszna do 
macierzy znaleźli przedstawiciele Stowarzyszenia Wygraj Siebie. Pod przewodnictwem 
Karola Solnickiego przygotowali „Taniec z Flagami”, który zdążyli już zaprezentować w kil-
ku miejscach w centrum Leszna, m.in. na Placu Metziga i na ul. Słowiańskiej. Z kolei pre-
mierowy pokaz miał miejsce pod biało-czerwonymi parasolkami na ul. Wróblewskiego 
(na zdjęciu). Taniec jest dedykowany mieszkańcom Leszna.

Fot. D. Dudziak
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Ciesz się własnym domkiem
nad malowniczym

Jeziorem Dominickim
Spokojny letni poranek z kubkiem kawy na tarasie albo na pla-

ży. Już dziś możesz zadbać o swoje potrzeby i zamieszkać la-

tem we własnym domku w Boszkowie położonym na ogrodzo-

nym terenie.

Jeszcze do niedawna stały tutaj nie-
ruchomości należące do Starostwa 
Powiatowego w Lesznie oraz kuratorium 
oświaty. Dziś teren ten jest nie do pozna-
nia, bo zamienił się w małe Eldorado. 
Zgodnie z zapowiedziami inwestora, fi r-
my K2 Nieruchomości, na tym terenie 
dobiega końca budowa 11 domków let-
niskowych w technologii szkieletu drew-
nianego na płycie fundamentowej. Jest 
to pierwszy etap inwestycji, która cieszy 
się dużym zainteresowaniem klientów 
nie tylko z regionu leszczyńskiego. Co 

ich tak przyciąga w to miejsce? Na pew-
no spokój i przyroda dostępna na wy-
ciągnięcie ręki. Nie bez znaczenia jest 
również wysoki standard osiedla letni-
skowego, powstającego w tym miejscu. 
Inwestycja została tak pomyślana, aby 
przyszłym mieszkańcom niczego nie 
brakowało i aby mogli oni w pełni ko-
rzystać z uroków tej lokalizacji.
- Obecnie trwają prace związane z budo-

wą sieci kanalizacyjnej i energetycznej. 
Każdy domek będzie miał dostęp do bie-
żącej wody, kanalizacji, prądu oraz włas-
nej klimatyzacji z funkcją dogrzewania. 
Wszystkie będą miały powierzchnię 34 
metrów kwadratowych. W środku znaj-
dzie się miejsce na dwie sypialnie, pokój 

z aneksem kuchennym, łazienkę oraz po-
mieszczenie gospodarcze. Domki mają 
duże tarasy i na zewnątrz będą kom-
pletnie wykończone. Wnętrze do użyt-
ku mieszkańców będzie oddane w sta-
nie deweloperskim - mówi Michał Kuraś, 
dyrektor fi rmy K2 Nieruchomości.
Zaletą nowego osiedla letniskowego jest 

to, że zostanie ono ogrodzone i będzie 
monitorowane. Do brzegu jeziora trze-
ba będzie pokonać zaledwie od 20 do 
150 metrów w zależności od położenia 
domku. Do dyspozycji będzie pomost, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla 
miłośnicy żeglarstwa będą mogli skorzy-
stać z usług klubu żeglarskiego.
Każdy właściciel domku będzie miał do 

użytku na wyłączność niewielką parce-
lę, która będzie mogła zostać ogrodzona 

na określonych zasadach. Wjazd na teren 
osiedla letniskowego będzie odbywał się 
przez bramę sterowaną na pilota.
W sprzedaży wciąż są domki, które zo-

staną oddane do użytku jeszcze tego lata. 
Kolejne 11 domków powstanie na lato 
2021, a następne na lato 2022. Łącznie 
powstaną 33 domki. Ceny zaczynają się 
od 275.000 złotych brutto za domek. Nie 
czekaj, sprawdź tę ofertę.

K2 Nieruchomości Sp. z o. o.
Kłoda 137
64-130 Rydzyna
Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8
64-100 Leszno
tel. 519-530-988

(4
5/

20
20

)



6 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LIPCU

REKLAMA

Fot. wloszakowice.pl

Wielki plac budowy

KRZYCKO WIELKIE > Miejscowość, za sprawą licznych inwestycji, przypomina wielki 
plac budowy. Do końca listopada ma potrwać przebudowa ul. Mieczysława Górnego. 
Całkowita wartość robót wyniesie ponad 1,2 mln zł. Po drugie, Gminny Zakład Komunalny 
Sp. z o.o. prowadzi roboty związane z podłączeniem kilku obiektów gminnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Po trzecie, w lipcu rozpoczęła się budowa zatoczki autobusowej 
przy Szkole Podstawowej. Inwestycja obejmuje budowę chodników, pochylni dla niepeł-
nosprawnych oraz ogrodzenia. Zakończenie robót przewidziano na sierpień. Po czwar-
te, wkrótce ma ruszyć przebudowa drogi powiatowej nr 4759P na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Górnego do granicy z Krzyckiem Małym. To zadanie ma zostać zrealizowane 
do końca października.

Filmy pod gwiazdami

LESZNO > Teatr Miejski w Lesznie i Miast Leszno zapraszają na seanse filmowe w Parku 
Satyryków. W każdą sierpniową sobotę o godz. 21 na ścianie budynku wyświetla-
ne będą filmy. Wszystko to w ramach akcji „Parkuj z  filmem”. Szczegóły na stronie 
teatrmiejskileszno.pl

Rusza szkoła Salezjanów

LESZNO > W budynku przy Placu Metziga, w którym do niedawna mieściła się Szkoła 
Podstawowa nr 3, swoją siedzibę ma nowa placówka edukacyjna. 1 września rozpoczną 
się zajęcia w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Lesznie. To szkoła pub-
liczna, bez czesnego. W tym roku uruchomione zostaną tylko klasy pierwsze.

Zmiany, zmiany, zmiany…

LESZNO > Sporo zmian w  leszczyńskim magistracie i  miejskich instytucjach. 
Odchodzącego na emeryturę wieloletniego dyrektora Miejskiego Zakładu Budynków 
Komunalnych Jana Szafranka zastąpi na stanowisku Kamila Mulczyńska, dotychcza-
sowa prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”. Na emeryturę wybiera się 
również spore grono urzędników. Z funkcją żegna się Mirosław Frątczak, który przez 
wiele lat był komendantem Straży Miejskiej w Lesznie. Z dniem 1 sierpnia kierownictwo 
nad jednostką, drogą awansu, objął Dominik Sadowski, a jego zastępcą została Ewelina 
Głowacz. Zmiany kadrowe dotyczą również Urzędu Stanu Cywilnego. Miejsce Anny 
Szymaniak, która kierowała wydziałem od 13 lat, drogą awansu wewnętrznego zajęła 
Dominika Mikołajczak. Podobna sytuacja dotyczy Biura ds. Uzależnień, w którym kie-
rownictwo po Bożenie Moksiewicz objęła Izabela Adamczak. Idąc dalej, nowym naczel-
nikiem Wydziału Podatków i Opłat została Paulina Kazimierczuk, a Wydziału Komunikacji 
Emilia Maćkowiak.

Fot. M. Woźna
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Co tam na plaży?

OSIECZNA > Na gminnej stronie internetowej (www.osieczna.pl) dostępny jest obraz na 
żywo z letniska w Osiecznej. Obraz nadawany jest z zamieszczonych przy plaży kamer. 
Pozwala sprawdzić m.in. warunki pogodowe czy liczbę osób przebywających na plaży.

Szybowników zamknięta

LESZNO > W związku z kolejnym etapem przebudowy Drogi Krajowej nr 12, przez kilka 
najbliższych tygodni zamknięta dla ruchu pozostanie ul. Szybowników w Lesznie. Ulica 
Kosmonautów (odcinek od ulicy Szybowników do ulicy Przejezdnej) będzie jednokierun-
kowa w stronę Święciechowy. Ponadto wyjazd z ulicy Działkowej w ulicę Szybowników 
będzie niemożliwy. Wyłączone z  ruchu będzie skrzyżowanie ul. Szybowników
z ul. Przejezdną, ul. Lotniczą (Strzyżewice), ul. Pilotów, ul. Łanową oraz ul. Zielną.  Objazd 
został wyznaczony przez ekspresową S5.

Więcej atrakcji w Parku 1000-lecia

LESZNO > Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie pozyskał dofinansowanie w wyso-
kości ponad 100.000 zł na dwa projekty z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. 
W ramach pierwszego projektu powstanie film edukacyjny pt. „Zielona enklawa w cen-
trum Leszna”, zakupione zostaną mapki edukacyjno-turystyczne oraz pomoce nauko-
we ułatwiające prowadzenie lekcji edukacyjnych w Mini ZOO (tablice edukacyjne, den-
drofon, modele ptaków czy gry edukacyjne). Drugi projekt zakłada stworzenie w Parku 
1000-lecia ogrodu dydaktycznego oraz montaż tablic przedstawiających różne gatunki 
ptaków i drzew. Oba projekty mają być zrealizowane do końca tego roku.

Poła nowym rektorem PWSZ

LESZNO > We wrześniu, decyzją kolegium elektorów, Janusz Poła przejmie obowiązki 
rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Kadencja dotychczasowego 
rektora, Macieja Pietrzaka, dobiega końca.

Droga i plac gotowe

GOLINKA > Droga w Golince (gm. Bojanowo) została przebudowana, a plac przy świet-
licy utwardzony. Inwestycja kosztowała ponad 342 tys. zł, z czego 70% objęło dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Fot. leszno.pl

Fot. M. Gołembka

Postępują prace na kolei 

LESZNO > Przebudowa linii E59 w toku. Ku uciesze mieszkańców Leszna i regionu widać 
jej efekty. Do użytku oddano długo wyczekiwany wiadukt w ciągu ulicy Wilkowickiej, co 
znacznie udrożniło ruch w północnej części Leszna. Nowy wiadukt ma 49 metrów dłu-
gości i 11 metrów szerokości, poza jezdnią wybudowano też ścieżkę pieszo-rowerową 
oddzieloną od jezdni barierami. Poza tym gotowe i oddane do użytku są już także pero-
ny nr 1 i 2 na leszczyńskim dworcu kolejowym.

Heermanna w pięknej okazałości  

LESZNO > Przed miesiącem zapraszaliśmy do zmodernizowanego Parku Jonstona. Teraz 
informujemy, że kolejny miejski park został upiększony i oddany do użytku. A mowa 
o Parku im. Johanna Heermanna położonym w obrębie ulic Al. Jana Pawła II i Norwida. 
Rewitalizacja przebiegła w ramach programu Zielone Leszno, z dofinansowaniem Unii 
Europejskiej. Park wyposażono m.in. w dużą drewnianą scenę, która może być wyko-
rzystana np. na koncerty, występy lub pokazy. Pobudowano ścieżki, zainwestowano 
w nowe nasadzenia, oświetlenie, ławki, kosze na odpady oraz stojaki na rowery. W par-
ku znajduje się też kilkanaście sześcianów będących motywem przewodnim parku. 
Zachęcamy do odwiedzin!
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REKLAMA

Radość w Gronówku

GRONÓWKO > Mieszkańcy doczekali się świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia. 
Planów na jej wykorzystanie jest co niemiara. Realizacja inwestycji pochłonęła przeszło 
800 tys. zł, z czego ponad połowę stanowiło unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Fot. facebook.com/gronowko/

950 lat klasztoru

LUBIŃ > Wyjątkowa rocznica w gminie Krzywiń - Opactwo Benedyktynów w Lubiniu 
ma już 950 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczystą mszę świętą, której przewodni-
czył Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Jak czytamy na stronie 
krzywin.pl: „wydarzenie należy uznać za bezprecedensowe ponieważ w naszym regio-
nie nie ma takiej drugiej instytucji, która nieprzerwanie istniałaby przez ponad dziewięć 
stuleci.”

Fot. krzywin.pl / archpoznan.pl
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REKLAMA

Zapraszamy na pokazy lotnicze  

LESZNO >  W dniach 28-29 sierpnia na leszczyńskim niebie zrobi się tłoczno i widowisko-
wo. Wszystko to za sprawą planowanej imprezy Antidotum Air Show, jedynego pokazu 
lotniczego w Polsce w 2020 roku. Pokazy odbędą się w godz. 17-21. Na niebie pojawią 
się zarówno zespoły z Polski, jak i z zagranicy. Pokazom towarzyszyć będzie muzyka na 
żywo oraz komentator Radek Brzózka. Całość dopełnią punkty gastronomiczne, loty wi-
dokowe i atrakcje dla dzieci. Wstęp na wydarzenie będzie biletowany. Więcej informacji 
na stronie www.leszno.pl. Na imprezę zapraszają Spółka Lotnisko Leszno i Miasto Leszno.

Fot. leszno.pl

Pierwsza siedziba Komendy Powiatowej Policji Państwowej usytuowa-
na w istniejąym do dziś budynku w Alejach Krasińskiego numer 8.

Fot. leszno.pl

100 lat leszczyńskiej Policji   

LESZNO > W tym roku przypada 100. rocznica utworzenia Policji Państwowej w Lesznie. 
Z tej okazji Archiwum Państwowe w Lesznie przygotowało wirtualną wystawą, którą 
można „zwiedzać” na stronie: www.archiwum.leszno.pl
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Boeing 737 czeka na pilotów! 
Na leszczyńskim lotnisku każdy może poczuć się jak pilot najpopularniejszego samolotu pasa-

żerskiego Boeinga 737. Wystarczy krótkie przeszkolenie, aby już po kilku minutach odbyć lot 

nad Warszawą. Brzmi niewiarygodnie? Przekonajcie się sami… 

Symulator Boeinga 737 mieści się w 
specjalnym kontenerze, który znajduje 
się dokładnie naprzeciwko tunelu aero-
dynamicznego. Jest to pierwszy w Polsce 
oraz w Europie mobilny symulator, który 
w skali 1:1 odwzorowuje kokpit praw-
dziwego samolotu. Oczywiście wszyst-
kie przyciski, przełączniki, ustawienia 
oraz opcje działają, dlatego odwiedzają-
cy może poczuć się jak zawody pilot. Co 
więcej, możliwe staje się odzwiercied-
lenie praktycznie każdej sytuacji, która 
może wydarzyć się w trakcie lotu. 
Każdy odwiedzający może wybrać 15, 

30 oraz 60-minutowy lot. Każdy z nich 
jest poprzedzony 5-minutowym briefi n-
giem, podczas którego pilot opowiada 
o samolocie oraz o procedurach zwią-
zanych ze startem. Wielość przycisków 
oraz różnych dźwigni wręcz zachęca do 
zadawania dodatkowych pytań. 

Dalszy scenariusz zależy od wybranej 
opcji czasowej. Lot 15-minutowy prze-
znaczony jest dla osób, dla których bę-
dzie to pierwsza przygoda związana z 
symulatorem. W jej trakcie wystartujesz, 
a następnie wykonasz tzw. krąg, czyli 
lot nad miastem (Dubajem, Poznaniem 
lub Nowym Jorkiem). Na koniec podej-
dziesz do lądowania. Opcja 30-minuto-
wa przeznaczona jest dla osób począt-
kujących, ale umiejących już startować 
oraz lądować. W tym czasie można wy-
konać dwa starty z dwóch różnych lot-
nisk oraz dwa lądowania. Lot 60-minu-
towy to gratka dla miłośników lotnictwa, 
którzy w tym czasie będą mogli potwier-
dzić swoje umiejętności w najróżniej-
szych warunkach pogodowych oraz pod-
czas przypadkowych zdarzeń. W ramach 
tego pakietu odwiedzający może zabrać 
na pokład dwie osoby, które mogą go 
zastąpić za sterami. Dla najbardziej wy-
magających pozostaje pakiet VIP, czy-
li dzień z pilotem. To idealna opcja dla 
osób, które chciałyby w najbliższym cza-
sie zrobić licencję lotniczą. W trakcie kil-
kugodzinnego szkolenia teoretycznego 

oraz praktycznego można dowiedzieć się 
m.in. jak zaplanować trasę, rozkład pali-
wa, a także jak obsługiwać komputer po-
kładowy. Oczywiście nie może zabrak-
nąć pysznych przekąsek, obiadu oraz 
- po ukończeniu szkolenia - certyfi katu. 

***
,,Tuż przed startem musiałem ustawić 

parametry lotu, czyli m.in. zaznaczyć 
dokąd chciałbym polecieć. Dokładnie 
te same czynności wykonują zawodo-
wi piloci! Wiedziałem, że wciąż jestem 
w Lesznie, ale dzięki atmosferze w sy-
mulatorze czułem się jak w prawdzi-
wym Boeingu 737. Chwilę później na-
stąpił magiczny moment - pociągnąłem 
za dźwignię przepustnicy i… wystarto-
wałem. Dalsze kilkanaście minut było na 
tyle niezwykłe, że uważam, że każdy po-
winien przeżyć taką przygodę.” (Kamil)
,,Praktycznie kilka razy w miesiącu la-

tam samolotem pasażerskim, dlatego cza-
sami zastanawiam się, jak to jest siedzieć 
na fotelu pilota. Dzięki GearUP mogłam 
przekonać się sama. Rozczarowałam się 
tylko jednym - czas spędzony w symula-
torze płynie zbyt szybko.” (Renata)

***
Symulator Boeinga 737 na leszczyń-

skim lotnisku można odwiedzić do koń-
ca września. Jest czynny od wtorku do 
niedzieli, choć warto wcześniej zarezer-
wować swój lot na naszej stronie interne-
towej: www.gearup.aero. We współpracy 
z tunelem aerodynamicznym organizuje-
my również imprezy fi rmowe. 

Oczywiście zachęcamy do odwie-
dzin naszego centrum w Poznaniu
(ul. Kwiatowa 2), gdzie czeka na Was 
jeszcze bardziej rozbudowany symulator. 

Czekamy na Was w kokpicie!

O Bonie Turystycznym
Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym została już podpisana przez prezydenta. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła 

rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu. W związku z pytaniami z Państwa 

strony, poniżej zamieszczamy informację na temat Polskiego Bonu Turystycznego przekazaną przez Ewę Szymankiewicz, koor-

dynatorkę ds. komunikacji społecznej i edukacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS 

Świadczenie w formie bonu turystycz-
nego będzie przyznawane na dziecko, 
na które przysługuje świadczenie wy-
chowawcze lub dodatek wychowawczy 
Rodzina 500+. Na każde dziecko przy-
sługuje jeden bon w wysokości 500 zł. 
W przypadku dziecka niepełnosprawne-
go przysługuje dodatkowy bon o takiej 
samej wysokości, tj. 500 zł. 
Za pomocą bonu będzie można płacić za 

usługi hotelarskie i imprezy turystyczne 
na terenie Polski. Bon będzie ważny do 
31 marca 2022 r. i nie będzie podlegał 
wymianie na gotówkę ani inne środki 
płatnicze. Prawo do bonu będzie ustalane 
na podstawie informacji z bazy danych 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej przez Polską Organizację 
Turystyczną (POT). 

Obsługa bonu będzie odbywać się w sy-
stemie teleinformatycznym ZUS. Aby 
skorzystać z Bonu wystarczy mieć kon-
to na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na 
osoby uprawnione. Będzie go można ak-
tywować w dowolnym momencie (np. na 
kilka dni przed planowanymi wakacja-
mi), po podaniu danych kontaktowych 
(adres e-mail i nr telefonu komórkowe-
go). Osoby, które mają niepełnospraw-
ne dziecko i będą chciały uzyskać do-
datkowe świadczenie, będą mogły na 
PUE ZUS złożyć oświadczenie, które 
jest podstawą przyznania dodatkowych 
500 zł. Płatności Bonem będą realizowa-
ne w oparciu o komunikację SMS. 
- Na stronie ZUS, każdy znajdzie in-

strukcję, w jaki sposób, krok po kro-
ku, założyć konto na PUE – informuje 

Marlena Nowicka – regionalna rzecz-
niczka prasowa ZUS w Wielkopolsce
– Co istotne, profi l na PUE ZUS można 
założyć bez konieczności wychodzenia 
z domu, przez bankowość elektroniczną, 
profi l zaufany, czy przy użyciu podpisu 
kwalifi kowanego, ale także tradycyjnie, 
podczas wizyty w placówce ZUS. 
Na PUE ZUS dostępne będą też spe-

cjalne funkcje dla podmiotów turystycz-
nych. Zainteresowani przystąpieniem do 
programu Polski Bon Turystyczny, będą 
mogli za pośrednictwem PUE ZUS, za-
rejestrować się na liście podmiotów tu-
rystycznych, prowadzonej przez POT. 
Będą też mogli zarządzać uprawnieniami 
dla osób, które będą w ich imieniu przyj-
mować płatności Bonem. Na PUE ZUS 
uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń. 

Sprawy związane z uprawnieniami do 
Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów 
turystycznych, będzie wyjaśniała Polska 
Organizacja Turystyczna. POT opubliku-
je też na stronie internetowej listę przed-
siębiorców turystycznych oraz organi-
zacji pożytku publicznego, za których 
usługi można płacić Bonem. 
- Z bonu turystycznego nie można jesz-

cze korzystać. Będziemy informować 
o uruchomieniu programu. Obecnie ZUS 
intensywnie pracuje nad wdrożeniem 
przedsięwzięcia. Zakończenie prac jest 
planowane na przełomie lipca i sierp-
nia br. – informuje Marlena Nowicka 
– regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
w Wielkopolsce.

OPRACOWAŁ: MD
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Cukrzyku, uważaj.

JOANNA KALISKA

PODOLOVE LESZNO
Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece - 

na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102

www.facebook.com/PODOloveLeszno

Wrastanie paznokcia jest niepożą-
danym stanem u każdego. Są jednak 
osoby, które szczególnie powinny uni-
kać tego problemu. 

Paznokieć wrastający to stan chorobo-
wy, w którym dochodzi do uszkodze-
nia skóry z powodu drażnienia tkanki 
przez paznokieć. Do czynienia mamy 

wówczas z raną, do której dostają się 
drobnoustroje utrudniające gojenie. 
U zdrowych osób organizm sygnalizu-

je problem poprzez mechanizmy obron-
ne, tj. boleści, zaczerwienienie, obrzęk, 
ocieplenie palca. Bagatelizowanie prob-
lemu powoduje wówczas narastanie 
problemu, jednak najczęściej stan taki 
u osoby zdrowej nie zagraża życiu. 
Grupą Osób, która szczególnie po-

winna strzec się przed wszelkimi zra-
nieniami, m.in. przed wrastaniem pa-
znokcia, są Osoby chore na cukrzycę, 
u których niektóre mechanizmy obron-
ne organizmu są - w zależności od za-
awansowania choroby - mniej lub bar-
dziej zaburzone. 

W czerwcu tego roku do gabinetu 
PODOlove zgłosił się Mężczyzna za-
niepokojony pogarszającym się sta-
nem palucha stopy prawej. Widoczne 
były zaczerwienienie, obrzęk, wydo-
bywająca się z wału treść surowiczo- 
ropna. Mężczyzna zgłaszał stałą boles-
ność palca. W wywiadzie okazało się, 
że choruje na cukrzycę. Mimo świa-
domości związanej z konsekwencjami 

bagatelizowania problemu, nie zgłaszał 
się wcześniej po pomoc z powodu oba-
wy o bolesność zabiegu oraz licząc, że 
palec wygoi się sam. 

Mimo zaawansowanego stanu, wy-
raźnej tkliwości w trakcie chodzenia, 

cały zabieg odbył się zupełnie bezbo-
leśnie, a Pacjent po półgodzinnym za-
biegu pozytywnie zaskoczony usłyszał, 
że opatrywanie palca zostało zakończo-
ne sukcesem. Usunięty został fragment 
paznokcia, drażniący wał skórny oraz 
została zaaplikowana klamra ortonyk-
syjna korygująca kształt płytki paznok-
ciowej. Na koniec palec został zabezpie-
czony opatrunkiem ochronnym. 
Mimo wyznaczonego terminu kon-

troli, Pacjent nie zgłosił się na wizy-
tę. Na drugą wizytę przyszedł po po-
nad miesiącu od pierwszego spotkania. 
Szczęśliwie okazało się, że palec jest 
całkowicie wygojony, a Pan może już 
funkcjonować bez bólu. Wygojenie pal-
ca udało się uzyskać bez przyjmowania 
antybiotyków. 
Mimo pozytywnego zakończenia tej 

historii nie pochwalam zaniedbywania 
wizyt kontrolnych i zachęcam na przy-
szłość każdego mojego obecnego i przy-
szłego Pacjenta do stosowania się do 
zaleceń. Wtedy sukcesy będą pewniej-
sze. :)

Na załączonym kolażu zdjęć wi-
doczne są: stan palca, z którym 
zgłosił się Pacjent na pierwszą wi-
zytę (strona lewa) oraz na drugiej 
wizycie (strona prawa).

REKLAMA
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Jedna inwestycja już pewna,
dwie czekają na dofinansowanie

Wiceburmistrz Łukasz Bartkowiak, w imieniu gminy Rydzyna, złożył podpis na umowie zawartej z wojewodą 

wielkopolskim na dofi nansowanie przebudowy drogi gminnej w „Małej Kłodzie”. Zadanie realizowane bę-

dzie z puli Funduszu Dróg Samorządowych, wartość dofi nansowania opiewa na kwotę 1.675.556,95 złotych. 

Szacunkowy łączny koszt inwestycji wyniesie z kolei blisko 2,9 mln zł. Prace mają rozpocząć się w listopadzie 

tego roku. Oddanie drogi do użytku planowane jest na dzień 30 czerwca 2021 roku. Obecnie gmina jest na 

etapie wyboru wykonawcy w ramach procedury zamówień publicznych. I wiele wskazuje na to, że to nie ko-

niec dobrych wiadomości dla mieszkańców...

Dla mieszkańców Kłody 2021 rok może 
być bardzo pomyślny jeżeli chodzi o in-
westycje drogowe. W ramach naboru ze 
środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych na rok 2021 Powiat Leszczyński 
złoży wniosek o dofi nansowanie prze-
budowy drogi powiatowej przez tzw. 
„Dużą Kłodę”, od skrzyżowania z dro-
gą Wojewódzką 309, do wiaduktu nad 
drogą ekspresową S5. W tym przypad-
ku koszt inwestycji to 8 mln zł. Powiat 
będzie ubiegał się o 4 mln zł dofi nanso-
wania. Gmina Rydzyna będzie partnerem 
przy realizacji tego zadania.

Gmina Rydzyna, w ramach kolejnego 
naboru, planuje złożyć także wniosek 
o dofi nansowanie na przebudowę dróg 
gminnych. Zadanie ma dotyczyć prze-
budowy kolejnego etapu dróg na „Młyń-
skiej Górze” w Rydzynie, m.in. ulic T. 
Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego. 
W tym przypadku koszt inwestycji ma 
wynieść około 2,5 mln zł. 

Informacja o ewentualnym dofi nanso-
waniu kolejnych inwestycji powinna być 
znana jesienią tego roku.

***
Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządo-

wych przekazywane są na dofi nansowa-
nie budowy, przebudowy i remonty dróg 
powiatowych i dróg gminnych, a także 
budowę mostów lokalizowanych w cią-
gach dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Fundusz pozwala na fi nan-
sowanie budowy, przebudowy i remon-
ty dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych o znaczeniu obronnym.

Ulica Tadeusza Łopuszańskiego.

Kłoda Duża. Kłoda Mała.
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Leszno
na Was czeka!
Panuje pandemia, a mimo to liczba osób odwiedzających 

Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie w ostatnim czasie 

znacznie wzrosła. Zainteresowanie miastem, godnymi uwagi 

miejscami i licznymi atrakcjami jest bardzo duże. Bez wątpienia 

wpływ na taki stan rzeczy ma realizowana przez pracowników 

CIT kampania #LESZNOseeUnow.

Akcja #LESZNOseeUnow to kontynuacja kampanii #LESZNOseeUsoon, zainicjo-
wana przez pracowników Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie. Akcja na-
rodziła się wraz z wybuchem w kraju pandemii koronawirusa. Ma na celu przypo-
minanie mieszkańcom o atrakcyjności Leszna, promowanie najciekawszych miejsc, 
zabytków i atrakcji turystycznych, a także zachęcenie turystów do odwiedzin miasta.
- #LESZNOseeUsoon było swoistą obietnicą dla mieszkańców i zachętą dla tury-

stów, że Leszno jest przygotowane na zniesienie ograniczeń i powrót do „normal-
ności” - tłumaczył niedawno Konrad Andrzejewski, kierownik Centrum Informacji 
Turystycznej. - „Normalność” krok po kroku wraca. #LESZNOseeUsoon zastąpi-
ło #LESZNOseeUnow. Miasto jest gotowe na bezpieczne przyjęcie gości. Po znie-
sieniu wielu restrykcji, w tym dotyczących hotelarstwa, gastronomii i turystki, bez-
piecznego podróżowania i otwarcia granic, promujemy atrakcje turystyczne i te 
formy spędzenia wolnego czasu, które są bezpieczne z punktu widzenia zagrożenia 
epidemicznego. Zapraszamy do Centrum Informacji Turystycznej, gdzie podpowie-
my, jak spędzić czas wolny w Lesznie i okolicy, zaopatrzymy w materiały promo-
cyjne, powiemy jak dojechać i gdzie zjeść. Zachęcamy też do skorzystania z nasze-
go sklepu z pamiątkami.
Kampania rozkręciła się w najlepsze. Udostępniane on-line zdjęcia, wydarzenia 

i fi lmy cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów. Zyskują na tym opi-
sywane miejsca i atrakcje. Dość powiedzieć, że tylko w ostatnim czasie promowa-
no między innymi: leszczyński Rynek, projekt Niewidzialne Twarze Leszna (któ-
ry opisywaliśmy na łamach poprzedniego wydania „Leszczyniaka”), Mini Zoo 
w Parku 1000-lecia, zrewitalizowany Park Johanna Heermanna czy akcję Wakacje 
w Bibliotece Ratuszowej. Co więcej, akcja zaowocowała m.in. nawiązaniem współ-
pracy z miastem Zielona Góra, opisem Leszna na włoskim portalu turystycznym 
TurismItaliaNews czy zgłoszeniami zorganizowanych grup oraz osób indywidu-
alnych z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zwiedzania miasta i okolicy. Poza 
tym uwagę przykuwają liczne kolaże przepięknych zdjęć publikowane na profi lu 
Centrum Informacji Turystycznej na Facebooku oraz Instagramie. Doprawdy za-
pierają dech w piersiach.
- Akcja jest otwarta, w każdej chwili można się do niej przyłączyć. Zainteresowane 

podmioty zapraszamy do współpracy – zachęca Konrad Andrzejewski.
Więcej informacji na temat akcji, w tym niezliczone zdjęcia i rozmaite materia-
ły promocyjne, znaleźć można na wspomnianym profi lu CIT na Facebooku oraz 
Instagramie. Piękne Leszno zaprasza! (4
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Dramat rozegrał się w budynku stojącym 
u zbiegu ulic Świętojańskiej i Chrobrego, 
gdzie wynajmowane są pokoje. Do zda-
rzenia doszło około godziny 11.
- 30-letni mężczyzna spadł na jezdnię 

po stronie ulicy Świętojańskiej - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Ukrainiec poniósł śmierć na miejscu. 

Badaniem okoliczności zdarzenia zaję-
ła się policja pod nadzorem prokurato-
ra z Prokuratury Rejonowej w Lesznie.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

Włamanie "na warunku"
Na 4000 złotych wyceniono straty w wyniku działalności wła-

mywacza z powiatu górowskiego. Mężczyzna włamał się do 

pewnej hurtowni spożywczej w Lesznie.

Włamanie policja odnotowała 7 lipca. 
Schemat działania sprawcy wyglądał tak, 
że najpierw mężczyzna przedostał się do 
busa zaparkowanego na terenie obiektu. 
Wyciągnął z niego klucz do kół, który 
posłużył mu do wybicia szyby w obiek-
cie handlowym. W ten sposób dostał się 
do środka.
- Z wnętrza sprawca ukradł kilkadziesiąt 

opakowań próżniowo pakowanych węd-
lin i serów, a także ponad 1000 złotych 
w gotówce i telefon komórkowy. Poza 
tym włamał się do jeszcze jednego sa-
mochodu stojącego na terenie hurtow-
ni, jednak nic z niego nie zabrał - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Funkcjonariusze ustalili, że sprawca 

zdarzenia to 31-latek, który mieszka 

w powiecie górowskim. Mężczyzna 
został zatrzymany kilka dni później 
w Lesznie. Co interesujące, miał przy so-
bie skradziony telefon. Następnie prze-
szukano miejsce zamieszkania 31-latka, 
gdzie odnaleziono część towaru wynie-
sionego z hurtowni.
Mężczyzna ma doświadczenie w prze-

stępczym fachu, zresztą okazało się, że 
włamania dopuścił się, będąc na warun-
kowym zwolnieniu z zakładu karnego. 
Trafi ł do niego za podobne czyny.
31-latkowi ogłoszono zarzut włamania, 

ale dokonanego w warunkach powrotu 
do przestępstwa, za co grozi mu kara do 
15 lat więzienia.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# Z POLICJI

Zmiany w leszczyńskiej policji
I zastępcą komendanta miejskiego policji w Lesznie został 

podinspektor Sławomir Glapiak, a zastępcą - podinspektor 

Paweł Prałat.

Nominacje są związane ze zmianami, 
które w Komendzie Miejskiej Policji 
w Lesznie dokonały się jeszcze w czerw-
cu. Wówczas zajmujący stanowisko I za-
stępcy podinspektor Szymon Sędzik zo-
stał powołany na zastępcę komendanta 
wojewódzkiego policji w Gorzowie 
Wielkopolskim.
W związku z takim obrotem spraw ko-

mendant wojewódzki policji w Poznaniu, 
inspektor Piotr Mąka, podpisał rozka-
zy personalne, mianując I zastępcą pod-
insp. Sławomira Glapiaka, a zastępcą 
- podinsp. Pawła Prałata. Od 13 lipca 
S. Glapiak nadzoruje pracę prewencji, 

a P. Prałat jest odpowiedzialny za pion 
kryminalny.
Podinsp. P. Prałat był wcześniej naczel-

nikiem Wydziału Kryminalnego. W po-
licji służy od 1996 roku. Jest absol-
wentem Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie.
Wręczenie nominacji odbyło się pod-

czas uroczystej zbiórki w KMP, a rozka-
zy personalne wręczył szef leszczyńskiej 
komendy inspektor Krzysztof Nowak.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

Wypadł z okna
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę 15 lipca na ulicy 

Świętojańskiej w Lesznie. Z okna na samej górze kamienicy 

wypadł obywatel Ukrainy.

REKLAMA
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Pracownicy budowy 

ujęli kompletnie 

pijanego kierowcę
Mężczyzna chciał odjechać citroenem, mając w wydychanym 

powietrzu ponad 4 promile alkoholu. W samochodzie znale-

ziono puste i pełne butelki z alkoholem.

Mężczyzna z trudem utrzymywał się 
na nogach, a jeszcze gorzej wyszła mu 
próba zajęcia fotela kierowcy w samo-
chodzie. Auto zaparkowane było przy 
ulicy 55 Pułku Piechoty w Lesznie. 
Mężczyzna w końcu poradził sobie ze 
swoimi słabościami, odpalił silnik auta 
i zabrał się za cofanie, aby odjechać 
z parkingu.
Sytuację obserwowali dwaj pracownicy 

budowy realizowanej w pobliżu, a stan 
mężczyzny nie uszedł ich uwadze. Z tego 
powodu podjęli decyzję o powstrzyma-
niu człowieka, który na drodze mógł sta-
nowić śmiertelne zagrożenie nie tylko 
dla siebie, ale przede wszystkim dla in-
nych uczestników ruchu drogowego.
- Pracownicy budowy podbiegli do auta 

i zdołali wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, 
uniemożliwiając dalszą jazdę pijanemu 
kierowcy - relacjonuje Monika Żymełka, 
ofi cer prasowa KMP w Lesznie.
Informacja o pijanym kierowcy zosta-
ła przekazana policji. Kiedy munduro-
wi przyjechali na miejsce zdarzenia, 
człowiek ten siedział na trawniku, nie 

wiedząc do końca, co się wokół niego 
dzieje. Przy nim stali pracownicy budo-
wy, którzy chwilę wcześniej powstrzy-
mali go przed odjazdem.
Mężczyzna został przebadany alko-

matem. Urządzenie wskazało ponad 4 
promile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Kiepską kondycję kierowcy 
na własnej skórze odczuli mundurowi, 
którzy mieli problem, żeby doprowadzić 
kierowcę do radiowozu. Kiedy próbowa-
li sprawdzić jego tożsamość, wyszło, że 
mężczyzna nie ma przy sobie żadnych 
dokumentów. W końcu zidentyfi kowano 
kierowcę jako 50-letniego mieszkańca 
Leszna, który do niedawna miał upraw-
nienia do kierowania samochodem. Do 
niedawna, bo utracił je za popełnienie 
podobnego przestępstwa. W jego aucie 
znaleziono opróżnione i pełne butelki po 
piwie.
- Niewykluczone, że pracownicy, którzy 

zatrzymali pijanego kierowcę, zapobiegli 
tragedii na drodze - mówi M. Żymełka.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Czym są wakacje kredytowe?
Wakacje kredytowe zawsze były dostęp-

ne dla klientów. Polegały na zawieszeniu 
spłaty kapitału, natomiast odsetki należa-
ło regulować na bieżąco. Wprowadzone 
obostrzenia oraz zatrzymanie wielu gałę-
zi gospodarki spowodowało, że niektóre 
banki pozwoliły swoim klientom na za-
wieszenie rat kapitałowych oraz odset-
kowych. Kapitał, który jest zawieszony, 
zostanie dopisany proporcjonalnie do po-
zostałych rat kapitałowych lub zostanie 
wydłużony okres kredytowania. 

Czy koszty uzyskania kredytów, w do-
bie pandemii, uległy zmniejszeniu?
Koszty przyznania kredytu (prowizje, 

ubezpieczenia) nie uległy zmianie.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowa-
ła się w czerwcu na obniżenie stóp pro-
centowych NBP. Co to oznacza dla osób, 
które już posiadają kredyt oraz dla osób, 
które dopiero teraz zdecydują się na za-
warcie umowy kredytowej?
Obniżka stóp procentowych powo-

duje obniżenie kosztów odsetkowych 

w racie kredytu. Dotyczy to zarówno 
klientów, którzy już go posiadają, jak 
również tych, którzy dopiero starają się 
o kredyt. Działania RPP w okresie pan-
demii zmierzały do obniżenia stóp pro-
centowych, czyli zmniejszenia kosztów 
kredytów. Niestety spadek stóp procen-
towych obniżył dochody banków, co 
skutkuje podwyższeniem przez nie marż. 
Reasumując, koszty obsługi kredytu są 
w tej chwili niższe, dzięki obniżkom stóp 
procentowych. Marże banków są jednak 
wyższe, więc w sytuacji powrotu stóp 
procentowych do poziomu sprzed pande-
mii, klienci zaciągający kredyty dzisiaj 
uzyskają droższe kredyty niż ci, którzy 
zaciągnęli je wcześniej. 

Czy banki zmieniły w jakiś sposób 
procedury związane z uzyskaniem 
kredytu hipotecznego?
Banki znacząco zmieniły podejście do 

ryzyka związanego z udzielaniem kredy-
tów. Niestety to ryzyko jest w dzisiejszej 
sytuacji znacznie wyższe, przez co pro-
cedury są zmieniane na bieżąco, a akcep-
towalność jest coraz niższa.

Czy w wyniku pandemii nastąpiły ja-
kieś zmiany dla osób posiadających 
już kredyt?
Osoby posiadające już kredyt nie od-

czują żadnych zmian proceduralnych czy 
dodatkowych warunków do spełnienia. 
Zapisy w podpisanej już umowie nie są 
zmieniane.

Łatwiej czy trudniej uzyskać obecnie 
kredyt? 
Dzisiaj jest znacznie trudniej otrzymać 

decyzję pozytywną przez wprowadze-
nie bardziej restrykcyjnych warunków 
udzielania kredytów. Część banków 
zrezygnowała z akceptacji niektórych 
źródeł dochodu (np. umowy zlecenia, 
umowy na czas określony czy docho-
dów uzyskiwanych z działalności gospo-
darczej w branżach dotkniętych przez 
COVID-19). To samo dotyczy pracow-
ników zatrudnionych na umowę o pracę 

w zagrożonych konsekwencjami wirusa 
fi rmach, np. z branży usługowej, trans-
portowej lub związanych z edukacją 
prywatną. 

Czy należy nastawić się na to, że ban-
ki będą wymagać wyższego wkładu 
własnego?
Banki już wprowadziły obowiązek mi-

nimum 20-procentowego wkładu włas-
nego lub wyższego, z jednym wyjątkiem, 
gdzie pozostał 10-procentowy minimal-
ny wkład. Sądzę, że powrót do 10-pro-
centowego wkładu będzie długim pro-
cesem, o ile w ogóle to nastąpi. Zasady 
wkładu własnego od kilku już lat precy-
zyjnie reguluje Rekomendacja S wyda-
na przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Istnieje możliwość zaciągnięcia kre-
dytu w formie online?
Nie ma takiej możliwości. Istnieje 

możliwość przyjęcia części dokumen-
tacji w formie elektronicznej, natomiast 
wniosek i umowa muszą być podpisane 
w obecności pracownika banku.  

Co z czasem oczekiwania na decyzję 
kredytową - uległ wydłużeniu?
Decyzja kredytowa powinna zostać pod-

jęta w ciągu maksimum 21 dni od dnia 
złożenia kompletnego wniosku.

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, 
które mają obecnie problem ze spła-
tą kredytu? 
Wsparciem są z pewnością niższe od-

setki kredytowe związane z obniżeniem 
stóp procentowych przez Radę Polityki 
Pieniężnej. Część klientów, tak jak do tej 
pory, może skorzystać z tak zwanych wa-
kacji kredytowych. Banki wprowadziły 
też dodatkowo możliwość zawieszania 
płatności rat kapitałowych lub kapitało-
wo-odsetkowych, jeśli klient ma proble-
my z terminowymi płatnościami, które 
są konsekwencją zmniejszenia uzyski-
wanych dochodów w czasie pandemii. 

ROZMAWIAŁ: KAMIL DUDKA

# FINANSE

REKLAMA

Kredyt po pandemii
Zaciągnięcie kredytu zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem. Niezależnie od okoliczności ostatecznie będzie trzeba zwrócić poży-

czoną kwotę. Okazuje się jednak, że w dzisiejszych czasach właśnie te okoliczności mogą być wysoce nieprzewidywalne. O zmia-

nach, jakie zaszły na rynku kredytowym, rozmawiałem z Tomaszem Leciejewskim, ekspertem kredytowym z Biura Lesław Nowak 

& Tomasz Leciejewski - Doradcy fi nansowi.
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MPEC Sp. z o.o. w Lesznie
czyli przyjazne ciepło systemowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12

www.mpec.leszno.pl, email mpec@mpec.leszno.pl
tel. (65) 525 60 00, fax: (65) 525 60 73

Działania inwestycyjne i rozwojowe MPEC w Lesznie

Działania inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie od dłuższego czasu skoncentrowane są na poprawie sprawności eksploatowa-
nego systemu ciepłowniczego oraz poprawie efektywności wytwarzania ciepła systemowego.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 

i MODERNIZACYJNE

• Inwestycje obszarowe związane z rozwojem miej-
skiej sieci ciepłowniczej.

• Modernizacja ciepłowni Zatorze, w tym realizacja 
zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środo-
wiska naturalnego.

DZIAŁANIA ROZWOJOWE

MPEC w Lesznie prowadząc działania rozwojowe dąży do:
• Wzrostu sprzedaży ciepła w wyniku pozyskania nowych odbiorców ciepła.
• Zmniejszenia strat ciepła, zarówno w źródle, jak i sieci ciepłowniczej.
• Dalszej poprawy jakości dostaw ciepła poprzez wdrażanie najnowszych rozwiązań auto-

matyzacji procesu technologicznego.
• Ochrony środowiska naturalnego poprzez modernizację systemu ciepłowniczego, jak 

i wdrażanie technologii produkcji ciepła systemowego w oparciu o odnawialne źródła 
energii oraz kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej).

KOMFORT

• Bezobsługowe węzły cieplne wyposażone w automatykę 
pogodową regulującą dostawy ciepła do aktualnych potrzeb 
odbiorców.

BEZPIECZEŃSTWO

• Najbezpieczniejszy sposób dostawy ciepła.
• Pogotowie ciepłownicze pracujące przez 24 godziny na dobę 

przez 7 dni w tygodniu.

EKOLOGIA I EFEKTYWNOŚĆ

• Sieć ciepłownicza rozbudowywana w najnowszej technologii rur 
preizolowanych.

• Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej eliminuje niską 
emisję z lokalnych kotłowni.

OSZCZĘDNOŚĆ

• Ciepło systemowe to oszczędność czasu i pieniędzy. To rozwią-
zanie konkurencyjne cenowo i charakteryzujące się najniższą 
dynamiką wzrostu kosztów w stosunku do innych sposobów 
ogrzewania.

Zalety korzystania z ciepła MPEC w Lesznie

Odpowiedzialność społeczna MPEC w Lesznie

DNI OTWARTE

W MPEC – LESZNO

• Corocznie organizowane Dni Otwarte 
w MPEC – Leszno pozwalają mieszkań-
com Leszna zobaczyć wszystkie etapy 
produkcji ciepła systemowego, poznać 
i zrozumieć meandry funkcjonowania 
leszczyńskiego systemu ciepłowniczego.

EDUKACJA EKOLOGICZNA W MPEC - LESZNO

• „Warsztaty małego inżyniera” - ciekawe warsztaty dla dzieci
• “Matematyczna tajemnica pełna danych” - ciekawe warsztaty dla młodzieży

WSPÓŁPRACA MPEC – LESZNO Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

• Współpraca z leszczyńskimi placówkami szkolnictwa zawodowego w zakresie organi-
zowania wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym, 
propagujące szkolnictwo zawodowe i nowoczesne rozwiązania techniczne.

(5
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Odwiedzamy stolicę Wielkopolski

Pyry, giry, skibki
Poznań to miasto pełne sprzeczności. Najstarsze jego dzielnice, 

a więc Ostrów Tumski i Śródka, administracyjnie stanowią obec-

nie Nowe Miasto. Powszechnie kojarzony z koziołkami, choć ten 

uroczy zwierzak znajduje się w herbie Lublina. To jedyne miasto 

wymienione z  nazwy w  polskim hymnie. Po niecodziennym 

Poznaniu oprowadzi nas Aleksandra Adamiszyn, leszczynianka 

aspirująca do studiów doktoranckich na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza.

- W ostatnim czasie Poznań zyskał 
nowy symbol – Watchera. To tajemni-
czy ludek pojawiający się w różnych 
miejscach. Zobaczymy go także na 

drzwiach Wydziału Kultury w urzędzie 
miasta. Jego autorem jest poznański 
streetartowiec, działający pod pseudo-
nimem Noriaki. Był on także zaanga-
żowany w projekt auto doniczka, który 
szybko stał się przebojem w całym kra-
ju. Efektem działań była instalacji roślin 
w opuszczonym wraku poloneza w cen-
trum miasta – opowiada Ola.
Auto doniczkę należy zaliczyć do atrak-

cji sezonowych. W przeciwieństwie 
do… ziemniaka, a właściwie poznań-
skiej pyry. 
– Mieszkańcy postanowili uhonorować 

jeden ze swoich atrybutów tożsamości 
i od 2007 roku w parku Jana Pawła II 
znajduje się pomnik warzywa – doda-
je Ola.Aleksandra Adamiszyn.

Pomnik Poznańska Pyra. Źróełko Żarnowiec.

Krótka ścieżka rowerowa.
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Klatka schodowa w dawnej WSSS.

A ja zastanawiam się, ile porcji gziki 
można przygotować z pięcio tonowego 
kartofl a…
Przebywając w dzielnicy Wilda, gdzie 

znajduje się betonowy ziemniak, warto 
odwiedzić podwórko na ulicy Wspólnej. 
Co w nim niezwykłego? 
– To prawdopodobnie największe po-

dwórko na świecie – mówi Aleksandra.
Czyżby Poznań miał kompleks wiel-

kości? Zdecydowanie nie. W rejonie ul. 
Opłotki znajduje się prawdopodobnie 
najkrótsza ścieżka rowerowa na naszej 
planecie. Ma długość zaledwie 4,5 me-
tra i mnóstwo fanów wykonujących na 
niej pamiątkowe zdjęcia.
Poza rysunkami przedstawiającymi 

Watchera Poznań imponuje ilością mu-
rali. Na szczególną uwagę zasługuje 
„Opowieść śródecka z trębaczem na da-
chu i kotem w tle”. Malunek znalazł się 
na liście szóstej edycji konkursu „7 no-
wych cudów Polski” organizowanego 
przez National Geographic Polska.
– W sąsiedztwie muralu znajdziemy uli-

cę Cybińską. Wyróżnia się ona tym, że 
ma tylko jeden numer i jest nim trzyna-
ście. W wielu miastach, np. w Paryżu, ze 
względu na przesąd rezygnuje się z trzy-
nastki przy numeracji budynków czy po-
koi hotelowych – dodaje. 
Stolica Wielkopolski popularna jest tak-
że wśród amatorów urbexu, czyli osób 
eksplorujących opuszczone miejsca. 
W Poznaniu ich nie brakuje. Do najpopu-
larniejszych możemy zaliczyć Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego czy 
Budomel. Interesującym obiektem jest 
także budynek dawnej Wyższej Szkoły 
Sztuki Stosowanej. Na swój sposób dalej 
jest wykorzystywany przez osoby o ar-
tystycznej duszy. Charakterystyczne 
schody często stanowią tło sesji zdję-
ciowych, a na murach regularnie poja-
wiają się graffi  ti. 

Zdecydowaną wadą Poznania jest nie-
wielka ilość ofi cjalnych punktów wido-
kowych. Wielkopolska gospodarność 
potrafi  jednak zdziałać cuda. Dowodem 
na to jest nie tylko teledysk do utwo-
ru „Kryzys” poznaniaka Mezo, zreali-
zowanego na dachu Andersia Tower, 
ale i wycieczka z Aleksandrą. Widok 
z dachu biurowca Bałtyk jest nieziem-
ski. Słońce wydaje się bardziej żółte, 
a niebo wyjątkowo błękitne. Dach nie 
jest powszechnie udostępniony i wyma-
ga wspomnianej zaradności, aby podzi-
wiać miasto z wysokości. Zdecydowanie 
polecam spróbować, aby móc doświad-
czyć nieziemskich widoków.
Zatrzymajmy się na moment przy 

Bałtyku. Poznańskim Bałtyku. Na jego 
miejscu dawniej znajdowało się kino 
o tej samej nazwie. Ciekawostką jest, że 
kinowe krzesła nie stały się materiałem 
nieużytecznym, a zyskały nową funkcję. 
Gdzie? Podpowiedzią jest nazwa ulicy 
sąsiadującej z budynkiem – Bukowska. 
– Buk to małe miasto z wielką histo-

rią, zdecydowanie warte zobaczenia. 
W miejscowym budynku mieszczącym 
bibliotekę i kino nowe życie otrzymały 
krzesła z Bałtyku. Wspólnym mianow-
nikiem Buku i Poznania jest także po-
stać architekta Radosława Barki, który 
zaprojektował słynne malowidło na po-
znańskiej Śródce oraz mural upamiętnia-
jący Powstanie Wielkopolskie w Buku. 
Wybierając się z Poznania do Buku, 
można zatrzymać się przy Źródełku 
Żarnowiec. To jedyne w Wielkopolsce 
i jedno z trzech w kraju źródeł typu wy-
wierzyskowego – wyjaśnia Ola.
P.S. Szersza relacja zdjęciowa do zoba-

czenia na naszych kontach na Facebooku 
oraz Instagramie.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Imponujący mural na Śródce.

Autodoniczka.
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Jubileusz
Najpierw nabożeństwo, później zabawa:

Dnia 13 bm. obchodzi Kat. Tow. Robotników w Bukówcu Górnym 25-lecie 
swojego istnienia. Program przewiduje solenną mszę św., potem uroczystą 
akademję, a po południu zabawę ludową.

Jest magister!
O takich sprawach chętnie informowano:

Wychowanek tutejszego gimnazjum p. Jan Wiórka z Leszna uzyskał na 
wszechnicy poznańskiej dyplom magistra prawa.

Na pożegnanie
Wieści z wojska:

Korpus podofi cerski 55 pozn. p p. urządził w ub. tygodniu wieczór pożeg-
nalny dla 10 zasłużonych podofi cerów, którzy idą czy to na inne stanowiska 
państwowe czy też na emeryturę. Wielu z nich to weterani roku 1918 i 1919. 
Nastrój podczas tej uroczystości był bardzo podniosły.

Przy zwłokach siostry
Brat popełnił samobójstwo:

W Lesznie zmarła właścicielka domu przy ul. Matejki, która utrzymywała 
swego brata Maurycego Hasfelda.
Krótko po śmierci siostry zrozpaczony brat strzelił do siebie z rewolweru i za-
bił się na miejscu. Jak ustalono, przyczyną rozpaczliwego czynu był nieutu-
lony żal po zgonie siostry.

Urwane ręce

i kopnięcie konia
W regionie doszło do kilku nieszczęśliwych wypadków:

W  przędzalni wełny p. Fiszera została porwana przez pas transmisyjny 
24-letnia mężatka H. Piosikowa. Skutki były straszne. Pas urwał nieszczęśli-
wej rękę aż do łokcia. W  stanie ciężkim przewieziono ją do szpitala św. 
Józefa, gdzie chirurg szpitala p. dr Polański dokonał operacji.

***

Podobnież okaleczonego z  urwanem całem ramieniem prawem przez pas 
transmisyjny i  zmiażdżonymi żebrami przewieziono do szpitala św. Józefa 
przed paru dniami z Miejskiej Górki.

***

W  Krzycku Wielkiem koń kopnął tak nieszczęśliwie robotnika Samola 
w brzuch, że nastąpiło pęknięcie kiszek. Konającego przewieziono do szpi-
tala w Lesznie.

Blond oszust
Przyjechał do Leszna, podobno reprezentując fi rmę poznańską, ale mó-
wił jak krakus:

Do pewnego kupca przybył osobnik podający się za Izydora Traubera, wo-
jażera fi rmy "Brzeski Dom Wysyłkowy", oddział Poznań. Zamówił towaru za 
56 zł i odbierając towar, dał 22 zł zaliczki. Gdy po pewnym czasie poszkodo-
wany zwrócił się do wymienionej fi rmy, dowiedział się, że p. Traubera nikt 
tam nie zna. Oszust, blondyn jest średniego wzrostu, lat 30-35, mówi akcen-
tem małopolskim.

REKLAMA
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Pożary 

w regionie
Sierpień 1933 roku stał pod znakiem burz i wichru. Oto co się 
wydarzyło:

Podczas ostatniej burzy, która szalała nad Lesznem grom uderzył kilkakrot-
nie w mieście, zrywając przewody telefoniczne i świetlne.

***

W Tworzanicach uderzył piorun w stóg p. Seiff ertowej, który spłonął. Straty 
wynoszą 2500 zł.

***

W Moraczewie uderzył grom w stóg owsa sołtysa R. Wawrzyniaka. Pożar 
zdołano ugasić. Straty wynoszą około 70 zł.

***

Skutkiem wichru zerwała się chorągiew z jednego z domów na rynku i spa-
dając na przewody elektryczne przerwała je. Nastąpiło krótkie spięcie i cho-
rągiew spaliła się. Dalszych strat nie było.

Materiały pochodzą z  "Kuriera Poznańskiego" (sierpniowe wydania z  1933 roku). W  tekstach głównych zachowano oryginalną pisownię.

Zmiany

personalne
Doniesienia z kręgu oświaty:

Dyrekcję Państw. Seminarjum Męskiego objął p. dyr. Leon Adamowicz, który 
na to stanowisko przybył z Tucholi na Pomorzu.

***

W stan spoczynku został przeniesiony inspektor szkolny p. Tyczewski, ogól-
nie ceniony dla swego prawego charakteru.

***

Z początkiem roku szkolnego zaszły prawie we wszystkich szkołach dość po-
ważne zmiany personalne. I tak odeszli ks. prefekt Kundegórski z gimn. żeń-
skiego i ks. prefekt Pacyna ze seminarjum męskiego. Na miejsce pierwszego 
przyszedł ks. pref. Eggert. Ne emeryturę poszedł ks. prof. Karpiński z gimna-
zjum męskiego. Pozatem w szkołach powszechnych odeszło kilka 
nauczycielek.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Należycie do miłośników zdobienia ciała? Interesujecie się sztuką tatuażu? A może przymierzacie się do wykonania pierwszego 

malowidła, ale ciągle zastanawiacie się „jak to jest”? Jeśli na któreś z powyższych odpowiedzieliście tak, to jesteście we właści-

wym miejscu. 

Na taką rozmowę trudno umówić się 
w kawiarni. Z Tatianą i Dawidem spo-
tykam się w leszczyńskim studiu tatu-
ażu, które prowadzą. Doskonale rozpla-
nowane pomieszczenie i uśmiechnięci 
pracownicy od razu wprawiają w dobry 
nastrój. Rozglądam się i pierwsze, co 
przykuwa wzrok, to fotele dla klientów 
oraz… hulajnogi. Ale po kolei.

- Pochodzę z Braniewa. Choć miałem 
blisko do Rosji, to nigdy jej nie odwiedzi-
łem. Zjeździłem jednak sporo zachodniej 
Europy. Przez pewien czas mieszkałem 
w Holandii. Po powrocie do kraju pra-
cowałem jako administrator (manager) 
w studiu w Grudziądzu. Od stycznia je-
stem w Lesznie. Było to związane z pro-
pozycją objęcia studia tatuażu w Lesznie 
– opowiada Dawid Fabjański.

Tatiana z kolei pochodzi z Rosyjskiego 
Orenburga. Jej przyjazd do Leszna był 
niemałym wyzwaniem logistycznym. 
– Trasa z Orenburga do Leszna to 
3000 kilometrów! Moja droga wiodła 
przez Petersburg, Kaliningrad i wresz-
cie Elbląg, gdzie czekał na mnie Dawid 
- mówi Tatiana Tepliakova, która szyb-
ko dostrzegła różnice pomiędzy Rosją 
a Polską. – W Rosji są praktycznie tylko 

albo duże miasta, albo wsie. Niewiele 
jest takich miejscowości jak Leszno. 
W Polsce miasta są czyste, mieszkańcy 
są uprzejmi, a na ulicach nie ma bezdom-
nych zwierząt. Liczę także na cieplejszą 
zimę niż w Rosji. Podoba mi się wyraźny 
system pracy z Dawidem. Ja zajmuję się 
tatuowaniem, a on odpowiada za kwestie 
marketingowe. Świetnie się uzupełniamy. 

Skazani na dziary

Tatiana i Dawid.
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Raz kotwica, raz nagie panie, raz 
Raskolnikow ze „Zbrodni i Kary”. 
Obrazki o wątpliwej jakości i często ko-
jarzone z odbywającymi karę kajdania-
rzami. Wstydliwe i ukrywane. To daw-
ne stereotypy kojarzone z tatuowaniem 

ciała. Obecnie „dziary” cieszą się zdecy-
dowanie bardziej pozytywnym wizerun-
kiem i przeważnie nie stanowią bariery 
dla potencjalnego pracodawcy. 
– Dziś tatuaż stanowi dzieło sztuki. 

Wykonywany jest z aptekarską precyzją. 

Dbamy o każdy szczegół. Tutaj nie ma 
miejsca na najmniejszy błąd. Żyjąc we 
współczesnych czasach, wspaniałym ta-
tuatorem mógłby być Leonardo da Vinci 
– mówi Dawid. – Do każdego klienta 
podchodzimy indywidualnie, podobnie 
jak klienci do tatuowania. Dla jednej 
osoby malunek ma bardzo głębokie zna-
czenie, a dla innych jedynie estetyczne. 
Bez względu na motywację, każdy ocze-
kuje perfekcyjnego efektu. Bardzo często 
mamy okazję wykonywać covery, czyli 
najprościej mówiąc, poprawiamy nie-
udane tatuaże. 
Nakłuwanie ciała igłami może kojarzyć 

się z akupunkturą i powodować przera-
żenie. Czy tatuowanie rzeczywiście jest 
bolesne? 
– Z całą pewnością nie jest tak bolesne, 

jak się może wydawać. Przede wszyst-
kim w odróżnieniu od choćby zastrzyku, 
działa tutaj hipnoza tatuażu. Osoba ta-
tuowana obserwuje, jak powstaje dzieło. 
Uwaga osoby skupiona jest na wykony-
wanym wzorze. Zawsze warto zjeść coś 
słodkiego w czasie sesji, aby podnieść 
poziom glukozy w organizmie – wyzna-
je Dawid.
Co ciekawe, Dawid przekonuje, że ta-

tuaże są dla wszystkich. 

– Nie dziwią mnie osoby starsze chcące 
skorzystać z naszej usługi. Dziadkowie 
często otrzymują vouchery od swoich 
wnuków. 
Tatiana i Dawid stanowią doskonałą 

parę zarówno w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym. Bardzo szybko zaaklima-
tyzowali się w Lesznie. Nie mają trudno-
ści z nawiązywaniem kontaktów. Dawid 
biegle mówi w języku polskim, angiel-
skim i rosyjskim. Ma w planach naukę 
kolejnych języków. 
– Leszno nie jest dużym miastem, ale po-

siada doskonałą lokalizację. Jest bardzo 
blisko dużych ośrodków jak Poznań czy 
Wrocław. W samym mieście bardzo po-
doba nam się architektura, w tym uro-
kliwy rynek z ratuszem. Ludzie są bar-
dzo życzliwi. Rozmawiając po rosyjsku, 
nigdy nie odnotowaliśmy wrogości. Po 
mieście najczęściej poruszamy się na 
hulajnogach. Często odwiedzamy także 
mini zoo – kończy Tatiana.
A zatem do zoo… baczenia!

TEKST I ZDJĘCIE: 

MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIA TATUAŻY: ARCHIWUM 

TATIANY I DAWIDA

# LUDZIE I ICH PASJE
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- Na Woodstock jeżdżę od 2011 roku. 
Już w gimnazjum słyszałam opowieści 
o festiwalu. Podczas wakacji, spaceru-
jąc z koleżanką po osiedlu, zauważyły-
śmy, że niemal nikogo ze znajomych nie 
ma w domu. Okazało się, że wszyscy są 
na Woodstocku. Ważny dla mnie jest też 
fakt, że festiwal to również podziękowa-
nie dla wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, którym byłam wie-
lokrotnie. Na swój pierwszy festiwal wy-
brałam się pociągiem. Pojechałam do 
Głogowa, a stamtąd festiwalowym pocią-
giem do Kostrzyna – wspomina Sandra 
Szczepaniak. Czy jest coś niezwykłego 
w tych pociągach? – Z pewnością na-
zwy. Scyzoryk, Rysiek, Wehikuł Czasu czy 
Stalowy Pęcherz to tylko niektóre z nich. 
Co ciekawe, nazwę może nadać każdy, 
wystarczy wziąć udział w konkursie ze 
swoją propozycją. Z kolei jadąc autem, 
warto wybrać się wcześniej, nawet kilka 
dni, aby zapewnić sobie dogodne miejsce 

parkingowe – dodaje Nikola Jaworska. 
Dorzucając do tego okolicznych cykli-
stów i pieszych, mamy szeroką gamę 
możliwości transportowych.
Otwarcie wydarzenia to piękny i cele-

browany moment. Orkiestra odgrywa 
utwór „Glory, Glory Alleluja”. Można 
usłyszeć także hymn Polski, a pozdro-
wienia płyną do całego świata. 
– Ale już wcześniej, przed ofi cjalnym 
otwarciem, nie ma mowy o nudzie. 
Pokojowa Wioska Hare Kryszna organi-
zuje koncerty dzień wcześniej. To kolejny 
z powodów, dla których warto przyjechać 
prędzej – wyznaje Daniel Szczepaniak. 
Woodstock w swej bogatej ofercie za-

skakuje wydarzeniami. 
– Organizowany jest festiwal kolo-

rów, odbywają się kreatywne warszta-
ty, np. lepienia z gliny. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się wykłady Akademii 
Sztuk Przepięknych. Prelekcje w jej ra-
mach mieli okazję wygłaszać m in.: Lech 

Wałęsa, Marek Kondrat, Jerzy Bralczyk 
czy Krzysztof Hołowczyc. Niezwykle sze-
roka jest także propozycja muzyczna. Na 
festiwalowej scenie znajdzie się miejsce 
na każdy projekt. Można tutaj posłuchać 
nie tylko ciężkich brzmień, ale i fi lhar-
moników grających Vivaldiego, muzy-
ki Jana Kiepury czy zespołu założone-
go przez dziennikarzy: Poparzeni Kawą 
Trzy – opowiadają leszczyńscy „przy-
stankowicze”. To oczywiście tylko nie-
wielka część wydarzeń. – Podczas festi-
walu jest także możliwość skorzystania 
z bezpłatnych porad prawnych, wzię-
cia udziału w Runmageddonie czy za-
warcia małżeństwa udzielanego przez 

Latającego Potwora Spaghetti. Chcąc 
skorzystać z tej ostatniej propozycji, ko-
nieczne jest posiadanie durszlaka i zało-
żenie go na głowę. Nowożeńcy przyjmują 
życzenia od uczestników i pozują do ślub-
nych zdjęć – uzupełnia Nikola.
Warto wspomnieć także o ofercie ga-

stronomicznej. Deser pełen afi rmacji, 
produkty smażone w medytacji czy we-
gańskie zestawy obiadowe od Kryszny 
(w zestawie kotlety sojowe i energia) to 
niektóre z nich. I pewnie te dania sma-
kują na festiwalu jak nigdzie indziej, zu-
pełnie jak gofry nad jeziorem. Posiłki na-
leży uwzględnić w planie dnia. Zdarza 
się, że uczestnicy festiwalu dziennie 

# WSPOMINAMY I CZEKAMY

REKLAMA

Czy istnieje miejsce wypełnione pozytywnymi osobami, w którym przestajemy się nawzajem oceniać, a bardziej doceniać? Miejsce, 

w którym można poczuć się inaczej, niż zwykle, jakby pękała skorupa całego schematu codzienności? Miejsce, w którym można 

niemal całą dobę podziwiać gwiazdy (nie tylko te na niebie)? Mieszkańcy Leszna: Sandra, Nikola i Daniel spróbują nas przekonać, 

że tak.

Festiwalowa przerwa na wspominki

Sandra i Daniel na festiwalu.
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przemierzają wiele kilometrów. Teren 
jest ogromny i dotarcie z jednej impre-
zy na drugą może zająć sporo czasu. 
A woodstockowe wydarzenia cechuje 
nadzwyczajna punktualność.
- Woodstock to miejsce, na które moż-

na się wybrać w przebraniu, ale nie 
trzeba. Tutaj nic nie trzeba, a wszyst-
ko można. Woodstock to miejsce, a nie 
nazwa – odpowiada Sandra zapytana 
o niedawną zmianę nazwy festiwalu na 

Pol’and’Rock. – Na Woodstock się nie 
jeździ, tylko się wraca. 
Czy w tym roku impreza przeniesie 

się do „kuchni”? Czy organizowane 
będą mini festiwale? Uczestników łą-
czy ogromna życzliwość, jednak każdy 
z nich jest inny i nie ma jednej recepty 
dla wszystkich. 
- W sieci będzie możliwość posłuchania 

koncertów i wykładów ASP. Wielu regu-
larnych bywalców podporządkowuje let-
ni urlop festiwalowi. I my tak zrobiliśmy. 

Z pewnością będzie to czas spędzony 
z przyjaciółmi. Do Leszna przyjedzie 
moja przyjaciółka z Holandii, planuje-
my zarezerwować domek nad jeziorem. 
I jestem pewna, że nie zabraknie nam fe-
stiwalowego optymizmu – mówi Sandra.
- Będzie to spokojniejsze lato. Nie odbę-

dzie się żadne duże muzyczne wydarzenie. 

Byliśmy uczestnikami wielu festiwali – 
podsumowują Nikola i Daniel.
A moje plany o kostrzyńskim debiucie 

muszą jeszcze zaczekać…

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE
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Sandra i Nikola w drodze na Woodstock.

Uczestnicy imprezy.
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Maciej Orzałkiewicz to w kolekcjonerskim światku znany i lubiany fan starych pojazdów mechanicznych. Posiada m.in. Fiata 

126p, Syrenę R20 oraz niezwykłą kolekcję ciągników jednoosiowych. Nie każdy jednak wie, że może pochwalić się również inny-

mi zbiorami...

Macieja poznałem podczas Dnia 
Kolekcjonera organizowanego przez 
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Okręgowego w Lesznie. Na swoim sta-
nowisku dumnie prezentował ekspona-
ty związane z Fabryką Samochodów 
Małolitrażowych oraz dotyczące miasta 
Leszna. Te ostatnie zbiory natychmiast 
zwróciły moją uwagę. Szybko nawią-
zaliśmy przyjacielską relację i przyją-
łem zaproszenie odwiedzenia właścicie-
la zbiorów. Wybierając się do Macieja 
Orzałkiewicza, nie wiedziałem, czego 
się spodziewać, ale z całą pewnością nie 
tego! Byłem pewien rozmowy o pasji, 
ale to co zobaczyłem, przerosło moje 
oczekiwania. Pokój w domu przypomina 
salę muzealną. I to bez biletów wstępu. 
Skąd takie zainteresowanie u Macieja? 
– Otrzymałem od znajomego talerz 

z herbem Leszna. To było około dzie-
sięciu lat temu. I od tego się zaczęło. 
Zaciekawił mnie gadżet dotyczący mia-
sta, w którym mieszkam. Tym bardziej, że 
prawdopodobnie został wyprodukowany 
w roku mojego urodzenia. Szczególnie 
cenne są dla mnie wyroby z okresu PRL.
Statuetki, medale, którymi nagradzano 

zasłużonych pracowników, szeroko rozu-
miana ceramika, publikacje książkowe, 
chusty z Centralnych Dożynek, dawna 
prasa, niezliczona liczba proporczyków. 
Wzrok przyciąga między innymi kom-
plet 2 wazonów z talerzem i popielnicz-
kami. Są pamiątki kojarzone z lokalnymi 
podmiotami: Metalplastem, leszczyńską 
mleczarnią, USP Jedność, lotniskiem 
,WZSR - Samopomocą Chłopską czy 
Unią Leszno. Dla osoby lubiącej Leszno 
regionalna uczta jest tutaj na wyciągnię-
cie ręki. Zaczynam głośno komentować 
to, co widzę i zostaję poprawiony przez 
kolekcjonera. 
– To jest dokładnie znana ilość pro-

porczyków. Doskonale wiem, jakie 
mam w swojej kolekcji, które posiadam 

w większej ilości niż jeden. Podobnie 
z medalami. Podwójne egzemplarze po-
zwalają na jednoczesne wyeksponowanie 
wyrobu z obu stron – zaznacza.
Oglądając pokaźną kolekcję, moż-

na dostrzec różnice następujące w pro-
dukcji. Takim przykładem są kufl e. 
Wcześniejsze wytwory posiadają nie-
zwykle wyraźne szczegóły, w tym herb 
miasta. Z kolei te późniejsze są już nie-
co rozmyte.
Czy takimi zbiorami można się nasycić? 
– To aktywność, która staje się przyjem-

nością. Ciągle szukam nowych ekspona-
tów i ciągle je znajduję. I ciągle mnie za-
skakują. Zdarza się, że elementy do mojej 
kolekcji trafi ają z Berlina, Krakowa, 
Gdańska czy Warszawy. Pamiątki dawne-
go Leszna są naprawdę nieźle rozsiane. 
Niezwykłość zbiorów potwierdza, że 

mimo ogromnego zainteresowania wyro-
bami PRL znajdziemy także przedmioty 
z przełomu XIX i XX wieku oraz okresu 
okupacji. Choćby w ostatnich dniach do 
kolekcji trafi ła książka z 1940 r.
Najbardziej barwne w kolekcji wyda-

ją się chusty z Centralnych Dożynek. 
Patrząc na nie, próbuję sobie wyobrazić 
panującą atmosferę, rozkrzyczany sta-
dion i kolorowe miasto.
- W 2027 roku minie pięćdziesiąt lat od 

tego wielkiego wydarzenia. Może warto 
zastanowić się nad organizacją jubileu-
szu? Oczywiście nie mam na myśli tutaj 
żadnych względów ideologicznych. Nie 
da się jednak ukryć, że w 1977 roku oczy 
całej Polski zwrócone były na Leszno – 
kończy Orzałkiewicz.
Dla mnie wielkim wydarzeniem było 

to spotkanie. Oderwałem się od trosk 
codzienności i dosłownie oddychałem 
Lesznem.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA Z ARCHIWÓW 

PRYWATNYCH

O Lesznie w Lesznie
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Trochę na południe, później trochę na wschód
Praga. Pilzno. Bratysława. Na pierwszy rzut oka miasta bardzo podobne różniące się w detalach. Nic bardziej mylnego. Praski 

zamek zachwyca piękną architekturą oraz bogactwem dzieł kultury, natomiast bratysławski bajkowym krajobrazem. W Pilźnie 

kryją się browary, pałacyki oraz urocze parki... Te miasta po prostu nie mogą być do siebie podobne.

Artykuł to tylko początek. Co kilka dni na naszym profi lu na Facebooku będziemy publikować zdjęcia z podróży z opisywane-

go miejsca. To właśnie tam będzie najwięcej informacji o danej atrakcji. A na razie tylko wstęp… 

Wystarczy bak paliwa
Do Czech można jechać samochodem, 

autokarem lub pociągiem. Lot samolo-
tem byłby ciekawą przygodą, jednak ani 
lotnisko w Poznaniu, ani we Wrocławiu 
nie oferuje bezpośrednich połączeń lot-
niczych. Do Pragi bez problemu można 
dojechać na jednym, pełnym baku (przy 
dobrych wiatrachj starczy na podróż 
w dwie strony). Trasa jest stosunkowa 
prosta, warto wybrać drogę ekspresową 
Wrocław - Jelenia Góra - Liberec - Praga. 
Oczywiście trzeba pamiętać o winiecie 
(np. 10-dniowa kosztuje ok. 53,50 zł), 
którą można kupić m.in. na stacji ben-
zynowej przed wjazdem na płatną auto-
stradę. Alternatywą dla samochodu jest 
autokar (np. Flixbus - bilety tylko online 

na stronie internetowej przewoźnika) lub 
pociąg (np. LeoExpress z Wrocławia). 
Droga z Pragi do Pilzna jest banalnie 
prosta, ponieważ jedzie się praktycznie 
cały czas prosto. Natomiast trasa z Pilzna 
do Bratysławy nie powinna zająć dłużej 
niż pięć godzin. Sporo, jednak autostrada 
jest otoczona malowniczymi krajobraza-
mi. Ale uważajcie na znaki! Nawet sym-
boliczne przekroczenie prędkości może 
oznaczać wysoki mandat. 

Trzy gwiazdki kontra przytulny hotelik 
Przyznam szczerze, że ceny hote-

li w Pradze bardzo mnie zaskoczyły. 
Jeszcze rok temu były znacznie wyż-
sze! Dwuosobowy pokój w trzygwiazd-
kowym obiekcie na jedną dobę nie 

powinien kosztować więcej niż 150 zł. 
Oczywiście warto szukać promocji na 
takich portalach jak np. Booking.com. 
Korzystanie z niego jest o tyle pomoc-
ne, że biuro obsługi klienta zawsze stoi 
po stronie turysty - sam wielokrotnie mo-
głem liczyć na rekompensatę fi nansową 
za nieudany pobyt w hotelu. Ciekawą 
opcją są hostele, w których ceny zaczy-
nają się już od 60 zł. Przede wszystkim 
kierujcie się lokalizacją - obiekt poza 
centrum jest o tyle droższy, o ile trze-
ba będzie doliczyć bilety za komuni-
kację miejską. W Bratysławie sytuacja 
wygląda identycznie, choć kwoty mogą 
być nieco wyższe. W Pilźnie, mimo 
dość wysokiej ceny, warty odwiedzenia 
jest Parkhotel Plzen – pokój dwuosobo-
wy kosztuje tutaj 338 zł, ale w zamian 
gość może korzystać z basenów, sauny, 

spa, kortu tenisowego oraz wliczonego 
w cenę śniadania.

Zwiedzanie za jedną koronę
Nie w każdej stolicy w Europie jest 

to możliwe, ale Pragę da się zwiedzić 
nie wydając ani jednej korony. Główna 
atrakcja stolicy Czech to Zamek Praski. 
To właśnie tam można wykonać pięk-
ne zdjęcia. Kwestia biletów wygląda po-
dobnie jak na Wawelu. Jedynie wstęp do 
poszczególnych komnat jest płatny. Nie 
twierdzę, że nie warto ich odwiedzić, 
jednak osoby nieinteresujące się histo-
rią oraz nieznające angielskiego, mogą 
się nieco nudzić. Bezapelacyjnie piękny 
(a także darmowy) jest ogród pałacowy. 
To także idealne miejsce na mały piknik. 
Archikatedra Świętych Wita, Wacława 
i Wojciecha jest dostępna dla turystów 
bezpłatnie tylko w ograniczonym zakre-
sie. Nie zachęcam do oszustwa, ale wej-
ście na modlitwę lub nabożeństwo jest 
oczywiście za darmo... Na początku roku 
nie trzeba było płacić za spacer po Złotej 
Uliczce po godzinie 17. Teraz powinno 
być podobnie, aczkolwiek nie gwaran-
tuję sukcesu. Inne atrakcje są już oczy-
wiście bezwarunkowo bezpłatne : most 
Karola, Rynek Staromiejski czy część 
Dzielnicy Żydowskiej. Ogród Vrbtovski, 
botaniczny, Wallensteina, botaniczny 
uniwersytecki - wszystkie zachwycają 
piękną przyrodą i są darmowe. Nie za-
pomnijcie o rejsie po Wełtawie! 

Pilzno to nie tylko browar
Oczywiście odwiedzenie browaru 

Pilsner Urquell to obowiązek każdego 
turysty, nawet abstynenta. Niestety za 
wstęp trzeba zapłacić, ale zdecydowanie 

Tu zawsze jest mnóstwo turystów...

Zamek w Bratysławie jest widoczny z każdego miejsca w mieście.Praga zachwyca nie tylko za dnia, ale także nocą...
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REKLAMA

W Pilznie w oczy rzuca się piękna Synagoga.

Bratysława to nie tylko zamek, ale także urocze uliczki... Przez Pilzno przepływa rzeka Berounka.

warto. Kolejne punkty to katedra św. 
Bartłomieja, podziemia, zoo, Wielka 
Synagoga, Rynek, Centrum Techniki 
i Nauki. Największą atrakcją jest jed-
nak… spokój. Tutaj życie toczy się 
wolniej niż choćby w Pradze. Nie ma 
tylu turystów, więc nie doskwiera ha-
łas. Z drugiej strony Pilzno jest raczej 
droższe. 

Skrajne opinie o Bratysławie
Ze stolicy Słowacji można wyjechać 

rozczarowanym albo zachwyconym. 
Oczywiście skrajne opinie wydają się 
zbyt przesadzone. W Bratysławie ko-
niecznie należy wstąpić do zamku, któ-
ry jest widoczny chyba z każdej części 
miasta. Nawet jeśli nie interesuje nas 
historia, to z pewnością zachwyci pięk-
na panorama miasta. To główna atrak-
cja Bratysławy. Inne? Oczywiście są, ale 
już mniej spektakularne. Właściwie po 
tym mieście należy spacerować, space-
rować i jeszcze raz spacerować. Tylko 
w ten sposób odkryjemy duszę stolicy 
Słowacji. Podczas pieszej wycieczki na 

pewno co jakiś czas natkniemy się na ja-
kieś urocze miejsce. 

Coś na pusty żołądek
W Czechach oraz na Słowacji bardzo 

popularne jest tzw. skrócone menu. To 
najczęściej zestaw trzech, czterech dań 
do wyboru w bardzo korzystnej cenie. Za 
około 150 koron czeskich można zjeść 
pyszne, tradycyjne danie. Należy jednak 
uważać na tzw. dodatki. Jeśli na naszym 
stole znajdą się przekąski lub dodatko-
we napoje, to oczywiście są one płatne 
(przeważnie). Jeśli do potrawy otrzy-
mamy jakieś dodatki (niewymienione 
w menu), np. pieczywo, to ono też za-
pewne kosztuje. W informacji turystycz-
nej bez problemu można znaleźć kupony 
rabatowe, wówczas nasz posiłek będzie 
jeszcze tańszy. 

Gdzie wieczorem?
Pilzno nie słynie z nocnego życia, dlate-

go, jeśli ktoś planuje się trochę rozerwać, 
to powinien zostać na noc w Pradze lub 
Bratysławie. Kluby w stolicy Słowacji 

są nieco tańsze, ale nieco mniej bez-
pieczne. W Pradze natomiast, szcze-
gólnie w nocy, bardzo często odbywa-
ją się koncerty na świeżym powietrzu. 
Wspaniałym przeżyciem jest rejs po 
Wełtawie w środku nocy, gdy więk-
szość budynków oraz mostów jest pięk-
nie oświetlona. Taka przyjemność kosz-
tuje nieco więcej niż za dnia. Absolutnie 
nie chcę nikogo straszyć, ale szczerze 
odradzam korzystanie z nieoznakowa-
nych lub słabo oznakowanych taksówek. 

Ceny, najczęściej nieuczciwe, mogą być 
zabójcze. Zazwyczaj policja stanie po 
stronie taksówkarza, ponieważ w koń-
cu sami zgodziliście się na przejazd… 
W Bratysławie ten problem nie występu-
je, ale tam z kolei zdecydowanie należy 
unikać podejrzanych klubów nocnych. 

PS już za kilka dni na naszym profi lu 
pierwsze fotki!

TEKST: KAMIL DUDKA
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Świat w pigułce
Przekładany ślub

Premier Danii - Mette Frederiksen - to uzdolniona po-
lityczka, która stoi na czele duńskiej partii socjaldemo-
kratycznej. W 2019 roku została najmłodszą szefową 
rządu, jednak chyba najbardziej zasłynęła z… prze-
kładania ślubów. Pierwotnie sakramentalne "tak" mia-
ła powiedzieć swojemu partnerowi - Bo Tengbergowi 
- w lipcu 2019 roku. Niestety, w tym samym czasie od-
bywały się duńskie wybory parlamentarne. W grudniu 
ważne spotkania międzynarodowe. W marcu pandemia. 
Wszyscy byli przekonani, że 17 lipca 2020 roku już na 
pewno odbędzie się ślub. Tym razem plany pokrzyżo-
wał Charles Michel (szef Komisji Europejskiej), który 
na ten sam weekend zwołał szczyt unijny. Podejrzewam, 
że Mette oraz Bo stracili cierpliwość, ponieważ zupeł-
nie spontanicznie zawarli związek małżeński 15 lipca. 

Prawie wszyscy głosowali na…

Gudniego Johannessona w wyborach prezydenckich na 
Islandii. Według ofi cjalnych wyników uzyskał 92,2% 
ważnie oddanych głosów. Kontrkandydat - Gudmundur 
Franklin Jonsson - tylko 7,8%. Absolutnie nie są to nie-
zwykłe wyniki. W drugiej połowie XX wieku jeden 
z prezydentów uzyskał 100% poparcia, bo nie miał 
żadnych przeciwników. Gudni nie pobił także rekor-
du Vigdis Finnbogadottir, która w 1988 roku zdobyła 
94,6% głosów. Wracając jeszcze do obecnego prezy-
denta - jest bezpartyjny, nie jest zawodowym polity-
kiem (tylko historykiem), a całą pensję oddaje na cele 
charytatywne. 

Biometryczne rozpoznawanie twarzy?

Ministerstwo spraw wewnętrznych Estonii planu-
je w najbliższym czasie zainstalowanie na estońskich 
przejściach granicznych systemu rozpoznawania twa-
rzy. Dzięki temu urządzenie będzie automatycznie 
skanować twarz danej osoby, a następnie porówny-
wać z ogólnoeuropejską bazą danych. Specjalny ska-
ner sprawdzi także autentyczność dowodu tożsamo-
ści. Biometryczne rozpoznawanie twarzy jest już 
stosowane na większości brytyjskich lotnisk oraz 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Łotwa blokuje rosyjską telewizję

Ambasada Rosji w Rydze krytycznie skomentowała 
działania łotewskiego rządu, który zdecydował się na 
zakaz nadawania dla siedmiu rosyjskojęzycznych ka-
nałów telewizyjnych Russian Today. Rosjanie uzna-
li to za dyskryminowanie rosyjskiej mniejszości oraz 
ograniczanie jej praw. Strona łotewska broni się tym, 
że najczęściej kanały RT stanowiły tubę propagando-
wą Kremla.

Nowy rząd Francji

Prezydent Emmanuel Macron powołał nowego szefa 
rządu - Jeana Castexa. Znacznie ciekawsze są nomina-
cje pozostałych ministrów. Ministrem spraw wewnętrz-
nych został Gerald Darmanin, przeciwko któremu to-
czy się śledztwo w sprawie oskarżenia o gwałt oraz 

molestowanie dwóch kobiet. Ministrem sprawiedli-
wości został adwokat Eric Dupond-Morreti. Znany jest 
z kontrowersyjnych wystąpień sądowych oraz udziału 
w głośnych procesach. Warto jednak zaznaczyć, że we 
Francji obowiązuje system semiprezydencki, a więc 
uprawnienia rządu są znacznie mniejsze niż na przy-
kład w Polsce.

Wyrok skazujący dla byłego premiera

Sąd w Paryżu skazał Francoisa Fillona oraz jego mał-
żonkę Penelope na pięć lat więzienia, w tym trzy lata 
w zawieszeniu, oraz grzywnę po 375 tysięcy euro za 
sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Okazało się, 
że były premier Francji fi kcyjnie zatrudnił we francu-
skim parlamencie swoją małżonkę oraz dwójkę dzie-
ci. Budżet państwa na nieistniejące etaty wydał pra-
wie milion euro. 

"Nasze społeczeństwo dojrzewa"

Tymi słowami prezydent Czarnogóry Milo Djukanović 
skomentował decyzję czarnogórskiego parlamen-
tu o zalegalizowaniu związków osób tej samej płci. 
Według badań jest to decyzja, na którą liczyła ponad 
połowa społeczeństwa. Dzięki temu pary homoseksu-
alne będą miały takie same prawa jak pary heterosek-
sualne. Prezydent Djukanović podkreślił, że kolejnym 
krokiem będzie umożliwienie adopcji dzieci przez pary 
jednopłciowe. 

Hagia Sophia ponownie meczetem

Turecka Rada Stanu podjęła uchwałę o unieważnieniu 
decyzji z 1934 roku o przekształceniu bazyliki Hagia 
Sophia z meczetu w muzeum. Niezwłocznie prezydent 
Recep Tayyip Erdogan wydał dekret, na mocy które-
go świątynia przeszła pod kontrolę Dyrektoriatu ds. 
Religijnych. Wkrótce zostanie przekształcona w me-
czet. Unia Europejska, ONZ oraz papież Franciszek 
wyrazili ubolewanie, ale także nadzieję, że meczet nie 
będzie dostępny wyłącznie dla muzułmanów.

Nielegalne śmigłowce

Mołdawska prokuratura wpadła na trop nielegalnej fa-
bryki śmigłowców Ka-26. Brzmi komicznie, ponieważ 
znajdowała się ona niedaleko Kiszyniowa. Pracowało 
w niej prawie sto osób, a większość materiałów po-
chodziła z Naddniestrza. Zastanawia jednak fakt, dla-
czego mołdawskie służby nie zareagowały wcześniej. 
Okoliczni mieszkańcy podkreślali, że gołym okiem 
było widać produkowane helikoptery. Prawdopodobnie 
nie były uzbrajane. 

Bolsonaro i struś

65-letni prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, z powodu 
pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, 
musiał poddać się izolacji domowej. Jak sam podkre-
śla, czuje się wyśmienicie i już nie może doczekać się 
momentu, gdy wróci do pracy. Kwarantannę odbywa 
w swojej rezydencji Alvorada. Prezydent nie jest sam, 
ponieważ w ogrodach mieszkają… strusie. Okazało się, 
że Bolsonaro znalazł z nimi wspólny język, a według 

jego współpracowników spędza z ptakami nawet dwie 
godziny dziennie. Niestety z jednym ma szczególnie na 
pieńku. Gdy postanowił go nakarmić, ten… odwdzię-
czył się bolesnym ugryzieniem w palec.

Niecodzienny wypadek

Chyba nikt nie spodziewał się, że malutki samolot, 
który nagle wylądował na jednej z dróg ekspreso-
wych w Meksyku, stanie natychmiast w płomieniach. 
To nie wszystko - na pokładzie znajdowało się prawie 
pół tony narkotyków o wartości prawie pięciu milio-
nów dolarów. Samolot leciał z wenezuelskiego miasta 
Maracaibo. Prawdopodobnie miał dolecieć do nadmor-
skiego kurortu w Cancun. 

Etiopia na skraju wojny

Okazuje się, że nie pandemia koronawirusa jest naj-
większym problemem w Afryce, a widmo wojny domo-
wej w Etiopii. W państwie, które dotąd było uważane za 
dość bezpieczne oraz stabilne, odbywają się od kilku-
nastu dni krwawe zamieszki. Wszystko zaczęło się od 
zabójstwa Hachalu Hundessy - popularnego w Etiopii 
piosenkarza, aktywisty, ale także głośnego przeciwnika 
rządu. 29 czerwca został zamordowany przez niezna-
nego sprawcę. Hundessa był także obrońcą praw lud-
ności Oromo. Protestująca ludność z regionu Oromo 
domaga się równego traktowania, a także zaprzesta-
nia jawnej dyskryminacji. Z drugiej strony duża część 
Etiopczyków przyłączyła się do protestu, ponieważ ma 
dość skorumpowanej władzy. Rząd nie ma zamiaru iść 
na ustępstwa, dlatego odpowiada siłą. Już drugiego dnia 
protestów policja oraz wojsko otrzymały pozwolenie 
na strzelanie z ostrej amunicji. 

Kolejny krok w dobrą stronę

Okazuje się, że rzeczywiście następca tronu w Arabii 
Saudyjskiej będzie dążył do liberalizacji prawa. 
Niektórzy mówiają, że konieczne stanie się zlikwido-
wanie szariatu i zastąpienie go świeckim prawem. Do 
tego jednak wciąż długa droga. Niemniej w połowie 
lipca sąd w Arabii Saudyjskiej uznał, że kobieta ma 
prawo żyć samotnie oraz sama podróżować po kraju. 
Dotychczas policja reagowała na zgłoszenia, gdy ktoś 
zauważył kobietę, która bez męża przemieszczała się 
po mieście lub wiosce. Nierzadko służby porządkowe 
wymierzały wówczas różnego rodzaju kary. We wrześ-
niu sąd ma rozstrzygnąć, czy kobieta może opuścić 
męża (bez ważnego powodu) i samodzielnie opieko-
wać się dziećmi. 

Egzamin online

Sporo uczniów i rodziców narzeka na nauczanie onli-
ne w szkołach. Wydaje się, że specjalnie dla tych osób 
18-letnia Veveonah Mosibin nagrała pewien fi lmik. 
Jest on dostępny w internecie po wpisaniu jej imienia 
i nazwiska. Mosibin opublikowała nagranie, w którym 
pokazuje, w jaki sposób można zdawać egzamin przez 
internet - mimo sporych trudności…

KAMIL DUDKA
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Co słychać w technologicznym światku?
"Bajery" na żądanie, testy nowego rodzaju baterii i najszybsi operatorzy w regionie leszczyńskim. Zapraszam do sierpniowej 

podróży po nowych technologiach.

Smartfony bez ładowarki?

Wieść gminna niesie, że Apple do swoich kolej-
nych iPhonów może nie dodawać w pudełku ładowa-
rek. Potencjalnie mogłoby to pozwolić zaoszczędzić 
"parę złotych" na dodatkowym akcesorium, gwaran-
tując utrzymanie ceny sprzętu na określonym pozio-
mie. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że produ-
cent kosztem braku ładowarki zwiększy swoją marżę. 
Czy takie rozwiązanie zostanie faktycznie wdrożone 
i czy się przyjmie - czas pokaże. Gorzej jeśli tym sa-
mym tropem postanowią pójść inni producenci, którzy 
dziwnym trafem starają się naśladować Apple w róż-
nych aspektach. Co w takim przypadku? Użytkownik 
sam będzie musiał kupić sobie odpowiednią ładowarkę. 
Przyjmując, że musi spełniać ona określony standard, 
pewnie taniej nie będzie. Na pewno nie dla klientów.

Dodatkowe opcje w subskrypcji

Wielu z nas wykupuje dostępy do różnych usług. 
Niczym nadzwyczajnym nie jest abonowanie serwi-
sów streamingowych czy muzycznych. Ale dostęp do 
dodatkowych opcji w aucie? Tego jeszcze nie było. 
Znany bawarski producent samochodów luksusowych, 
czyli BMW, ma w planach montaż dodatkowych "ba-
jerów" już fabrycznie, ale można by z nich korzystać 

dopiero po wykupieniu dostępu. Odbywałoby się to 
podobnie jak w przypadku rzeczonych serwisów stre-
amingowych. To podobno przykład "maksymalnej ela-
styczności".  Trudno powiedzieć, w jaki sposób na ta-
kie rozwiązanie zareagują właściciele nowych modeli. 
W Polsce może być z tym różnie…

Z Androidem lepiej, ale nie idealnie

Okazuje się, że dziesiąta odsłona systemu Android 
jest skuteczniej dystrybuowana na smartfony niż wer-
sje poprzednie. Niestety, fragmentacja systemu, czyli 
udział starszych i najczęściej gorzej zabezpieczonych 
wersji oprogramowania wciąż jest spora. Dziesiątą wer-
sję "zielonego robota" ma około 400.000.000 urzą-
dzeń, podczas gdy liczba wszystkich smartfonów 
z Androidem dobija do 2.500.000.000. Jak widać, jest 
jeszcze sporo do zrobienia. Z kronikarskiego obowiąz-
ku dodam, że jedenasta odsłona systemu miałaby za-
debiutować we wrześniu tego roku.

Kto najszybszy?

Urząd Komunikacji Elektronicznej podał najnow-
sze dane o szybkości internetu mobilnego w Polsce. 
Dotyczą one okresu od grudnia 2019 do maja 2020. 
Z badań wynika, że w mieście Lesznie liderem pod 
względem szybkości jest operator Orange, a w powiecie 

leszczyńskim - Plus (Polkomtel). Według UKE Plus jest 
najszybszy również w powiatach kościańskim i gostyń-
skim, a w rawickim dominuje T-Mobile. Wyliczeń do-
konano, wyciągając średnią arytmetyczną z pomiarów.

Przełom w bateriach?

Wszyscy dobrze widzimy, jak bardzo niedoskonale są 
baterie montowane we współczesnych urządzeniach 
elektronicznych. Najpopularniejsze ogniwa litowo-jo-
nowe wydają się niewystarczające, zwłaszcza w prądo-
żernych, cyfrowych urządzeniach przenośnych, z któ-
rych korzystamy na co dzień. Pewnym rozwiązaniem 
tych kłopotów jest szybkie ładowanie sprzętów, ale 
wszystko wskazuje, że to wciąż opcja niedostateczna. 
Producenci elektroniki jednak nie zasypiają gruszek 
w popiele i wciąż szukają innych metod usprawnie-
nia ogniw. Jedną z nich są testy baterii sodowo-jono-
wych. Na razie nie są one tak bardzo wydajne, jak ich 
litowe starsze siostry, ale naukowcy dwoją się i troją, 
aby ta sytuacja się zmieniła. Faktem jest, że nowy ro-
dzaj akumulatorów prawdopodobnie łatwiej będzie wy-
produkować, a z tym wiąże się również niższa cena. 
Zobaczymy, jak będzie.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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ŻUŻEL
Zmarzlik ze Złotym Kaskiem. Indywidualny Mistrz Świata z poprzedniego se-
zonu nie miał sobie równych na torze w Bydgoszczy i zwyciężył z kompletem 
punktów. W turnieju wystartowało trzech zawodników Fogo Unii Leszno. Janusz 
Kołodziej był 4., Dominik Kubera 8., a Bartosz Smektała 9. Kołodziej i Kubera wy-
walczyli tym samym awans do fi nału Indywidualnych Mistrzostw Polski, które 
mają się odbyć 7 września w Lesznie.

Grand Prix 2020 w formie czterech podwójnych turniejów rozgrywanych dzień 
po dniu – to prawdopodobny scenariusz jeśli chodzi o cykl mający wyłonić 
w tym roku Indywidualnego Mistrza Świata na Żużlu. Cały cykl miałby ruszyć 
28 i 29 sierpnia. Turnieje prawdopodobnie będą odbywały się w piątki i soboty, 
kolejno: we Wrocławiu, duńskim Vojens, czeskiej Pradze i wreszcie w Toruniu.

Brady Kurtz nie powalczy już w tym sezonie o punkty dla leszczyńskich Byków. 
Australijczyk, na mocy porozumienia stron, został wypożyczony do pierwszo-
ligowej ekipy Orła Łódź.

Nowa twarz w drużynie z Leszna. Szeregi Byków zasilił 18-letni Brytyjczyk Anders 
Rowe. Szlify będzie zbierał na drugoligowych torach reprezentując barwy 
Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz.

Są piekielnie mocni i skuteczni. Leszczynianie, nie biorąc jeńców, kontynuują 
zwycięski marz po kolejny medal Drużynowych Mistrzostw Polski! Z kolejnymi 
zwycięstwami na koncie pozostają niekwestionowanym liderem w ekstraligowej 
tabeli. W tej drużynie nie ma słabych punktów! Po pokonaniu ekip z Gorzowa 
i Wrocławia, przyszedł czas na kolejne triumfy: 53:37 na Stadionie im. Alfreda 
Smoczyka z Motorem Lublin, 42:48 w Grudziądzu, 34:56 w Rybniku i 47:43 przed 
własną publicznością w meczu z Falubazem Zielona Góra. Jest moc!

Leszno 53 – 37 Lublin
(Sajfutdinow 13+1, Smektała 6+1, Kołodziej 6+1, Lidsey 9, Pawlicki 11+1, 
Szlauderbach 0, Kubera 8+1)

Grudziądz 42 – 48 Leszno
(Sajfutdinow 11, Kołodziej 2+1, Smektała 9, Lidsey 2+1, Pawlicki 13, Kubera 8, 
Szlauderbach 3+2)

Rybnik 34 – 56 Leszno
(Sajfutdinow 12+1, Kołodziej 5+1, Smektała 12+1, Lidsey 9+1, Pawlicki 10+1, 
Kubera 4+2, Szlauderbach 4)

Leszno 47 – 43 Zielona Góra
(Sajfutdinow 11+2 , Kołodziej 9+2, Smektała 8, Lidsey 7+2, Pawlicki 6, 
Szlauderbach 0, Kubera 6+1)

PIŁKA NOŻNA
Dotarli do ćwierćfi nału. Piłkarze Polonii 1912 Leszno, w 1/8 fi nału Pucharu Polski, 
odnieśli przekonywujące zwycięstwo w stolicy Wielkopolski nad Winogradami 
Poznań 4:0. Niestety, ćwierćfi nałowe spotkanie nie było już tak efektywne w ich 
wykonaniu. Po zaciętym boju leszczynianie przegrali u siebie z Kotwicą Kórnik 
0:1 i odpadli z rozgrywek.
IV-ligowe rozgrywki ruszyły. 1 sierpnia (już po oddaniu gazety do druku) Polonia 
1912 Leszno walczyła o pierwsze ligowe punkty we Wrześni. Pierwszy ligowy 
bój przed własną publicznością, zgodnie z terminarzem rozgrywek, rozegra 
15 sierpnia podejmując Krobianka Krobia.

FUTSAL
Nowe twarze w GI Malepszy Futsal Leszno. Drużynę wzmocnili: bramkarz 
Noel Charrier ze Szwajcarii oraz bramkostrzelni Mateusz Lisowski i Vitalij 
Lisnychenko z Ukrainy. Ostatni dwaj w ostatnim czasie reprezentowali barwy 
MOKS Słoneczny Stok Białystok. Na ekstraklasowych boiskach strzelali bramkę 
za bramką. Sternicy z Leszna liczą na to, że utrzymają wysoką formę i znacz-
nie wzmocnią potencjał ofensywny drużyny. Dodajmy, że w zespole prowa-
dzonym przez Tomasza Trznadla na kolejny sezon pozostają Jakub Molicki 
i Sebastian Wojciechowski.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Najpierw wiele niewiadomych, potem informacje o odejściach kolejnych za-
wodników, wreszcie kropka nad i – Klub Koszykarski Polonia 1912 Leszno nie 
wystartuje w nadchodzących rozrywkach I ligi koszykówki. Klub wydał oświad-
czenie w tej sprawie. W związku z pandemią nie udało się znaleźć sponsorów 
i spiąć budżetu. Jednocześnie poinformowano o zakończeniu projektu zwią-
zanego z męską koszykówką, który trwał przez 6 sezonów. Za dotychczaso-
we wsparcie sternicy podziękowali sponsorom, Miastu, zawodnikom, kibicom, 
partnerom i współpracownikom. A my dziękujemy za dostarczenie tak wielu 
pięknych emocji!

MTB
Mimo nadzwyczajnej sytuacji i wielu obostrzeń, organizatorzy stanęli na wy-
sokości zadania. 5 lipca wystartował kolejny cykl Solid MTB Maraton. Na po-
czątek amatorzy dwóch kółek walczyli na trasie w Krzywiniu. W kolejnych ty-
godniach spotykali się w Bodzyniewie, Gostyniu i Wilkowicach. W tym roku, 
w ramach cyklu, zaplanowano jeszcze 8 zawodów. Szczegóły i wyniki dostęp-
ne na stronie solidsport.pl

TABELA PGE Ekstraligi

1 Fogo Unia Leszno 6 12 +72

2 RM Solar Falubaz Zielona Góra 7 9 +15

3 Motor Lublin 7 8 +24 

4 Betard Sparta Wrocław 6 7 +40

5 Eltrox Włókniarz Częstochowa 4 6 +56

6 MrGarden GKM Grudziądz 7 4 -40

7 PGG ROW Rybnik 6 2 -127

8 Moje Bermudy Stal Gorzów 5 0 -40

Fot. J. Schwarz

OPRACOWAŁ: MD
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Akademia Tenisa z ambicjami
Tenis jest uważany za jedną z najbardziej wszechstronnych dyscyplin sportowych. Aktywność 

tenisowa pomaga w walce z nadwagą i łagodzi napięcie psychiczne. Polepsza koordynację ru-

chów, szybkość reakcji oraz kondycję, czyli elementy przygotowania fi zycznego, które przydają 

się w życiu codziennym, jak również są niezbędne do uprawiania innych sportów. Rozwija zmysł 

taktyczny, uczy samodzielności oraz daje poczucie niezależności. Kojarzy się też z pewnym stylem 

życia, w którym higiena ciała i umysłu oraz kultura odgrywają pierwszoplanową rolę. To przede 

wszystkim gra fair, co sprzyja kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych i eliminowaniu 

negatywnych zachowań. Pełne zaangażowanie ciała i umysłu sprawia, że tenis jest świetnym 

sposobem na walkę ze stresem. 

Od lipca w Lesznie działa Akademia 
Tenisowa SMECZYK, która swoim pod-
opiecznym zapewnia doskonałe warun-
ki do uprawiania tej wyjątkowej dyscy-
pliny. Niezależnie od tego, czy ktoś chce 
dopiero zacząć swoją przygodę z teni-
sem, czy podszkolić nabyte umiejętno-
ści, akademia ma w swojej ofercie coś 
dla każdego. 
Zajęcia odbywają się w trzech grupach 

wiekowych. Maluchy między 3 a 5 ro-
kiem życia zapoznają się z tym sportem 
poprzez zabawę, która w późniejszym 
czasie może przerodzić się w życio-
wą pasję. Świetna atmosfera i zaba-
wa, ale również dyscyplina, samodziel-
ność, umiejętność współpracy w grupie 
czy kształtowanie prawidłowych nawy-
ków zdrowego stylu życia to umiejęt-
ności, które dzieci nabywają dzięki tym 
zajęciom. 
Treningi dla dzieci w wieku wczesno-

szkolnym, czyli w wieku od 6 do 10 lat, 

odbywają się według programu „Tenis 
10”, który jest ofi cjalnym programem 
nauczania dzieci Polskiego Związku 
Tenisowego. Jego ideą jest zaprezento-
wanie tego sportu jako dyscypliny atrak-
cyjnej i łatwej do nauczenia, dzięki od-
powiednio dostosowanemu sprzętowi 
- między innymi wolniejszym piłkom, 
mniejszym i lżejszym rakietom czy niż-
szym siatkom. 
Kolejna grupa to młodzież oraz dorośli, 

którzy mogą zapisać się na zajęcia za-
równo dla początkujących, jak i dla za-
awansowanych. Istnieje również możli-
wość indywidualnych lekcji z trenerem. 
Główne zalety takiej formy treningu to 
maksimum efektywności, indywidualny 
plan treningowy oraz elastyczność cza-
sowa. Osoby, które nigdy nie grały w te-
nisa, Akademia SMECZYK zaprasza na 
przyśpieszony, 9-godzinny kurs „Tenis 
Xpress”. Dorośli uczą się na tych zaję-
ciach w podobnym systemie co dzieci, 

czyli zaczynają naukę miękkimi piłka-
mi, co ułatwia grę.
- Naszym celem jest promowanie teni-

sa w regionie i stworzenie miejsca, które 
przyciągnie liczne grono grających, za-
równo dzieci, jak i dorosłych. Będziemy 
dokładać wszelkich starań, by nasi za-
wodnicy, dzięki nabytym u nas umiejęt-
nościom, dumnie reprezentowali Leszno 
na zawodach wojewódzkich i ogólnopol-
skich - mówi Marcin Rokosz, założyciel 
i trener w nowo powstałej akademii.
Akademia ma w planach również inne 

aktywności, takie jak organizacja turnie-
jów, obozy czy lekcje pokazowe. Przez 
cały sierpień będzie możliwość wzięcia 
udziału w półkoloniach. Adresowane są 
one dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. 
Akademia zaplanowała cztery 1-tygo-
dniowe turnusy, podczas których będą 3 
godziny zajęć na korcie, 2 posiłki dzien-
nie oraz wyjścia na rozmaite atrakcje. 
Na przełomie sierpnia i września odbędą 
się pierwsze drzwi otwarte w Akademii 
SMECZYK. Podczas nich będzie moż-
liwość wzięcia udziału w konkursach, 
w których nagrodami będą między in-
nymi bezpłatne lekcje tenisa.

Zajęcia odbywają się w Klubie Tenisowym Akwawit Leszno. W miesiącach 
letnich na świeżym powietrzu, w sezonie jesienno-zimowym pod ogrze-
wanym balonem.

Może to właśnie z Akademii SMECZYK wyłoni się kolejny talent na miarę 
Agnieszki Radwańskiej.

Atutem klubu jest nowoczesne za-
plecze socjalne z szatniami oraz 
miejscem wypoczynku.

Zapisy na zajęcia i półkolonie:
Strona internetowa: www.smeczyk.pl
Tel.: 579820792
E-mail: kontakt@smeczyk.pl
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Humor
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Przychodzi blondynka do sklepu elek-
trycznego i mówi: 
- Poproszę lotnika. 
- Nie mamy lotników, ale chyba pani 
chodzi o pilota do telewizora. 
- O tak, tak. Proszę się ze mnie nie śmiać. 
W tej dziedzinie jestem lajkonikiem.

:-)

Mój dziadek ma serce lwa i... dożywotni 
zakaz wstępu do zoo.

:-)

Facet zagląda do fryzjera i pyta: 
- Ile będę musiał czekać na strzyżenie?
Fryzjer rozgląda się po klientach i mówi: 
- Jakieś dwie godziny.
Facet wychodzi. Po kilku dniach ten sam 
facet zagląda i pyta: 
- Ile będę musiał czekać na strzyżenie?
Fryzjer patrzy na długą kolejkę i mówi: 
- Jakieś dwie godziny.
Facet wychodzi. Po tygodniu znowu 
wraca i pyta: 
- Ile będę musiał czekać na strzyżenie?
Fryzjer rozgląda się i mówi: 
- Jakieś półtorej godziny.
Facet wychodzi. Fryzjer zagaduje 
kumpla: 
- Hej, Wiesiek, idź za tym facetem i zo-
bacz, gdzie on pójdzie.
Po chwili Wiesiek wraca z histerycznym 
śmiechem. Fryzjer pyta: 
- No, gdzie poszedł?
A Wiesiek na to: 
- Do twojego domu!

:-)

Jak zarabiać pieniądze na Facebooku? 
1. Zaloguj się na Facebooka.
2. Wejdź w ustawienia.
3. Dezaktywuj konto.
4. Idź do pracy.

:-)

- Jasiu zaprowadź panów archeologów 
tam, skąd przyniosłeś te stare monety!
- Dzisiaj nie mogę!
- Dlaczego nie?!
- Bo dzisiaj muzeum jest zamknięte.

:-)

Gość hotelowy schodzi do recepcji 
i mówi: 
- Zasłałem łóżko.
- W porządku - odpowiada 
recepcjonistka.
A gość: 
- Nie bałdzo.

:-)

Pracownik pisze podanie do szefa: 
W związku z jednoznacznymi informa-
cjami zawartymi w moim aktualnym ho-
roskopie, upraszam o pisemne potwier-
dzenie zapowiedzianej tam podwyżki.

:-)

Do apteki wpada blady, drżący chłopiec: 
- Czy ma pani jakieś środki 
przeciwbólowe?
- A co cię boli chłopcze?
- Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda 
moje świadectwo.

:-)

Dyrektor do sekretarki: 
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy 
nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okra-
dziono nasz magazyn.

:-)

Jasio puścił głośnego, śmierdzące-
go bąka w klasie i został wyrzucony za 
drzwi. Chodzi sobie po korytarzu i po-
wtarza: "Gdzie tu sens, gdzie logika?". 
Spotyka go dyrektor szkoły, który usły-
szał, że Jasio coś mamrocze pod nosem 
i pyta, co się stało. A Jasio na to: 
- Otóż spierdziałem się panie dyrektorze 
w klasie, a pani wyrzuciła mnie za drzwi. 
No i oni tam wszyscy zostali w tym 
smrodzie, a ja tu sobie na korytarzu od-
dycham świeżym powietrzem. Więc py-
tam: gdzie tu sens, gdzie logika?!

:-)

W luksusowym hotelu przy basenie 
stoi elegancko ubrany pan i krzyczy 
z zachwytem: 
- Wspaniałe, niewiarygodne!
Podchodzi drugi elegancko ubrany pan 
i kulturalnie pyta: 
- A czym to się pan tak zachwyca?
Na to on odpowiada: 
- Proszę tylko spojrzeć, to moja cudow-
na żona. Wczoraj nauczyła się pływać, 
a dzisiaj nurkuje i już pól godziny wy-
trzymuje pod wodą.

:-)

Dwóch psychologów stoi na przystan-
ku MZK.
- O, jedzie dwunastka.
- Chcesz o tym porozmawiać?
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TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Pomimo młodego wieku stara się nie odkładać niczego w życiu na 

później. Nie boi się zmian. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Autorka około 30 murali na terenie całego kraju. W grodzie Neptuna 

zrealizowała dwa autorskie projekty. W Lesznie otwiera pracownie 

twórczą. Zaangażowana w wiele leszczyńskich inicjatyw. Możemy 

być pewni, że niejedno nam w mieście zmaluje…

Katarz yna 
Jurga

Za 10 lat...

…chciałabym, aby moja pracownia dobrze prosperowała. Pracownia Twórcza 
Kantor 13 to będzie nie tylko mój warsztat, ale także miejsce warsztatów dla 
dzieci oraz dorosłych. Swą nazwą odwołuje się do dawnego przeznaczenia 
obiektu, gdzie mieszkańcy wymieniali walutę. W pracowni bardzo ważna bę-
dzie nauka cierpliwości, uświadomienie ile czasu należy poświęcić na dane 
zadanie. Pamiętam ze szkoły podstawowej ostatnie minuty na lekcji plastyki: 
szybciutko, kończymy! 

Nie wyobrażam sobie dnia bez…

…kawy! Nie wyobrażam sobie dnia bez rysowania, tworzenia, pracy twórczej. 
Jestem szczęśliwa, ponieważ robię to co lubię.

Moim natchnieniem jest…

…przyroda. Warto czerpać natchnienie z natury. Dziś bardzo często zachwy-
camy się technologiami czy elektroniką. Czasem wystarczy wybrać się na spa-
cer do lasu, na łąkę, powąchać kwiaty, poobserwować życie leśnych zwierza-
ków i nabrać inspiracji.

Moje motto…

…być sobą! Nie bać się oraz iść do przodu.

Gdy po raz pierwszy chwyciłam

za pędzel…

…rodzice mieli spory wpływ na rozwój mojej pasji. Szybko dostrzegli zain-
teresowanie i powtarzali, że mam być sobą. Nie wywierali presji i nie nakazy-
wali żadnego kierunku. 

Moja najlepsza impreza…

..wernisaż „Serce Miasta”. Projekt, który nadał nowe życie staremu budynko-
wi. W oknach pustostanu pojawiły się wizerunki osób emocjonalnie zwią-
zanych z obiektem i jego najbliższym otoczeniem. Wykonanie zadania wy-
magało ode mnie integracji z mieszkańcami, przeprowadzenia wywiadów. 
Za realizację projektu odpowiadałam od początku do końca. Towarzyszył 
mi ogromny stres. Wernisaż okazał się jednak sukcesem. Przybyło na niego 
mnóstwo gości.

Film, który zamierzam obejrzeć…

…”Zimna wojna”. Do tej pory nie miałam okazji, aby go zobaczyć. Poza tym 
pewnie propozycje z kina skandynawskiego, które bardzo lubię. 

Odpoczywam…

…przebywając w domu ze swoimi najbliższymi. Sen także jest dobrym po-
mysłem na odpoczynek.

W Lesznie lubię…

…wolno płynący czas. Nie ma pośpiechu takiego jak choćby w Gdańsku. 
Spędziłam 10 lat poza Lesznem. Zdobywałam wykształcenie w Poznaniu, 
a następnie w Gdańsku. To miłe uczucie odwiedzać miejsca, które pamiętam 
z dzieciństwa. Doskonałym przykładem jest park Leszczyńskich Satyryków 
czy aleja Słowackiego. Miejsca przeszły niesamowitą metamorfozę i zachę-
cają do odwiedzin.

Wymarzone miejsce na wykonanie 

muralu…

…projektując murale mam duże szczęście, że moje obrazy utożsamiają się 
z miejscem, w którym powstają. Nie wyobrażam sobie, aby moje dzieło sta-
nowiło jedynie „naklejkę”. Historii obiektu nie da się zaplanować. I właśnie to 
jest świetne. I jednocześnie stanowi wyzwanie, aby praca komponowała się 
z otoczeniem.
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Po hiszpańskim oraz francuskim czas na turecki! Kontynuujemy publikację materiałów w  języku obcym. Tłumaczenie zamieścimy 

na naszym profi lu na Facebooku oraz Instagramie. Niespodziankę przygotowaliśmy dla osób korzystających z aplikacji Quizlet. 

Jeśli znasz kogoś, kto uczy się lub mówi w języku, w którym został napisany artykuł - pokaż mu „Leszczyniaka!" Dzisiaj po turecku…

Leszczyniak Türkçe
Dünyanın en esk  d ller nden b r . Or j nal telaff uzuyla değ l, aynı zamanda son derece zor d lb lg s  le de etk ley c d r. Öte yandan, Polonya ve Türk ye'n n 

dostane l şk ler  vardı, bu yüzden esk  Polonya'dak  b rçok nsan Türkçe konuşuyordu. Şu anda, bu güzel d l b rçok ün vers tede öğren leb l r. S z  Başer le 
röportaj yapmaya davet ed yorum.

- Kam l: Kend n z  tanıtır ve hob n z  
söyler m s n z? 
- Başer: Merhaba ben m adım Başer ve 

Türk ye’n n Güney n de den z kıyısı b r 
şeh r olan Adana da doğdum. 27 yaşın-
dayım ve 2017 yılında mak ne mühen-
d sl ğ  bölümünden mezun oldum. Doğa 
le ç çe olmayı sev yorum balık tutmak, 

kamp yapmak, motor ve b s klet kullan-
mayı sev yorum. 

- Neden CAT organ zasyonunu 
seçt n z? 
- Cat organ zasyonunun da gönüllü ol-

mak sted m çünkü proje gerçekten çok 
güzel ve ben nsan l şk ler nde y y m.

- Leszno s z  nasıl etk led ? 
- Leszno küçük b r şeh r olmasına rağ-

men nsanların yabancılara karşı anlayış-
lı olmaları gerçekten çok hoş.

- CAT organ zasyonunda ne 
yapıyorsunuz? 
- Cat organ zasyonunda ben m ana gö-

revler m kültürel sunumlar, kültürel 

akt v teler, handcraft workshoplar, ve 
kültürel workshoplar yapmak.

- Türk ye ve Polonya'da yaşamak ara-
sındak  farklar nelerd r?
- Türk ye le Polonya da yaşamak ara-

sında tab  k  farklar var ama ben  kül-
türel olarak şok etk s nde bırakacak 
b r fark olduğunu söyleyemem. Çünkü 
Türk ye’dek  yaşam Avrupa’dak  yaşa-
ma yakın hemen hemen herşey benzer. 

- Lehçe b l yor musunuz?
- Kend m  tanıtacak kadar b l yorum ve 

bas t olarak konuşab l yorum ama öğ-
renmes  gerçekten öğrenmes  zor b r d l.

- Sanırım Türkçe çok zor b r d l, ama 
nasıl çabucak öğreneb l rs n?
- Evet en az lehçe kadar zor b r d l, bana 

göre d l öğrenmem n en kolay ve etk -
l  yolu günlük prat k yapmak ve kara-
lı olmaktır. 

- Polonya'dak  b rçok nsan Türk 
mutfağını sadece kebaplarla l şk len-
d r r. Başka hang  lezzetl  Türk ye-
mekler  var? 
- Türk mutfağı Dünyanın en gen ş mut-

faklarından b r s  ve b r çok farklı lezze-
te sah p. Türkler ç n en öneml  ve büyük 
öğün kahvaltıdır. B r kaçını saymak ge-
rek rse Mantı, İçl  köfte, Dolma, Karnı 
yarık, B r çok çeş t köfte, Lahmacun vb. 

- Polonya'da s z  rahatsız eden b r şey 
var mı?
- Herşey oldukça güzel ve bugüne ka-

dar herhang  b r problemle karşılaşma-
dım. Polonya’da olmaktan ve zaman ge-
ç rmekten çok  mutluyum 

- Fotoğrafınızda Krakow'da olduğu-
nuzu gördüm - Polonya'da başka b r 
yer  z yaret ett n z m ?
- Evet Polonyaya gelmeden önce çok 

güzel gez lecek yerler  olduğunu b l -
yordum ve daha önce Varşova, Wroclaw, 
Poznan, Krakow şeh rler n  z yaret ett m.

- S zce Türk ye'n n en güzel yer  
neres ?
- Ben m f kr m  soracak olursanız, 

Türk ye’n n heryer  b r başka güzel. Yaz 
aylarında kıyı bölgeler  ve yaylaları z -
yaret edeb l r, kış aylarında dağları ve 

termal kaplıcaları z yaret edeb l rs n z. 
Hem kış hem yaz tur zm ne sah p 4 mev-
s m z yaret ed leb l r. Örneğ n kış tur z-
m  ç n Kapadokya, Pamukkale, Ulu dağ. 
Yaz tur zm  ç n Antalya, İzm r, Muğla, 
Karaden z bölges  yayları. 

- Türk ye'de Polonya hakkında neler 
söylen yor?
- Türk ye de halen günümüzde 

Polonya haklından b r çok k ş n n ya-
şadığı İstanbul’da b r  köy bulunmak-
tadır. Polonezköy (Adampol) 1849’da 
Rusya baskısından kaçan Polonyalıların 
Osmanlı İmparatorluğundan Polonya hü-
kümet  tarafından süres z k ralanan bu 
köye yerleşmes  le gerçekleşm şt r.

TEKST: KAMİL DUDKA

Türkiye'de seni bekliyorum!

Başer iş başında.

Çay molası.

Słowniczek: 
• merhaba - cześć
• kamp yapmak - biwakować
• bisiklet - rower
• küçük - małe
• evet - tak
• Türk mutfağı - kuchnia turecka
• sevmek - lubić
• arkadaş - przyjaciel
• Polonya - Polska
• güzel - piękny
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                                 Poznaj naszą redakcję: Kamil

Wśród „obcych” czuje się swojo
Do Leszczyniaka trafi ł prosto ze „Świeżego Kopra” - szkolnej gazetki II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Najmłodszy w re-

dakcji, ale najbardziej „oblatany”. Zwiedził 55 krajów, więc nic dziwnego, że jego działką w gazecie są artykuły o podróżach, cie-

kawostki ze świata czy teksty pisane w obcych językach. A nieobcy mu angielski, niemiecki, francuski i coraz bardziej szwedzki 

(póki co ma taki akcent, że Szwedzi biorą go za Lapończyka). Kamil co drugie zdanie w rozmowie zaczyna od słów „ciekawe jest 

to, że…”, ale to oczywiste, skoro na życie patrzy z perspektywy socjologa badającego każdy jego aspekt. Dawno nie poznałam 

kogoś, kto jest ciekawy świata do tego stopnia, że z tej ciekawości przeczytał Koran czy spędził cały dzień w Muzeum Rubensa... 

mimo że według przewodnika powinno to zająć niecałą godzinę.

Kamil to jedyny student prawa jakie-
go znam, który studiując dziennie nie 
mieszka w akademiku ani na stancji, 
lecz w hostelu - i to za każdym razem 
innym! Mówi, że to bardziej ekonomicz-
ne rozwiązanie, ponieważ płaci tylko za 
realnie spędzony w nim czas, a po dru-
gie poznaje ludzi z całego świata, co jest 

idealną okazją do szlifowania języków. 
Zatem studiując dziennie, omija wszyst-
kie koszty studiowania zaocznego, gdyż 
zajęcia ma tak ułożone, że w Krakowie 
spędza tylko dwie noce w tygodniu. Na 
powroty do Leszna też znalazł swój spo-
sób - tańszy i o wiele bardziej atrakcyjny. 
Kamil nie znosi jazdy polskimi pociąga-
mi, zatem, gdy tylko jest okazja, wraca 
do Leszna... lecąc przez Belgię za jedyne 
39 zł w jedną stronę. Wysiada na lotnisku 
w Charleroi pod Brukselą, zaopatruje się 
w belgijskie sery i koniecznie swój ulu-
biony sos de Liège. Bywa tam tak często, 
że celnicy witają go słowami „Bonjour 
Kamil”! O 13 leci do Wrocławia, z któ-
rego już tylko krótka chwila pociągiem 
do domu. W Lesznie żyje mu się o wie-
le lepiej niż w Krakowie (w którym we-
dług niego co chwilę coś się psuje), dla-
tego przez dwa lata studiów nie spędził 
tam ani jednego weekendu!
Od 18 roku życia podróżuje sam, co har-

tuje jego charakter, a także ułatwia na-
wiązywanie zagranicznych znajomości. 
Skutek tego jest taki, że w jego komuni-
katorze Messenger stosunek znajomych 
z Polski do tych z zagranicy wynosi 
1:10. Jadąc w podróż, zabiera ze sobą za-
wsze dwa egzemplarze „Leszczyniaka”. 
Jeden zostawia w jakimś zatłoczonym, 

turystycznym miejscu, a drugi wręcza 
osobie, z którą zapozna się w podró-
ży. Dzięki temu zabiegowi miesięcz-
nik dotarł już między innymi do Korei 
Południowej, RPA i do Kostaryki.
Od momentu, gdy zobaczył malowni-

cze, szwedzkie krajobrazy w fi lmie pod 
tytułem: „Stulatek, który wyskoczył 
przez okno i zniknął”, kocha Szwecję 
i wszystko co z nią związane. Zwłaszcza 
Kanelbullar, czyli szwedzkie bułeczki 
cynamonowe! Dlatego odwiedza ją re-
gularnie, bo czuje, że to jego miejsce 
na ziemi. Jego fascynacja sięga tak głę-
boko, że przeczytał wszystkie możliwe 
książki o wszystkich królach tego kra-
ju. Uwielbia podróżować śladami hi-
storii. Do bagażu podręcznego zamiast 
koszulek na zmianę (kupuje je na miej-
scu w Primarku), zabiera książki swo-
jego ulubionego szwedzkiego pisarza 
i historyka Petera Englunda. W grudniu 
planuje lecieć do Norwegii i odnaleźć 
miejsce, gdzie został zamordowany Król 
Karol XII. Marzy o zrobieniu doktoratu 
na uniwersytecie w Lund lub Uppsali, 
a w konsekwencji o pracy w szwedz-
kiej kancelarii prawnej. Lubi kolekcjo-
nować starocie, a za najbardziej satys-
fakcjonującą zdobycz uważa znalezioną 
w Czaczu 80-letnią maszynę do pisania, 
oczywiście ze Szwecji! 
Dziennie około 30 minut spędza na 

szukaniu tanich lotów. Jest pedantyczny 
w planowaniu, ale dla równowagi w po-
dróży zmienia się w spontanicznego tro-
piciela. Kamil opracował własny, specy-
fi czny sposób zwiedzania. Na miejsca, 
które poznaje, woli patrzeć z perspek-
tywy zwykłych mieszkańców, dlatego 
lubi na przykład wybrać się na mecz 
piłki nożnej miejscowej drużyny. Gdy 
opowiada o swoich zagranicznych wo-
jażach, wydają się one łatwe jak wy-
prawa po zakupy do IKEA. Na swoim 
Instagramie oferuje pomoc wszystkim, 
którzy chcą skorzystać z jego rad na ta-
nie podróżowanie. 
W szkole podstawowej nauczyciel ję-

zyka polskiego powiedział mu, że nie 
zna nikogo, kto pisze wypracowania go-
rzej od niego. Ciekawe, jaką minę miał 

ten nauczyciel, gdy zobaczył artykuły 
jego autorstwa w prestiżowym National 
Geographic Traveler. 
Kto zgadnie na jaki były temat? :)

MAGDALENA WOŹNA

Zdjęcie zrobione na statku płyną-
cym po archipelagu wokół 
Göteborga.

W takim domku ma zamiar kiedyś 
zamieszkać.

Spotkanie z jego ulubionym podróżnikiem-Wojciechem Cejrowskim.

W zeszłym roku spełnił swoje ma-
rzenie i odwiedził Nordisk Museum, 
czyli studio nagrań Gangu Olsena.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Postaraj się o więcej optymizmu w Twoich myślach, pamiętaj o tym, że właś-
nie myślami kreujemy swoją rzeczywistość. Zadbaj o  swoją kondycję, bo 
w ostatnim czasie nieco podupadła, ale nie martw się - szybko nadrobisz.

Byk (20.04 - 20.05)
Panuj nieco bardziej nad swoimi emocjami, ponieważ szybko może się oka-
zać, że Twoje otoczenie nie pała do Ciebie sympatią. Zanim podejmiesz ja-
kieś ważniejsze decyzje fi nansowe, weź głębszy oddech i  przemyśl sprawę 
jeszcze raz.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Zdecydowanie musisz odpocząć, ostatnio miałeś bardzo intensywny czas. 
Niestety wraz ze zmęczeniem pojawia się zniechęcenie, zacznij baczniej 
przyglądać się swojemu otoczeniu i właśnie w ten sposób poszukaj dla sie-
bie inspiracji. Jest bliżej niż myślisz.

Rak (21.06 - 22.07)
Najwyższa pora przestać giąć kark. Owszem, pokora jest jak najbardziej na 
miejscu, jednak musisz zawalczyć o swoje, zwłaszcza w sprawach zawodo-
wych i  fi nansowych. Wzmocnij nieco swój organizm, odpowiednio go su-
plementując.

Lew (23.07 - 22.08)
We wszystkim, czego będziesz się podejmował, postaraj się zachować 
chłodny osąd i  równowagę. Masz skłonności do przesady, co z  reguły nie 
kończy się dla Ciebie dobrze, także miej na uwadze zachowanie harmonii 
w każdej dziedzinie życia.

Panna (23.08 - 22.09)
Nie porywaj się z motyką na słońce, zanim zaczniesz realizować swoje nowe 
plany, musisz zamknąć to, co zostało do dokończenia. Niestety w innym ra-
zie wszystko czego będziesz chciał się podjąć będzie się kończyło fi askiem.

Waga (23.09 - 22.10)
Planuj, analizuj i  działaj. W  każdej dziedzinie życia możesz wskórać więcej 
niż Ci się może z  początku wydawać. Zadbaj o  swoje zaplecze, głównie fi -
nansowe, nie podejmuj zbyt pochopnie inwestycji i szerokim łukiem omijaj 
świetne promocje.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Teraz przyjdzie Ci się pożegnać z czymś, co zdawać by się mogło czymś sta-
łym w Twoim życiu. Jednak puść to bez żalu, ponieważ to pożegnanie przy-
niesie za sobą coś nowego. Zadbaj o  swoje plecy, teraz mogą mocno Ci 
dokuczać.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Sierpień będzie dla Ciebie miesiącem zmian, a jedna będzie ciągnęła za so-
bą kolejną. Nie obawiaj się o swoją pozycję, można powiedzieć, że jest nie-
zachwiana. Z gracją przyjmuj komplementy i nie umniejszaj swoich zasług.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Będziesz miał okazję wypłynąć na szerokie wody, jednak uważaj, abyś 
w tym całym samozachwycie nie stał się arogancki i despotyczny. W każdej 
dziedzinie zachowaj umiar, ale również daj się ponieść fali życia.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Twoja zapalczywość nieco może Ci zaszkodzić, zwłaszcza w sferze zawodo-
wej. Jednak kiedy wykażesz się większą elastycznością i kreatywnością, do-
staniesz szansę na stworzenie czegoś zupełnie nowego. Co ważne połączysz 
przyjemne z pożytecznym.

Ryby (19.02 - 20.03)
W życiu prywatnym może iść na noże. Niestety ta aura może się przenieść 
na pole zawodowe. Poświęć więcej czasu na wyciszenie, na zebranie myśli. 
Mów głośno o  tym, że jest Ci to potrzebne. Możesz mieć problemy 
z zatokami.

Horoskop klasyczny na sierpień 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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