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# PROTESTY

Pisać się odechciewa
Gdy myślisz, że społeczeństwa już bardziej podzielić się nie da, wtedy wchodzą oni, cali na czarno...
Jesteś redaktorem apolitycznej gazety,
która nigdy nie mieszała się w żadne polityczne i około polityczne spory i którą
od początku istnienia cechuje otwartość
i tolerancja. Chciałbyś napisać felieton
łatwo przyswajalny, wesoły, z nutą humoru, a na koniec życzyć Czytelnikom
dobrego dnia. Chciałbyś, ale to, czego jesteś świadkiem, nie pozostawia ci
wyboru. Nie udawajmy, że nic się nie
dzieje. Nie udawajmy, że wszystko jest
w porządku, a nawet jak nie jest, to zaraz
wróci do normy. Nie wróci, bo przyszło
nam żyć w rzeczywistości smutnych absurdów. Niech to się skończy.
Absurdy oczywiście nie są niczym nowym. Gorzów Wielkopolski znajduje
się w lubuskim, Szczecin nie leży nad
morzem, pierogi ruskie nie wywodzą
się z Rosji, a cukier waniliowy w naszej

kuchni to prawdopodobnie jego tańsza
podróbka, czyli cukier wanili-N-owy
(serio, sprawdźcie etykietę). I spoko.
Z tymi absurdami przychodzi nam żyć
i jakoś nie narzekamy.
Gorzej, gdy absurdy są dużo poważniejsze.
Czyż nie jest absurdem podejmowanie
- w środku pandemii i w obliczu widma
katastrofalnego w skutkach kryzysu ekonomicznego – decyzji, która podzieliła
naród jak nic nigdy wcześniej (a konkurencja była niemała)? Jedna decyzja
sprawiła, że naród oszalał. Złość miesza
się z poczuciem bezsilności, smutek towarzyszy strachowi, a poziom desperacji gwałtownie wzrasta. Kościół stracił
nietykalność, policja straciła autorytet,
politycy stracili zaufanie, sądy straciły

poważanie, a spacery straciły dotychczasową, jakże piękną w swej prostocie definicję. I arcyciężko będzie o powrót do
normalności.
Politycy, którzy jednego dnia zakazują zgromadzeń publicznych, kolejnego
wywabiają na ulice tysiące rozwścieczonych kobiet. Wkrótce, co oczywiście było do przewidzenia, dołączają do
nich bliscy, politycy, rolnicy, przedstawiciele ruchów LGBT, taksówkarze…
i pewnie dołączą kolejni. Kordony policji wyznaczają nowe granice wolności,
traktory i zamknięte restauracje stają się
symbolem olbrzymich problemów gospodarczych, a anty-covidowe maseczki na twarzach protestujących zdają się
krzyczeć „nawet z naszą pomocą nie zamkniecie im ust!”.
Kościół stał się kruchy jak nigdy wcześniej. Zwolennicy i przeciwnicy rządu
nienawidzą się jeszcze bardziej. Politycy
chowają się za plecami funkcjonariuszy,
którzy w imię czyichś przekonań narażają nie tylko swoje dobre imię, ale też
zdrowie i życie, bo na tym polega służba
(zupełnie serio bardzo im współczuje).
Mężczyźni, dla których kupowanie podpasek w sklepie jest wstydliwe, postanowili decydować za kobiety w sprawach
najtrudniejszych i najdelikatniejszych.
W tym samym czasie wiceminister Sasin,
który wydał 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, za szczególny wkład w rozwój gospodarczy Polski
otrzymuje nagrodę Polskiego Kompasu
2020. Doceniono „sprawne podejmowanie odważnych i bezkompromisowych
decyzji”. Brawo… Równie gromkie brawa należą się nauczycielce leszczyńskiego Ekonomika, pani Donacie Nowackiej,

która w mediach społecznościowych
postanowiła skomentować uliczne protesty jakże błyskotliwymi i przemyślanymi słowami, cytuję: „Szkoda, że Was
wszystkich matki nie abortowały, bo byłby spokój". Oto postawa godna nauczyciela… Fanfary również dla tych, którzy
w imię wolności niszczą kościoły, zabytki, pomniki. Serio uważacie, że tak
skandalicznym zachowaniem przekonacie kogoś do swoich racji?
Wygląda na to, że pilot już dawno
z nami nie leci. Polska rzeczywistość
wymyka się spod kontroli i trudno być
optymistą w kontekście przyszłych dni,
a nawet tygodni.
Wiele mądrych osób wypowiedziało się w kwestii decyzji Trybunału
Konstytucyjnego. Na koniec przytoczę
jedną z nich.
„Jestem przeciwna zabijaniu dzieci
nienarodzonych, w tym niepełnosprawnych. Sama, jak wiadomo, wychowuję
niepełnosprawnego, przybranego syna.
Jednak są sytuacje, w których trzeba zostawić sumieniu kobiety - rodziców wybór. Do heroizmu nie można zmuszać.
(…) Kruchy kompromis właśnie runął.
Cynicznie - w momencie epidemii. To
w skrócie. Jestem smutna. Kolejna wojna i podziały, kiedy wróg - wirus - siedzi w chałupie.” - Siostra Małgorzata
Chmielewska.
Do heroizmu nie można zmuszać.
Nie można.
MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY
FOT. HANNA MAĆKOWIAK
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Mieszkańcy zdecydowali

Powiat leszczyński liderem inwestycji

LESZNO > Znamy już wyniki głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Pod
głosowanie poddano 15 projektów, łącznie oddano na nie niemal 26 tysięcy głosów.
Projekty, które decyzją mieszkańców zostaną zrealizowane, to: Fanaberie Zatorzańskie
(remonty zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy SP 9), Zatorze
w zgodzie z przyrodą (rekreacja sportowa na łonie natury), Park rekreacyjno-wypoczynkowy (Rynek Zaborowski), Tor rowerowy (pumptrack) i siłownia zewnętrzna parku rekreacyjno-wypoczynkowego (Rynek Zaborowski), Poprawiamy bezpieczeństwo miasta i mieszkańców (wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie-Gronowie), Wyposażenie sygnalizacji świetlnej
w sekundniki na DW 309, a także Sekundniki na skrzyżowaniach (ciąg komunikacyjny
DK12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego).

POWIAT > Powiat leszczyński zajął drugi rok z rzędu pierwsze miejsce wśród powiatów
w rankingu prestiżowego magazynu samorządowego Wspólnota „Liderzy inwestycji”.
Średnie wydatki inwestycyjne wyniosły 658,81 zł na osobę (ocena specjalistów uwzględniała wydatki majątkowe w trzech ostatnich latach, czyli w latach 2017-2019).

Świadczenie dla opozycjonistów
REGION > Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze. Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub
osoby represjonowanej z powodów politycznych i pobiera emeryturę, rentę inwalidzką
albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł.

Cenne odznaczenie
LESZNO > Damian Małecki, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”
w Polsce, został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanym
mu przez Prezydenta RP. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Niemal gotowa
POWIAT > Wiele wskazuje na to, że niebawem zakończy się przebudowa drogi Gołanice
– Jezierzyce Kościelne obejmująca odcinek o długości 4,2 km. Jezdnia będzie poszerzona do sześciu metrów, odwodnienie drogowe zostanie przebudowane, a rowy wyprofilowane. Wykonane zostanie oznakowanie poziome oraz pionowe, oświetlenie solarne przejścia dla pieszych, oznakowania aktywne przejść dla pieszych i montaż radaru
informującego o prędkości ruchu pojazdów. Zadanie realizuje spółka Drogbud Gostyń.
Zakończenie inwestycji przewidziano na 30 listopada.

Fot. powiat-leszczynski.pl

Otuleni kwiatami
LESZNO > Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” zrealizowało kolejny już godny uwagi projekt. Tym razem seniorzy pokusili się o wydanie obszernego albumu„Otuleni Kwiatami”,
w którym znaleźć można ich piękne fotografie okraszone tekstami ich autorstwa, w których to opisali to, co w duszy im grało. Wydawnictwo dedykowane jest seniorom, a odebrać je można (bezpłatnie) w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Leszczyńskich 20). Premiera
wydawnictwa miała miejsce w Parku Heermanna.

Fot. powiat-leszczynski.pl

Wsparcie w związku z wirusem
LESZNO / REGION > Koronawirus nie odpuszcza. Przybywa zakażonych i osób na kwarantannie. Dla obywateli uruchomiono całodobową infolinię (+48 222 500 115), na której
można zadawać pytania związane ze zdrowiem czy kwarantanną. Pytania i odpowiedzi
oraz chat 24 godziny na dobę dostępne są pod adresem: www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o Leszno, osoby przebywające na kwarantannie, które potrzebują wsparcia
(np. zrobienia zakupów, wyprowadzenia psa czy pójścia na pocztę) mogą dzwonić pod
nr tel. 65 529 46 35 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30). Urzędnicy wpiszą
jego zgłoszenie na facebookowy profil „Spraw sprawunki seniorowi” (który ma zostać
rozszerzony również na inne grupy wiekowe) i jest duża szansa, że dzięki temu znajdzie
się ktoś, kto zechce pomóc (oczywiście osoby, które są w stanie pomóc potrzebującym,
proszone są o dołączenie i odzew na tejże grupie).
Wsparcie dla seniorów przygotowano również w ościennych gminach. Szczegółowe
informacje dostępne na gminnych stronach internetowych.

Pod znakiem dwóch kółek
LESZNO > Aż 44 miasta prezydenckie stanęły w tym roku w szranki o tytuł„Rowerowej
Stolicy Polski”. Leszno, dzięki zaangażowaniu mieszkańców, zajęło wysoką 7. lokatę.
Łącznie wszyscy zarejestrowani użytkownicy (korzystający z dedykowanej aplikacji) przejechali 3.725.874 km, z czego użytkownicy kręcący kilometry dla Leszna – 109.873 km.

Będą nowe ścieżki rowerowe
POWIAT > Spółka Nodo z Leszna zbuduje dwa kolejne odcinki ścieżek rowerowych w
powiecie leszczyńskim: Wilkowice – Święciechowa i Święciechowa w kierunku Gołanic
(od wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej w kierunku Gołanic, aż
do istniejącej ścieżki ze Święciechowy do Gołanic). To łącznie 2,6 km traktu. Termin wykonania prac to 30 czerwca 2021 r.
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Zmarł dr Marian Misiak

Świniec po nowemu

REGION > W wieku 89 lat zmarł dr Marian Misiak, zasłużony dla koszykówki i żużla trener,
publicysta, działacz społeczny. Cześć Jego pamięci.

KRZYWIŃ > Wielkie zmiany w miejscowości Świniec. W październiku uroczyście oddano
do użytku„Nowe Centrum Świńca”. To wielkie święto dla lokalnej społeczności, bo miejscowość zmieniła się nie do poznania.

Fot. unia.leszno.pl
REKLAMA

Fot. krzywin.pl

40 lat leszczyńskiej Solidarności
LESZNO > 27 października 1980 roku zawiązał się leszczyński oddział organizacji promieniującej na całe ówczesne województwo leszczyńskie. Dokładnie 40 lat później uruchomiono pierwszą w regionie wirtualną książnicę poświęconą leszczyńskiej„Solidarności”.
Wśród cennych zbiorów znaleźć można fotografie, plakaty, korespondencje i wiele innych materiałów, w tym cyfrowe wersje przedmiotów nietypowych. Zachęcamy do odwiedzin. Więcej informacji na www.mbp.leszno.pl

# PROMOCJA
ODKRYCIA MEDYCZNE 2018:
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W PAŹDZIERNIKU
Dla seniorów

W rocznicę

ŚWIĘCIECHOWA > Dobiegły końca prace związane ze stworzeniem w Święciechowie
Klubu Senior +. Klub został uroczyście otwarty, mieści się w budynku po starym przedszkolu. Znajduje się w nim sala ogólna, aneks kuchenny, rehabilitacja, sala warsztatowa
oraz przestronny balkon. Budynek został wyposażony w windę. Gdy tylko sytuacja pozwoli, seniorzy będą mogli w pełni korzystać z jego dobrodziejstw. Planowane są wspólne wycieczki i rozmaite zajęcia, m.in.: rehabilitacja, warsztaty z rękodzieła, komputerowe
czy kulinarne.

LESZNO > 21 października, w 81. rocznicę rozstrzelania 20 obywateli Leszna przez hitlerowców, przedstawiciele samorządu i delegacje udały się pod tablicę upamiętniającą
rozstrzelanych. Złożono kwiaty, zapalono znicze, modlono się. Oddano hołd tym, którzy
zginęli za Polskę. Z uwagi na pandemię nie odbyły się planowane uroczystości oficjalne.

Fot. swieciechowa.pl

Fot. leszno.pl

Remonty na Niepodległości

Prace drogowe w toku

LESZNO > Trwają prace drogowe polegające na remoncie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w ul. Niepodległości w Lesznie. W pierwszym ich etapie odcinek od
skrzyżowania z ul. Bolesława Chrobrego do ul. Królowej Jadwigi (bez skrzyżowania) będzie jednokierunkowy (w kierunku Ronda Solidarności), a ruch pojazdów z ul. Bolesława
Chrobrego będzie możliwy tylko w prawo. W drugim etapie prac wyłączony z ruchu
będzie wyjazd i wjazd w ul. Bolesława Chrobrego, zaś w kolejnym prace drogowe będą
mniej uciążliwe dla kierujących, gdyż front prac będzie obejmował odcinek bez skrzyżowań. Zakończenie prac planowane jest do końca listopada.

RYDZYNA > Dąbcze, Kaczkowo, Pomykowo, Robczysko, Moraczewo, Rojęczyn iTarnowa
Łąka – to miejscowości z terenu gminy Rydzyna, w których trwają prace związane z przebudową dróg gminnych. W listopadzie do tego grona ma dołączyć Kłoda (a dokładniej
tzw. Mała Kłoda).

Fot. Ł. Domagała

Fot. rydzyna.pl
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# INWESTYCJE

Rozpoczynają się prace nad rewitalizacją budynku fabryki
W jednym z budynków kompleksu dawnej fabryki pomp przy ul. Narutowicza 36 w Lesznie można już umawiać się na indywidualne oprowadzanie po pokazowym loftowym wnętrzu kuźni. Wirtualny spacer po budynku, symbolicznie inaugurujący prace
nad szeroko zakrojonym projektem rewitalizacji obiektu, odbył się w piątek, 23 października.
Przedsięwzięcie, które funkcjonuje pod
nazwą Lofty na Pompach, zainicjowane
i prowadzone jest przez spółkę ICC Real
Estate, znaną w Lesznie z takich realizacji, jak apartamenty na wynajem przy
ul. Więziennej czy minigaleria handlowa
Arkadia Leszno, a przede wszystkim
z odnowienia kamienicy przy ul. Niepodległości 5, za którą firma odznaczona
została tytułem Lidera Rewitalizacji.
Lofty na Pompach, najnowszy i najbardziej spektakularny projekt firmy,
obejmować będzie stworzenie na terenie
dawnej fabryki zespołu nie tylko luksusowych apartamentów, lecz także przestrzeni dla gastronomii, biznesu i usług.
Zakończenie inwestycji planowane jest
na końcówkę 2023 r.
O projekcie i jego wyjątkowym charakterze wypowiedział się projektant
jego pomieszczeń, prof. Jan Sikora,
prowadzący pracownię Sikora Wnętrza
Architektura, uhonorowaną licznymi
branżowymi nagrodami, w tym Bryłą

Wizualizacja zewnątrz.

Roku i Nagrodą Architektoniczną
Polityki:
- Fabryka Pomp w Lesznie to niepowtarzalna Inwestycja. Rewitalizacja
fabryki, a w jej sercu kuźnia, to wymarzony projekt chyba dla każdego twórcy.
Zaproponowaliśmy wnętrza, które nie są
powierzchownym podejściem do wnętrz
loftowych, ale utrwalają zastaną tkankę:
mury, luksfery, nastrój, cegłę. To najbardziej autentyczne przestrzenie loftowe
jakie zaprojektowałem.
Wirtualne oprowadzanie po budynku kuźni, w którym zaaranżowany został pokazowy apartament, poprowadził
prezes ICC Real Estate Michał Biegajski, opowiadając o założeniach projektu i prezentując efekty dotychczasowych
prac. Transmisja dostępna jest na facebookowym fanpage’u firmy. Na indywidualne oprowadzanie po budynkach można
umawiać się, kontaktując się z biurem
sprzedaży ICC Real Estate.

Lofty dawniej.

Loft Pokazowy - Kuźnia.

# PROMOCJA
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Biblioteka w nowej odsłonie
Od października ubiegłego roku Rydzyński Ośrodek Kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Rydzyna realizuje projekt „Remont z modernizacją biblioteki w Rydzynie”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Infrastruktura Bibliotek
2016-2020, w kwocie 918.000 złotych. Łączna wartość zamówienia to ponad milion złotych. To dla biblioteki
w Rydzynie kluczowa inwestycja. Zabytkowy budynek odzyska dawny blask, a regały z książkami wrócą na należne
im miejsce - pod adres Rynek 17.

(68/2020)

Czytelnictwo w Rydzynie kwitnie, z każdym rokiem kart użytkowników biblioteki przybywa, co niezmiernie cieszy
i mobilizuje przy wybieraniu nowości
wydawniczych. Z bibliotecznej oferty
korzysta co trzeci mieszkaniec gminy
i nie są to tylko uczniowie „zobligowani”
do czytania lektur. Placówkę odwiedzają
seniorzy, matki z małymi dziećmi, maturzyści, studenci i ci, którzy muszą wypełnić PIT - czyli wszyscy. Zainteresowanie
czytelnictwem w gminie utwierdza tylko w przekonaniu, że odrębna placówka
jest niezbędna. Pozostaje ufać, że dzięki większemu metrażowi będzie można
częściej przeprowadzać spotkania autorskie, wieczorki poetyckie, a dzieci dostaną swój „kącik czytelniczy”.
Początkowo skromny księgozbiór rydzyńskiej biblioteki rósł „w siłę i potęgę”
systematycznie - z roku na rok przybywało zarówno Mieszkańców Gminy, jak
i książek dla Nich. Dlatego dziś można
uznać, że zbiory mają wartość nie tylko
materialną, ale są składową propozycji
czytelników, co daje pewność, że każde
gusta zostaną zaspokojone. Księgozbiór
adresowany jest do różnych grup społecznych i wiekowych - od tak zwanych
pościelowych harlequinów, przez literaturę obyczajową i kryminały, aż po
książki historyczne i naukowe. Dba się
o to, aby Najmłodsi Czytelnicy nie wyszli z pustymi rączkami, to dla nich wyszukiwane są ciekawe bajki i książki
z morałem, a im bardziej kolorowo, tym
lepiej. Realizowany jest projekt „Mała

Książka – Wielki Człowiek” kierowany
dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
Nigdy nie jest tak, że dana książka wiedzie prym „na długo”, bo stosunkowo
szybko zostaje zastąpiona inną - bardziej
polecaną czy reklamowaną. W 2020
roku podium zdecydowanie należy się
Agnieszce Krawczyk, a dzieci pokochały przygody „Pana Bruma” i perypetie
„Mądrej Myszy”.
Przez te wszystkie lata własnym sumptem starano się zaspokoić gusta czytelników oraz wspomagano się różnego rodzaju dofinansowaniem. W latach
2013-2020 Rydzyński Ośrodek Kultury
otrzymał dofinansowanie na książki na
łączną kwotę 40.348,00 zł, a dofinansowanie na remonty, różnego rodzaju
sprzęt i imprezy to 1.144.113,23 zł.
Od nowego roku biblioteka będzie
funkcjonowała sześć dni w tygodniu,
planowane jest również uruchomienie
wypożyczalni książek on-line poprzez
internetowy system biblioteczny, a czytelnicy otrzymają karty elektroniczne.
Obecnie księgozbiór w Rydzynie jest
w całości wprowadzony do systemu.
Każda książka ma nadany indywidualny kod kreskowy, kompatybilny z zakupionym czytnikiem. Planuje się, by
nowo otwarta biblioteka była nowoczesną, łamiącą wszelkie stereotypy biblioteką multimedialną oraz miejscem spotkań
kulturalnych.

***
Prace budowlane zostały ukończone
zgodnie z planem, prowadzone były pod

nadzorem Adama Chudego, konserwatora zabytków i zabytkoznawcy z ogrom-

nym doświadczeniem. Pan Chudy jest
autorem projektów 20 remontów kościołów drewnianych o unikatowej architekturze. Przez ministra kultury został uhonorowany złotą odznaką Za Opiekę nad
Zabytkami.
Obecnie trwają wewnętrzne prace wykończeniowe. Jeżeli sytuacja dot. epidemii COVID-19 pozwoli, to oficjalne
otwarcie planuje się na koniec tego roku.

# MOTORYZACJA
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W SALONIE TOYOTY WYSTARTOWAŁA WYPRZEDAŻ 2020
W sieci dealerskiej Toyoty rozpoczęła się promocja modeli z rocznika 2020. Klienci mogą skorzystać z rabatów sięgających 27
200 zł oraz wielu dodatkowych bonusów, jak darmowe przeglądy czy rabaty na akcesoria. Oferta obejmuje wszystkie popularne modele marki, w tym nowego Yarisa zaledwie miesiąc po premierze.

Leszno, Al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 4, tel. 65 529 63 13
Kalisz, ul. Stanczukowskiego 25-27,
tel. 62 760 56 00
www.toyotamikolajczak.pl
Nowy Yaris zadebiutował w polskich salonach we wrześniu 2020 roku, a już po
miesiącu Toyota oferuje najnowocześniejszego na rynku miejskiego hatchbacka po obniżonych cenach w ramach
oferty wyprzedaży rocznika 2020. Wraz
z Yarisem promocją objęte są wszystkie
najpopularniejsze modele marki. Rabaty
sięgają 27 200 zł, a ich wysokość wynika
m.in. z EkoBonusu, za pomocą którego
Toyota oddaje klientom obniżkę akcyzy
na samochody hybrydowe.

Nowy Yaris z rabatem do 6 200 zł
Ceny nowego Yarisa w ofercie promocyjnej zaczynają się od 56 900 zł za wersję Active z silnikiem 1.0. Yaris Active
z napędem hybrydowym 1.5 o mocy 116
KM kosztuje od 72 800 zł i jest od 4 000
zł tańszy niż przed obniżką. Najdroższa
wersja Premiere Edition z napędem

Yaris Classic od 48 000 zł
Wyprzedaż obejmuje także Yarisa
Classic, czyli poprzednią generację modelu, którego ceny rozpoczynają się od
48 000 zł, a najniższa rata w Leasingu
SMARTPLAN wynosi 517 zł netto.
Yaris Hybrid o mocy 100 KM w wersji
Active kosztuje 69 900 zł. Obniżki cen
w promocji sięgają 6 000 zł. Rabatami
objęte są również dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak czujniki parkowania, koła zimowe i zabezpieczenia
antykradzieżowe.

i bogatym wyposażeniem kosztuje 52
500 zł, o 5 000 zł taniej niż standardowo. Rabaty na Toyotę AYGO sięgają do
5 910 zł.

Toyota AYGO od 344 zł miesięcznie

Auta średniej wielkości z maksymalną
obniżką do 27 200 zł

Nowy samochód Toyoty można w ofercie wyprzedażowej kupić już za 38 300
zł. Jest to cena modelu AYGO w wersji X
z pakietem Comfort, wyposażona m.in.
w klimatyzację manualną, system audio z 4 głośnikami, cyfrowe radio DAB
i Bluetooth oraz wielofunkcyjną kierownicą z przyciskami do obsługi multimediów. Miesięczne raty w programie
Leasing SMARTPLAN zaczynają się od
344 zł netto.
Najwyższa wersja JBL Edition z unikalnym systemem audio marki JBL

Najwyższy rabat w nowej ofercie Toyoty
można uzyskać na hybrydową Camry.
Średniej wielkości sedan z niskoemisyjnym napędem 2.5 w standardzie kosztuje
w promocji od 121 177 zł zamiast 146
900 zł za wersję Comfort. Obniżki na ten
model sięgają 27 200 zł. Minimalna rata
programie Leasing SMARTPLAN wynosi 1 101 zł netto miesięcznie.
RAV4 kosztuje od 116 900 zł, zaś ceny
wersji hybrydowej 2.5 zaczynają się od
125 500 zł. Maksymalny rabat to 22 000

zł, a raty w Leasingu SMARTPLAN zaczynają się od 1 182 zł netto.
Zarówno dla Camry, jak i dla RAV4
w wersji hybrydowej można uzyskać dodatkowy rabat 1 000 zł na dowolne akcesoria, po zainstalowaniu aplikacji MyT.
W Leasingu SMARTPLAN klient otrzymuje także trzy darmowe przeglądy.

Kompaktowe Toyoty od 69 900 zł
Bardzo duże korzyści Toyota oferuje
także dla nabywców modeli kompaktowych. Przy zakupie Corolli można
oszczędzić do 18 300 zł. Aby stać się
właścicielem Corolli Hatchback, potrzeba od 69 900 zł brutto lub 707 zł miesięcznie netto w Leasingu SMARTPLAN,
a wersja hybrydowa kosztuje teraz od
86 600 zł. Ceny hybrydowej Corolli
GR Sport po obniżkach zaczynają się
od 109 100 zł. Przy zakupie Corolli
Hatchback i TS Kombi również można
skorzystać z bonusu 1 000 zł na akcesoria po aktywacji aplikacji MyT. Klienci
wybierający Corollę Sedan w Leasingu
SMARTPLAN otrzymają trzy przeglądy
gratis, oszczędzając 3 700 zł.
Ceny Toyoty C-HR zaczynają się od
kwoty 85 900 zł, o 9 000 zł niższej od
katalogowej. Maksymalny rabat sięga
13 200 zł. W Leasingu SMARTPLAN
najniższa rata wynosi 788 zł netto.
Hybrydowy C-HR kosztuje teraz od 102
900 zł, a wybierając jeden z dwóch dostępnych napędów hybrydowych (122
KM lub 184 KM) dodatkowo można
uzyskać rabat 1 000 zł na akcesoria, po
aktywowaniu aplikacji MyT.

(69/2020)
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hybrydowym kosztuje 85 600 zł, również 4 000 zł taniej. Maksymalny rabat
na nowy miejski model Toyoty wynosi
6 200 zł.
W Leasingu SMARTPLAN miesięczne
raty zaczynają się od 596 zł netto, a wybierając tę formę finansowania, można
oszczędzić jeszcze 1 600 zł, otrzymując
trzy przeglądy gratis. Dodatkowy rabat
1 000 zł na akcesoria do nowego Yarisa
otrzymuje się po aktywowaniu aplikacji
na telefon MyT.
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# GODNE UWAGI

W harmonii z miastem
Wiatraki są niezwykłym elementem krajobrazu. Oglądanie tego cudu techniki z zewnątrz dostarcza przyjemnych wrażeń. A co, jeśli
wiatrak jest sprawny, można go dotknąć i zajrzeć do środka? Zajrzeć do magicznego świata, zobaczyć jak pracuje? Odpowiadając
krótko: można zaprzyjaźnić się z zabytkiem!
Wiatrak Czesław usytuowany na Leszczyńskim Grzybowie według przekazów
ustnych pochodzi ze Sławy. Do Leszna trafił na początku XVIII wieku w rejon skrzyżowania obecnych ulic Norwida z alejami Jana Pawła II (co ciekawe
ta druga nosiła dawniej nazwę Młyńska,
ze względu na spore skupisko wiatrusów, a podczas prowadzonych tutaj prac
często odnajduje się żarna). To jednak
nie koniec odysei popularnego koźlaka.
W drugiej połowie XIX wieku przeniesiony został na ulicę Strumykową. Wówczas były to tereny poza granicami miasta, dzięki czemu można zaobserwować,
jak rozwija się dawny gród Leszczyńskich. Wreszcie, od 2018 r., znajduje się
na terenie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych przy ulicy Osieckiej w Lesznie.
Imię „Czesław” wiatrak otrzymał na
cześć Czesława Owsiannego, który
sporo czasu spędzał w obiekcie, a pracę
w tym wiatraku rozpoczął już w wieku
16 lat. Po jego śmierci wiatrak zaczął
ulegać destrukcji.
- Okres od rozpoczęcia translokacji do
zakończenia robót trwał ok. 1,5 roku.
Przeniesiono i odrestaurowano praktycznie wszystkie elementy. Wiatrak jest
sprawny. Jednym pasem transmisyjnym
uruchamiamy wiatrak do działania. Najczęściej uruchamiany jest za pomocą silnika elektrycznego. Wał główny z kołem
palecznym i śmigłem pobudzany jest do
działania najczęściej, jak to się mówi,
„do wiwatu” - opowiada Jarosław Jankowski, założyciel i prezes zarządu fundacji „Ratujmy Zabytki Drewniane”,

Wiatrak podczas modernizacji.

dyrektor „Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej”, autor wielu publikacji traktujących o wiatrakach.
Czesław ledwo został przeniesiony,
a już zaczął zdobywać laury. Doceniany
jest nie tylko przez okolicznych mieszkańców, którzy rozkoszują się wspaniałym widokiem oraz faktem, że wiatrak
może obracać się wokół własnej osi.
- Zależało nam na tej funkcji, aby się
obracał i mógł witać oraz żegnać podróżnych – wyjaśnia znawca młynarstwa.
W 2019 r. wiatrak otrzymał wyróżnienie w kategorii Zabytki Techniki (w tym
budownictwo przemysłowe i inżynieryjne) w Konkursie Zabytek Zadbany organizowanym przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa.
Wiatraki nadal często są bohaterami legend oraz różnych przypowieści. Do najbardziej znanych należy ta o 99 wiatrakach w Lesznie. Zgodnie z opowieścią,
zawsze, kiedy stawiano setny, to któryś
z nich płonął.
- To oczywiście tylko legenda, którą często zapożycza także Śmigiel czy Rawicz.
W drugiej połowie XVIII wieku mieliśmy w Lesznie 113 warsztatów młynarskich, co wynika z przekazów źródłowych
– opowiada Jankowski. - Niestety coraz
mniej wiatraków możemy oglądać w krajobrazie Wielkopolski. Szacuje się, że pod
koniec XVII wieku było ich 14 tysięcy.
Po drugiej wojnie światowej 2,5 tysiąca. Dziś jest 135 (bez podziału na stan
zachowania).
Całe szczęście, są także miejsca, gdzie
wiatraków przybywa. Na terenie Muzeum w Osiecznej powstał zupełnie

Wiatrak Czesław.
nowy wiatrak, wzorowany na dawnej
konstrukcji.
- Jest mniejszy, ponieważ wybudowany został z myślą o dzieciach. Powstał
głównie w celach edukacyjnych. Odbywają się tutaj warsztaty edukacyjne
dla dzieci „Od ziarenka do bochenka”.
Najmłodsi mają okazję wypiec różne

Wnętrze wiatraka.

smakołyki z zachowaniem procedur dawnego młynarstwa.
Warto zaznaczyć, że Muzeum w Osiecznej to jedyne miejsce w Polsce, gdzie
zachowała się oryginalna, zabytkowa armada trzech wiatraków z XVIII wieku.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: MAREK JANKOWSKI
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Wkręcający paznokieć

JOANNA KALISKA
PODOLOVE LESZNO
Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Problemy, z którymi do mojego gabinetu zgłaszają się pacjenci, najczęściej dotyczą paznokci stóp.
Najczęstszymi problemami są bolesność wywołana przez wrastające
paznokcie, bolesny ucisk wywołany
wkręceniem płytki i paznokcie zmienione chorobowo, czyli zainfekowane
bakteryjnie, grzybiczo, a także pogrubiałe i zdeformowane. Rzadziej
powyższe problemy dotyczą paznokci

Pierwszego września br. do gabinetu
PODOlove zgłosiła się Kobieta uskarżająca się na bolesność kciuka ręki
prawej. W trakcie wizyty okazało się,
ze bolesność wynika z ucisku na wały
okołopaznokciowe, wywołane niewłaściwym kształtem płytki paznokciowej,
tj. wkręcaniem się paznokcia.
Wkręcający paznokieć charakteryzuje się przede wszystkim niewłaściwym, rurkowatym kształtem. Jego
brzegi kierują się ku dołowi, a łożysko podpaznokciowe zostaje uciskane
przez zawężający się kształt. Typowym
obrazem towarzyszącym wkręcaniu się
płytki jest widoczne pogrubienie łożyska, które często jest błędnie oceniane
jako pogrubienie płytki, choć problemy
mogą występować także równocześnie.
Nadmierna grubość łoża skutkuje często zmianą koloru na żółty, co może być
mylnie kojarzone z infekcją grzybiczą.
Choć, jak w każdym schorzeniu, również te nie zawsze się wzajemnie wykluczają i mogą występować łącznie.
Wracając do historii mojej Pacjentki,
w czasie pierwszej wizyty ustaliłyśmy

plan działania na najbliższe wizyty.
Zaczęłam od oczyszczenia płytki, a także bezbolesnego zaaplikowania na paznokieć klamry ortonyksyjnej, w celu
uniesienia brzegów paznokcia ku górze i nadaniu właściwego kształtu całej
płytce. Praca nad kształtem paznokcia
była pobocznym celem, ponieważ najważniejsze było odciążenie Pacjentki
od bólu.
Kobieta mogła wrócić do normalnego
funkcjonowania natychmiast po wizycie. 17 września, w czasie drugiej wizyty kontrolnej, klamra została wymieniona w celu dalszej korekcji kształtu.
Dotychczas Pacjentka odbyła trzy wizyty. Na trzeciej klamra została ściągnięta. Płytka obecnie ma właściwy
kształt. Pacjentka pozostaje dalej pod
kontrolą, by zapobiec nawrotowi bolesności i w razie potrzeby profilaktycznie
powtórzyć działania.
Na załączonym kolażu przedstawiam
stan paznokcia, z jakim zgłosiła się
Pacjentka na pierwszą wizytę, następnie stan na wizycie drugiej, a na samym
dole stan z ostatniej, trzeciej wizyty.

(70/2020)

rąk, a dzisiejszy artykuł właśnie ten
problem będzie ujmował.

REKLAMA
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# Z POLICJI

Nowy naczelnik "drogówki"
Podkomisarzowi Łukaszowi Marciniakowi powierzone zostały
obowiązki naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Lesznie.
Delegował go tutaj od 5 października nadinspektor Piotr Mąka, komendant
wojewódzki policji w Poznaniu. Podkom. Ł. Marciniak do Leszna trafił z jednostki w Śremie i będzie kierował "drogówką" po tym, jak na emeryturę przeszedł podinsp. Dariusz Adamczak. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu
"Leszczyniaka".

Kierowca dostawczego
fiata zmiótł z chodnika
dwóch mężczyzn

Nie żyją mieszkańcy Leszna i gminy Lipno prowadzący prace wzdłuż drogi z Zaborówca do Brenna. Byli pracownikami
Podkom. Ł. Marciniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Usług Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

w Poznaniu na kierunku zarządzanie kryzysowe oraz Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 2004 roku. Przez 13 lat związany był
z ruchem drogowym w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA

Mężczyźni o poranku wyjechali do pracy, ale do domu już nie wrócili. Stracili
życie niespodziewanie, wykonując prace budowlane w obrębie drogi. Do dramatycznego w skutkach zdarzenia doszło 8 października na trasie pomiędzy
Zaborówcem a Brennem. Tą drogą jechał
fiat ducato prowadzony przez 40-letniego mieszkańca powiatu wschowskiego.
W pewnym momencie mężczyzna zauważył, że na drodze stoi jakiś samochód. Jednak prawdopodobnie nie przypuszczał, że auto zatrzymało się, bo
w tym miejscu prowadzone były prace
budowlane.
- Kierowca ducato, chcąc uniknąć zderzenia z pojazdem stojącym na jezdni,
odbił w prawo i wjechał na chodnik mówi w rozmowie z "Leszczyniakiem"
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
Jeden z pracowników na widok auta
zdążył odskoczyć i to go uratowało.
W dwóch innych samochód uderzył.
Mężczyźni nie mieli żadnych szans
w starciu z dostawczym pojazdem. Być

może zdarzenie zakończyłoby się inaczej, gdyby tylko odbili się od ducato.
Ale samochód ten przygniótł ich do pojazdu służbowego, który był zaparkowany kawałek dalej.
Mimo podjętej reanimacji 39-letniego
mieszkańca Leszna i 42-letniego mieszkańca gminy Lipno nie udało się uratować. Starostwo Powiatowe w Lesznie
podało, że nieżyjący mężczyźni byli pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych
w Lesznie.
Okoliczności zdarzenia są przedmiotem
dociekań śledczych. Z pewnością będą
oni próbowali ustalić, czy kierowca fiata
ducato nie jechał z nadmierną prędkością, dlaczego się zagapił i jak to się stało, że postanowił podjąć próbę ucieczki na prawo od samochodu stojącego
na drodze. Trasa między Zaborówcem
a Brennem była zamknięta przez kilka
godzin.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

W wypadku z udziałem fiata ducato zginęło dwoch pracowników podlegających Starostwu Powiatowemu w Lesznie
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Zwarcie przyczyną
wybuchu ognia?
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Po pieniądze ze
skradzionym kluczem

Pięć zastępów straży pożarnej wyjechało do pożaru, który roz- Okazja czyni złodzieja, a raczej złodziejkę - na cudzą własność
gorzał w jednym z budynków w Smyczynie.
połasiła się 22-latka z Leszna
Zdarzenie odnotowano 16 października w nocy. Ogień wybuchł w kotłowni
znajdującej się przy domu jednorodzinnym. Ze względu na rodzaj zgłoszenia,
do obsługi zdarzenia wyjechało aż pięć
strażackich zastępów.
- W chwili dojazdu na miejsce pierwszego z nich mieszkańcy domu jednorodzinnego znajdowali się poza budynkiem,
a pożar był już zdławiony przez właściciela posesji - informuje Dominik Wels
z leszczyńskiej straży pożarnej.
Strażacy weszli do obiektu zaopatrzeni w aparaturę oddechową. Ze środka

wynieśli nadpalone elementy wyposażenia kotłowni, a następnie zlali je wodą.
Straż sprawdziła budynek kamerą termowizyjną oraz detektorem wielogazowym
na obecność czadu. Przyczyną wybuchu ognia było prawdopodobnie zwarcie w zasilaczu awaryjnym UPS. Straty
zostały oszacowane na 5000 złotych.
W akcji wzięli udział strażacy-ochotnicy z Wilkowic i Lipna oraz zawodowi z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Lesznie.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Po dwóch zderzeniach
cztery osoby w szpitalu
Dwa dni z rzędu na terenie gminy Poniec interweniowali strażacy w związku ze zdarzeniami drogowymi. Do pierwszego
z nich doszło w rejonie Miechcina, do drugiego - przy wjeździe
do Waszkowa.
Było jeszcze ciemno, gdy na trasie pomiędzy Janiszewem a Pomykowem 9
października zderzyły się dwa samochody. Kolizję odnotowano na wysokości Miechcina, czyli niedaleko granicy
powiatów leszczyńskiego i gostyńskiego. Z tego powodu interwencję podjęli
również strażacy z Komendy Miejskiej
PSP w Lesznie oraz z OSP w Rydzynie,
a także strażacy zawodowi z Gostynia i
ochotnicy z Ponieca. Na drodze czołowo
zderzyły się daewoo oraz volkswagen.
Wskutek wypadku do szpitala w Lesznie
odwieziono 20-letnią kobietę. O tym, jak
mocne musiało być uderzenie, świadczą
widoczne na zdjęciach uszkodzenia obu
pojazdów. Przód daewoo matiza został

zupełnie zniszczony. Drugie auto wypadło poza jezdnię.
Następnego dnia, 10 października,
strażacy również interweniowali na terenie powiatu gostyńskiego w gminie
Poniec. Tym razem samochody zderzyły się na odcinku między Waszkowem a
Poniecem, tuż za rogatkami wsi. W kolizji udział wzięły samochód osobowy, a
także bus, który miał przewozić pacjentów na dializy. Spośród ośmiu osób na
badania do szpitala przewieziono trzy.
Na miejsce przyjechały dwie karetki,
policja z Gostynia, strażacy zawodowi
z Leszna i Gostynia, a także ochotnicy z
OSP w Poniecu i Rydzynie.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: OSP W RYDZYNIE

Historia wydarzyła się w gminie Rydzyna na terenie jednego z zakładów. W firmie
tej pracownicy korzystają z indywidualnych szafek, w których zostawiają swoją
własność, gdy wykonują obowiązki zawodowe. Jedna z pracownic zgubiła kluczyk
od takiej szafki, co wykorzystała inna kobieta zatrudniona w tym samym zakładzie,
zresztą - jak później się okazało - jej znajoma.
- Od lipca tego roku trzykrotnie włamała się do szafki, zabierając z niej pieniądze.
Ukradła w sumie 500 złotych - informuje Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
Podejrzana o kradzież została zatrzymana 12 października. Kluczyk, którym się
posługiwała, policja odnalazła podczas przeszukania. Funkcjonariusze odwieźli
22-latkę z Leszna na komendę, gdzie postawiono jej zarzuty kradzieży z włamaniem. I oto dla pięciu stów popadła w kłopoty, które mogą zakończyć się dla niej
poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z Kodeksem karnym za takie przestępstwo
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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120 LAT LESZCZYŃSKICH WODOCIĄGÓW
Woda z zagajnika brzozowego
W XIX w. zaopatrzenie Leszna w wodę
odbywało się poprzez sieć drewnianych,
a później także żeliwnych rur, tworzących wodociąg grawitacyjny zasilający
ogólnodostępne zbiorniki, studnie i zdroje uliczne. Ponadto bogatsi mieszkańcy
posiadali na terenie prywatnych posesji własne studnie, z których ujmowano
wodę. Niedostateczna jakość oraz niedobory wody skłaniały jednak rajców
miejskich do poszukiwania nowych rozwiązań zaopatrzenia ludności w wodę.
W grudniu 1896 r. powołana została tzw.
komisja ds. wody (Wasserkomission)
pod przewodnictwem Maxa Hempla
z Berlina, której zadaniem było przeprowadzenie rozpoznania terenowego i znalezienie odpowiedniej lokalizacji ujęcia
wody dla miasta Leszna. Po przeprowadzonej wizji lokalnej wytypowano do
prac badawczych teren brzozowego zagajnika w Zaborowie. Wykonano tu studnię próbną w celu sprawdzenia jakości
wody oraz wydajności warstwy wodonośnej. Rezultaty były pozytywne. 25
czerwca 1898 r. radni miejscy postanowili ostatecznie, że właśnie w zagajniku

brzozowym w Zaborowie powstanie ujęcie wody. Następstwem podjętych decyzji był projekt, który powstał w biurze inżynieryjnym Maxa Hempla w Berlinie.
Jego założenia obejmowały wzniesienie
w Zaborowie zespołu obiektów wodociągowych, a mianowicie domu mieszkalnego dla maszynisty i palacza, budynku
stacji pomp i kotłowni, budynku stacji
filtrów, a także wieży ciśnień. Projekt
nie spotkał się z przychylnością samorządowców głównie z przyczyn kosztów
inwestycji, jak też z uwagi na wątpliwości dotyczące rozwiązań technicznych.
Doprowadziło to do nawiązania współpracy z drezdeńskim inżynierem Franzem
Salbachem, którego biuro opracowało alternatywny projekt. Finalnie na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 10 maja
1899 r. uchwalono, że to właśnie ten
projekt zostanie zrealizowany. Takiemu
rozwojowi wydarzeń zawdzięczamy powstanie w Zaborowie zakładu produkcji
wody wraz z budynkiem stacji filtrów
opartym na rzucie okręgu, zaś wieży ciśnień w północnej części Leszna. Latem
1899 r. rozpoczęto realizację inwestycji,

Tak wyglądała na początku XX w. zabudowa stacji uzdatniania wody
Zaborowo (budynek palacza i maszynisty, budynek stacji pomp i kotłowni
parowej, budynek odżelaziacza ze stacją filtrów).

Leszczyński wodociąg przed 120 laty

wieżę do napowietrzania wody. Zdatna
do picia woda gromadziła się w zbiorniku wody czystej, skąd – za pomocą
dwóch silników parowych z pompami –
była przetłaczana do magistrali lub sieci miejskiej. Pary do maszyn parowych
dostarczały dwa kotły parowe, a każdy z zespołów pompowych, przy mocy
35 KM, mógł tłoczyć łącznie 90–100
m3 wody w ciągu godziny. Kotły ustawiono w kotłowni parowej z kominem,
a agregaty pompowe w zwartej z kotłownią parową stacji pomp. Obiekt ten do
dziś znajduje się na terenie ujęcia wody

w Zaborowie, a w jego pobliżu wznosi
się oryginalny piętrowy budynek mieszkalny, stanowiący niegdyś lokum dla maszynisty oraz palacza kotłowego, odpowiedzialnych za pracę i obsługę zakładu
w Zaborowie. Woda z Zaborowa przesyłana była magistralą tłoczną do sieci miejskiej w Lesznie. W chwili budowy sieć wodociągowa liczyła ok. 16,4
km długości, a nadmiar wody gromadził
się w zbiorniku wieżowym przy obecnej
ul. J. Poniatowskiego. Licząca niespełna
30 m wysokości wieża ciśnień posiadała
zbiornik stalowy nitowany o pojemności

Zbudowany w latach 1899–1900 system
wodociągowy Leszna składał się z kilku
głównych elementów: ujęcia ze stacją
pomp i uzdatniania wody w Zaborowie,
wieży wodnej oraz sieci wodociągowej. W Zaborowie, w brzezinie, znalazły się dwie studnie ujęcia wody, z których czerpano wodę. Zawierała ona
związki żelaza i dlatego była poddawana uzdatnieniu w unikatowym budynku stacji filtrów, opartym na planie koła
i posiadającym w centrum walcowatą

nadzorowanej i prowadzonej we własnym zarządzie przez magistrat. Osobą
odpowiedzialną za przebieg prac był inżynier Ervin Pohlit, ówczesny dyrektor

Stacja Uzdatniania Wody Zaborowo
To zarazem najstarsza, ale i najnowocześniejsza w Lesznie
stacja uzdatniania wody. Praca wszystkich urządzeń oraz
procesy technologiczne są tu całkowicie zautomatyzowane. Ujęcie w Zaborowie produkuje rocznie ok. 1,12 mln
m3 wody (wg danych z 2019 r.), co stanowi około 31,5%
wody tłoczonej do sieci. Na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo”
zostały pozyskane środki z preferencyjnej pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. Przebudowano i unowocześniono część technologiczną, energetyczną, budowlaną oraz
AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa). W ramach projektu przywrócono także świetność elewacji historycznego
budynku technologicznego, eksponując oryginalną, surową
stylistykę modernistyczną. Ściany zewnętrzne zostały poddane piaskowaniu oraz impregnacji, co pozwoliło odsłonić
stare cegły pochodzące z przełomu XIX i XX wieku.

gazowni. Koszt inwestycji opiewał na
kwotę około 0,5 mln marek. Regularna
eksploatacja centralnego wodociągu
ruszyła 15 października 1900 r.

400 m3 wody, pełniący nie tylko funkcję magazynową, ale i hydrostatyczną.
Opracowanie: Prof. Miron Urbaniak

# JUBILEUSZ
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Większość budowli zachowała się do dnia dzisiejszego. Wieża ciśnień przy ulicy Poniatowskiego została wpisana do rejestru zabytków. W historycznych zabudowaniach funkcjonuje zmodernizowana w 2014 roku Stacja Uzdatniania Wody „Zaborowo”. Niestety nie zachował się budynek odżelaziacza i stacji filtrów, który został
wyburzony w latach 70 XX. w. W tym miejscu funkcjonuje obecnie sala edukacyjno-konferencyjna otoczona metalową, efektownie podświetlaną podczas mroku,
rotundą.

Od Wasserwerk do MPWiK
Warto dodać także, jak na samym początku funkcjonowania leszczyńskiego wodociągu rozwiązane zostały kwestie funkcjonowania, zasad dostarczania oraz poboru
wody przez mieszkańców, a także włączania kolejnych posesji do sieci miejskiej. Otóż wraz z początkiem 1901 r. zostały one uregulowane poprzez dwa akty prawne
samorządu leszczyńskiego opublikowane w „Dzienniku Urzędowym Królewskiej Rejencji w Poznaniu: „Statut dla nowego miejskiego wodociągu ciśnieniowego”
oraz „Rozporządzenie policyjne dotyczące włączania posesji do publicznego miejskiego wodociągu ciśnieniowego miasta Leszna.” Zaczął też wówczas oficjalnie
funkcjonować Miejski Zakład Wodociągowy w Lesznie (Städtisches Wasserwerk zu Lissa in Posen). Zwierzchność nad zakładem sprawował samorząd miejski poprze deputację ds. gazu i wody, przekształconą następnie w Zarząd Zakładów Wody, Światła i Siły.
Całkowita długość sieci wodociągowej wynosiła w 1900 r. 16,4 km, a przyłączonych było do niej 635 odbiorców domowych. Natomiast już po 10 latach długość
sieci wodociągowej wzrosła do 20 km. Dynamiczny rozwój zakładu zahamował wybuch I, a następnie II wojny światowej. Sytuacja zaczęła zmieniać się w drugiej
połowie XX w.

Fragmenty dokumentacji z 1979 r., materiały archiwalne MPWiK.

1900 R.

2020 R.

DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ

16,4 km

400,6 km

ILOŚĆ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

635 szt.

9786 szt.

ILOŚĆ WODY ROCZNIE TŁOCZONEJ DO SIECI

216 tys. m3

3,5 mln m3

LICZBA STACJI UZDATNIANIA WODY

SUW Zaborowo

3 w Lesznie (SUW Zaborowo, SUW
Strzyżewice, SUW Karczma Borowa) i 8
stacji w gminie Lipno (3 stanowią
własność MPWiK)

Opracowanie artykułu na
podstawie:
M. Urbaniak, Leszno w latach
1832 – 1914.
W drodze ku nowoczesności.
Leszno 2016.
Materiałów archiwalnych
MPWiK Sp. z o.o. siedzibą
w Lesznie

(71/2020)

Zapotrzebowanie na wodę wzrastało coraz bardziej odczuwalnie wraz z rozwojem miasta. Organizacyjnie wówczas zakład produkujący wodę dla Leszna funkcjonował w ramach struktur takich, jak Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, czy późniejsze Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Lesznie. Natomiast już od 1992 roku, na skutek kolejnej reorganizacji, powstało w Lesznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i w tej
formie prawnej funkcjonuje do dziś. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęto wiercenie studni i budowę stacji uzdatniania wody w Karczmie Borowej, a rok później
jej regularną eksploatację. Natomiast już w 1995 r. woda dla Leszna popłynęła z kolejnej nowej stacji w Strzyżewicach. W 1996 r. długość sieci wodociągowej wynosiła 225 km. Obecnie MPWiK obsługuje ponad 400 km sieci wodociągowej na terenie miasta Leszna oraz gmin Lipno i Święciechowa.
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Chór Chopin śpiewa już 100 lat
W lipcu minęło 100 lat od dnia, w którym w Lesznie powstało Koło Śpiewu
Kolejowców Polskich „Kościuszko”,
którego nazwę przemianowano później
na Koło Śpiewu Kolejarzy Polskich
„Chopin”. Po II wojnie światowej
opiekę nad zespołem przejął Związek
Zawodowy Kolejarzy, a chór zmienił nazwę na Chór ZZK „Chopin” w Lesznie.

Koło szybko rozwinęło swoją działalność artystyczną. Dzięki swojej aktywności zdobyło popularność i uznanie,
a z czasem sięgało po laury.
Od 1993 roku chór działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lesznie
i przyjął nazwę Chór Miejski Chopin.
Chór na stałe wpisał się w życie

kulturalne Leszna. W 2015 r. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
przyznał chórowi odznakę honorową
Zasłużony dla Kultury Polskiej, a Rada
Miejska Leszna nadała chórowi odznaczenie Zasłużony dla Miasta Leszna.
W tym roku chór otrzymał kolejne prestiżowe odznaczenia (z uwagi na pandemię

termin ich uroczystego wręczenia został
odroczony).
Od ośmiu lat działalność artystyczną i organizacyjną chóru wspiera
Leszczyńskie
Stowarzyszenie
Artystyczne im. Fryderyka Chopina,
które postanowiło dla chórzystów zorganizować jubileuszowe warsztaty wokalne w Warszawie, które ostatecznie z powodu pandemii – przeniósł się do
Osiecznej (zadanie współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego). Z ogromnym zaangażowaniem ćwiczyliśmy między innymi piękny utwór z filmu „Król Lew” pt.
„Can You feel the love tonight”, który
na pewno zaprezentujemy na uroczystej gali związanej ze stuleciem chóru (może w przyszłym roku). Poza tym
jeszcze w tym roku zamierzamy nagrać
koncert bez udziału publiczności, a następnie udostępnić go w mediach społecznościowych. Już dziś zapraszamy do
wysłuchania tego koncertu.
OPR.
IRENA SIERPOWSKA-GLAPIAK

REKLAMA

# PROMOCJA
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# CIEKAWOSTKI

I kto to wi(e)dział?
Można je dostrzec w każdym mieście. Także w Lesznie jest ich sporo. Niektóre nieco zakryte, zapomniane, czasem nieczytelne.
Jednych inspirują, innych denerwują. Mowa o dawnych szyldach, reklamach muralowych i mozaikach. Zapraszam do odkrycia
Leszna na nowo.
Prawdziwy wysyp dawnych malunków możemy dostrzec na pawilonie
„Kwadrat”. Bez problemu odczytamy asortyment i usługi, jakie tutaj oferowano: Obuwie, Księgarnia, Papier,
Zabawki, Pasmanteria czy Bar to tylko
kilka z nich. Nie brak ich także na ulicach
przemysłowych (choćby Spółdzielczej
czy Budowlanych) oraz w centrum miasta, jak np. „ślad” po cukierni na ulicy
Aptekarskiej.
Ciekawy przykład stanowi malunek
przy ulicy Towarowej. Coraz trudniej
odczytać z niego przekaz: „Leszczyńska
Hurtownia Surowców Rudolf Łaska telefon 152”. Natomiast wielu, szczególnie starszych mieszkańców miasta, nadal
nazywa ten teren mianem: „U Łachola”.
Praca zakładu polegała na skupie surowców wtórnych, złomu, żelaza, metali kolorowych, szmat, makulatury, a nawet

kości. W okresie międzywojennym hurtownia stanowiła jeden z największych
zakładów pracy w Lesznie. W 1937 r.
liczba zatrudnionych wynosiła tutaj 250
osób. Informacje na elewacji z każdym
rokiem stają się mniej widoczne. Może
moda na murale przerodzi się w odtwarzanie dawnych malunków? Czy dłużej
przetrwa pamięć o hurtowni na elewacji,
czy w mowie potocznej?
Innym obiektem „mówiącym” do nas
jest dawna octownia. Nad oknami pierwszego piętra mieścił się napis: „Józef
Górecki. Leszczyńska Fabryka Octu”.
Obecnie bez większego trudu odczytamy
jedynie wyraz „Fabryka”. Warto dodać,
że budynek nie zawsze wyglądał tak, jak
teraz. I nie mam oczywiście na myśli faktu, że zawsze był opuszczony. Obiekt powstał jako budowla parterowa na przełomie roku 1900/1901. Piętro dobudowane

REKLAMA

Józef Górecki. Leszczyńska Fabryka Octu. Al. Jana Pawła II.

Mozaika z napisem Społem oraz SDH poleca konfekcje galanterię i obuwie. Ulica Jagiellońska - Zwycięstwa.
zostało, kiedy Leszno już było polskie, budynek jednak nie spędzał snu z poa właścicielem był Józef Górecki. I choć wiek. Ocet pojawiający się we śnie ma
od dawna nie trwa tutaj produkcja i znik- zwiastować same kłopoty. Pozostaje zanął charakterystyczny zapach, to nie tem zaciskać kciuki, może nie za wyśniozniknął zabytek. „Octownia” to jeden ną, ale przede wszystkim realną moderz bardziej charakterystycznych obiektów nizację dawnej fabryki.
w tej części miasta, a jego architektu- Interesującą mozaikę (na której także
ra nadal wzbudza zainteresowanie prze- zauważony chce być napis Społem) mochodniów. Mimo wszystko lepiej, aby żemy podziwiać na obiekcie handlowym

# CIEKAWOSTKI

Kłódka na terenie dawnego obozu przy ulicy Myśliwskiej.

Leszczyńska Hurtownia Surowców. Rudolf Łaska telefon 152. Ulica
Towarowa.
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Pasmanteria. Pawilon przy Armii Krajowej.
przy zbiegu ulicy Jagiellońskiej działalności, a jeszcze częściej nazwę
i Zwycięstwa. „SDH poleca konfek- (po szczegóły odsyłam do publikacji
cje galanterie i obuwie”. Czy reklama „Metalplast 1954-2004: wspomnienia
działała? Przecież nie ma jak w domu! i dzień dzisiejszy”). I mimo ostatniej
To znaczy w Spółdzielczym Domu zmiany nazewnictwa mającej miejsce
Handlowym. Można było tam np. za- w 2017 r. powszechne w użytkowamówić miniaturkę żużlowca ze swoim niu są ciągle przede wszystkim nazwy:
nazwiskiem, co było dla młodszych ki- „Okucia”, Metalplast oraz LOB. Wielu
biców klubu ze Strzeleckiej sporą atrak- mieszkańców posiada w domu akcesocją. To tam często kupowano wyma- ria wyprodukowane przez załogę leszrzony walkman, pyszną watę cukrową czyńskiego zakładu. Znajdziemy je takserwowaną przed wejściem i wiele, wie- że w przestrzeni publicznej. Na kłódkę
le innych wyrobów. Obiekt przez wielu z logiem LOB-u zamknięta jest brama
Leszczynian nadal nazywany jest jako dawnego obozu w Gronowie i kolejowa
SDH, a mozaika przypomina o dawnej wieża ciśnień. A zatem, co wydarzyło się
w Lesznie, zostaje w Lesznie...
działalności.
Sporych rozmiarów logo firmowe
TEKST I ZDJĘCIA:
LOB zobaczymy z kolei przy ulicy
MATEUSZ GOŁEMBKA
Magazynowej. Zakład zmieniał miejsce

Opowieść wigilijna w Primaverze
warto skorzystać z oferty restauracji
Primavera.
Pracownicy lokalu dołożą wszelkich starań, aby ten świąteczny posiłek był wyjątkowym przeżyciem, aby przywodził
wspomnienia domu rodzinnego i chwil
niewątpliwie przyjemnych. Spotkanie
wigilijne to spotkanie magiczne, dlatego możemy liczyć na czarujące i wyjątkowe kompozycje. Na świątecznym stole

zgodnie z tradycją nie powinno zabraknąć barszczu, kapusty z grzybami czy
ryb.
- Niemniej można menu dostosować pod indywidualne oczekiwania –
mówi Przemysław Basiński, właściciel
restauracji.
Czy będzie smacznie? To pytanie retoryczne! Należy zaznaczyć, że restauracja
na swoich dwóch poziomach zapewnia

nie tylko doznania kulinarne, znakomity wystrój przepełniony zapachem pysznych potraw, ale także wszelkie środki
bezpieczeństwa sanitarnego.
Zapraszamy do składania rezerwacji:
RESTAURACJA PRIMAVERA
Leszno, Rynek 12
65 526 67 59
697 206 201

(72/2020)

Wielkimi krokami zbliża się czas
Bożonarodzeniowej magii. Czas, aby zostawić problemy dnia codziennego z dala
od wigilijnego stołu. Czas celebracji momentów podczas niezwykłych spotkań.
Czas podziękowań wszystkim ważnym
dla nas osobom, także pracownikom
i współpracownikom. Planując wigilię
firmową czy spotkanie dla przyjaciół,
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Dla
Stanisława Moniuszki
Muzyczne spotkanie:
Staraniem Koła śpiew. Dembiński odbyła się wieczornica ku czci Moniuszki.
Na program składały się śpiewy, utwory Moniuszki odegrane przez orkiestrę 55 pozn. p. p. oraz komedja muzyczna p. t. "Coterja" Moniuszki. Słowo
wstępne wygłosił p. M. Błażejczyk.

Koniec banku
My mamy Amber Gold i inne afery, ale kiedyś instytucje finansowe też
upadały. Przykładem przypadek z Leszna:
Na ostatniem walnem zebraniu członków Banku Ludowego uchwalono
większością głosów po wysłuchaniu członków nadzoru sądowego p. Bajona
i adw. Agopszowicza, ogłosić upadłość Banku.

Niecelny strzał
Próba dokonania włamania zakończyła się ujęciem sprawcy:
W Popowie w powiecie kościańskim jednej z ubiegłych nocy włamano się
na strych rolnika Karola Seiferta w celu dokonania kradzieży. P. Seifertowa
zauważyła włamywacza i weszła na strych domu, rozpoznając we włamywaczu rolnika Jana Kostkę z Popowa. Włamywacz strzelił do Seifertowej, chybiając. Kostka zbiegł, jednak został ujęty i odstawiony do dyspozycji sądu.

Przemyt
O tym mówiło Leszno:
Od kilku dni chodzą po naszem mieście pogłoski o wykryciu wielkiej afery
przemytniczej. W związku z tem dokonano aresztowań.
Kilka dni później "Kurier Poznański" doprecyzował informację, która
pozostawała w sferze domniemań. Skrytykowął przy tym informacje
zamieszczone w innej gazecie:
Jedno z pism, donosząc o szczegółach głośnej już dzisiaj w całej Polsce afery przemytniczej, w związku z którą aresztowani zostali mjr Siedlecki, b. kierownik inspektoratu straży granicznej w Lesznie oraz dwaj Żydzi z Warszawy,
kupiec z Poznania niejaki Jaroszka i dyr. kasy chorych w Rawiczu
Roszkiewicz, tak pisze o przeszłości Siedleckiego.
"Siedlecki ma burzliwą przeszłość, a dzięki swojej ujmującej powierzchowności i zaletom towarzyskim zdołał wzbudzić zaufanie, którego też często
nadużywał. Pożyczał, gdzie się dało, tłumacząc to długami. Są jednak pogłoski, że uciułał sobie jakiś kapitalik i ukrył na czarną godzinę.
Charakterystyczne jest tłumaczenie się Siedleckiego co do wiezionej pociągiem paczki z narkotykami (nie narkotyki, lecz "Omnadina" - tak pisał PAT red). Zeznał on, że paczkę otrzymał od bliżej niewiadomej mu osoby z poleceniem wręczenia jej w Warszawie. Nie umiał natomiast podać, kto na tę
paczkę oczekiwał. Wina wszystkich aresztowanych została prawie zupełnie
dowiedziona".
Pismo "sanacyjne", które podaje powyższe szczegóły, ukrywa cenną dla
opinji publicznej informację, mianowicie to, że Siedlecki odgrywał wielką rolę w "sanacji" w Wielkopolsce.

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Koń kopnął rolnika
Zdarzenie z Żegrówka:
W Żegrówku w powiecie kościańskim kopnął koń rolnika Piotra Ratajczaka
w głowę. Przewieziony w stanie ciężkim do szpitala zmarł Ratajczak kilka dni
po wypadku.
Kilka dni później ukazała się jeszcze jedna informacja dotycząca historii z koniem. Trudno powiedzieć, czy chodziło o tę samą osobę, gdyż nie
zgadza się imię denata podane w pierwszej wiadomości:
W dniu 23 bm. wydarzył się straszny wypadek Teodorowi Ratajczakowi
z Żegrówka. Ratajczak pojechał w krytycznym dniu wieczorem wieczorem po księdza do Wilkowa Polskiego dla swej poważnie chorej teściowej.
Po przybyciu kapłana poszedł Ratajczak do stajni. Kiedy kapłan miał zamiar wracać, stwierdzono, że R. leży bez przytomności zbroczony krwią.
Prawdopodobnie kopnął go koń w głowę. NIeszczęśliwy zmarł w 2 dni po
wypadku.

Filozof z Leszna
Powód do dumy:
P. Stanisław Kuśmierz, prof. seminarjum naucz. w Lesznie, otrzymał na
Uniwersytecie Jagiellońskim stopień doktora filozofji.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
PS Teksty pochodzą z numerów "Kuriera Poznańskiego" wydanych w 1932 roku.
Zachowano w nich pisownię oryginalną.
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Sukces zaczyna się
Andrzej Stróżyk

Teresa Stróżyk

Poniedziałek, godzina 5:30. Odgłos przekręcanych
w zamku kluczy, dobrze znane kroki, pierwsze tego
dnia spojrzenia i gesty. Za nimi pojawiają się następne. Otwierane są kolejne drzwi, a sale i pomieszczenia
wypełniają się światłem, gwarem, rozmowami... do
firmy wkracza życie. W korytarzach, niczym w żyłach,
znów wyczuwalne jest tętno. Machina po raz kolejny
zostaje uruchomiona, a jej silnikiem, niezmiennie od
40 lat, są ludzie. Ludzie, którzy tu pracują. Ludzie, którzy tu spędzają połowę swojego dnia. Ludzie, którzy
tu tworzą. Ludzie, którzy śmieją się i płaczą, rozmawiają przez telefon, uczą się i uczą innych, zlecają zadania i je wykonują. Ludzie, którzy znają się na swojej
robocie i ci, którzy dopiero ją poznają. Ludzie, którzy
sprzedają i którzy kupują… Ludzie o różnych osobowościach, różnych profilach zainteresowań, różnym
wyglądzie i naturze. Ludzie…
Astromal ma 40 lat. Od początku istnienia firmy
głównym czynnikiem wpisanym w strategię rozwoju
oraz jej istotą jest właśnie człowiek.
- Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć,
że człowiek jest dla naszej firmy największą wartością. Bardzo cenię wszystkich Pracowników i jestem im
wdzięczna za wkład i zaangażowanie w nasz wspólny
cel – stabilną i silną firmę, która jest przykładem prężnie rozwijającej się polskiej firmy rodzinnej - mówi
V-ce Prezes firmy Roksana Stróżyk-Wysocka. I dodaje:
- Chętnie z tego miejsca podziękuję każdemu
z osobna oraz wszystkim razem. Działowi Jakości
(Marek) za trzymanie się standardów i dociekliwość, Produkcji (Jan) za wydajność i gospodarność,

Roksana Stróżyk-Wysocka

Działowi Technicznemu (Krzysztof) za kompleksowe podejście i wyczucie potrzeb klienta, Działowi
Rozwoju i CNC (Łukasz) za kreatywność i otwarty
umysł, Logistyce (Krzysztof) za upór i utrzymanie ciągłości produkcji, Działowi Handlowemu
i Marketingowi (Lucyna) za ambicję i za spójny
wizerunek, Magazynowi (Leszek) za skrupulatność i dokładność, Transportowi (Adrian) za bycie zawsze na czas, Księgowości i Kadrom (Julita)
za trzymanie w ryzach i rzetelność, Asystentkom
Zarządu (Agnieszka, Basia) za umiejętną organizację dnia. Dziękuję też wszystkim tym, których
nie wymieniłam, a którzy są z nami. Mogłabym
podać nieskończoną ilość zalet, dzięki którym dziś
40-letnia firma rodzinna ma się świetnie, jest rozpoznawalną marką w Polsce i w Europie i nie przestaje się rozwijać.
Astromal jest przedsiębiorstwem rodzinnym, od
początku w rękach jednego właściciela, z wizją wielopokoleniowości. Dziś, kiedy obserwujemy na rynkach
tendencje do łączenia kapitałów, sprzedaży dóbr zagranicznym inwestorom, ta postawa biznesowa jest
godna uznania. W Astromalu zaangażowane są dwa
pokolenia, które, dzięki spójności strategii, współpracy oraz konsekwencji w działaniach dotarły do miejsca, w którym Astromal jest firmą nowoczesną, prężnie rozwijającą się i zdobywającą zagraniczne rynki,
będąc jednocześnie organizacją z głęboko osadzonymi wartościami.
- Miałam wiele możliwości budowania swojej
zawodowej drogi życia, ale wybrałam tą, która

Dawid Stróżyk

wiąże się z człowiekiem, którego podziwiam za
to co stworzył, przedsiębiorstwo wielopokoleniowe. Mam ogromne szczęście, że mogłam budować swój biznesowy sukces w firmie rodzinnej. Astromal jest dziełem mojego Taty, Andrzeja
Stróżyka i to jemu należą się największe wyrazy
uznania. Dzięki jego determinacji i pasji do tego
co robi, potrafił doprowadzić firmę na sam szczyt.
Z apetytem na więcej. Ale wiem, że bez wsparcia
rodziny nie byłoby to możliwe. Dzisiaj, stojąc wraz
z nim na czele Astromalu, nie mogłabym nie wspomnieć o mojej Mamie Teresie, która swym ciepłem,
pięknem i serdecznością wiele razy potrafiła odgonić ciemne chmury, które wpisane są w codzienność prowadzenia biznesu, a także o moim Bracie
Dawidzie, który dzięki umiejętnościom i kompetencjom skutecznie prowadzi wiele projektów
i wspiera nas w codziennych działaniach - dodaje
Roksana Stróżyk-Wysocka.
Dziś Astromal zatrudnia 205 pracowników. Zaczynał
od jednego.
Dziś Astromal produkuje w miesiącu średnio 3400
elementów. Zaczynał od kilku.
Dziś Astromal ma 19 działów. Zaczynał od zera.
Dziś Astromal zajmuje powierzchnię 13.450 m2.
Zaczynał w małym zakładzie przy domu.
Dziś w Astromal najważniejszy jest człowiek. I tak też
było na początku.
Bo sukces zaczyna się od człowieka i zawsze na
człowieku się kończy.

od człowieka

# GODNE UWAGI
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# FOTOREPORTAŻ

Łódź - miasto z czerwonej cegły
Kiedyś ziemia obiecana, czyli osada fabryczna z przeznaczeniem na przemysł
włókienniczy, której w tempie rozwoju dorównywało tylko Chicago. To, co zbudowało jej potęgę, czyli przemysłowa monokultura, okazała się tragedią dla miasta
na skutek zamknięcia w 1989 roku wschodnich rynków zbytu. Miasto włókniarzy
jest chyba najbardziej pokrzywdzonym przez ustrojową transformację miejscem
w Polsce. Nędza, bezrobocie, beznadzieja - to rzeczowniki, które dla wielu najlepiej
określają Łódź. Jednak od kilku lat szarość Łodzi zmienia się w kolor. Dzieje się
tak między innymi dzięki środkom na rewitalizację, które pochodzą z funduszy
Unii Europejskiej. Jak sprawić, aby ponure podwórko przekształcić w przyjazną
przestrzeń? Należy zamienić ją w pole działań artystycznych. Pomysłem łodzian
na wypełnianie zdegradowanych miejskich przestrzeni są między innymi murale.
W Łodzi jest ich więcej niż w jakimkolwiek innym polskim mieście.
Niezależnie od tego, co o Łodzi słyszeliście i co o niej myślicie, warto dać jej
szansę, by przekonać się, czy i na Was wywrze dobre wrażenie.
Ja jestem oczarowana, ponieważ dla fanów street artu zwiedzanie tego miejsca jest
jak rozpakowywanie prezentów.
Nigdy nie wiecie co zobaczycie za bramą kolejnego podwórka i na jaki obraz
natraficie za kolejnym rogiem…
TEKST I ZDJĘCIA:
MAGDALENA WOŹNA/FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA

Miasto słynie z licznych festiwali artystycznych. Najbardziej znane to Łódź
Czterech Kultur oraz Łódź Design Festival.

Murale z Łodzi są różnorodne i egzotyczne, ponieważ do ich tworzenia
zapraszani są artyści z całego świata.

Bramy, podwórka i klatki schodowe kamienic wzdłuż Piotrkowskiej kryją
swoje tajemnice.

OFF Piotrkowska to ulokowane w zabudowaniach dawnych fabryk liczne
restauracje, kluby muzyczne i pracownie kreatywne.

# FOTOREPORTAŻ

Jedno z łódzkich podwórek wyłożone jest mozaiką złożoną z tysięcy
kawałków szkła.
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Łódź jest stolicą polskiej
kinematografii.

Dla fanów stylu loftowego wycieczka do Łodzi jest takim samym obowiązkiem jak pielgrzymka na Jasną Górę dla katolika.

Miasto włókniarzy wzbudza
skrajne emocje, jedni są nim zachwyceni, bo trafia do nich jego
niepowtarzalny klimat, inni mówią
o nim „złe miasto”.

Największa w Polsce wiata dworca
tramwajowego, została nazwana
przez mieszkańców Łodzi Stajnią
Jednorożców.

Fasady kamienic przy Piotrkowskiej zdają się tworzyć muzeum motywów
architektonicznych XIX stulecia i pierwszej polowy XX wieku.
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Listopad w Teatrze Miejskim w Lesznie
W tym miesiącu Teatr Miejski proponuje wyśmienite przedstawienia. W repertuarze: „Szalone nożyczki”, „Chwytaj dzień” oraz
„Miłość i Polityka”. Na scenie będziemy mogli obejrzeć także spektakle gościnne: „Ciąg dalszy… dla Leszka” oraz „Przyszedł
mężczyzna do kobiety”. Nie zabraknie Salonów Artystycznych (2 listopada spotkanie z poezją Stanisława Grochowiaka, a 16
listopada - z poezją Wisławy Szymborskiej), warsztatów teatralnych dla młodzieży (15 listopada), reżyserowanych czytań dramatów z udziałem widzów-ochotników (10 listopada) oraz znakomicie przyjętego przez widzów „Małego Księcia”.
„Mały Książę” to przedstawienie bez limitów wiekowych, entuzjastycznie odbierane nie tylko przez najmłodszych
widzów.
- Dzieci są szalenie wrażliwą widownią, co może stwarzać aktorom dodatkową trudność. Gra się ze stuprocentową
koncentracją i bez podpierania się jakimikolwiek schematami. Do dzieci można dotrzeć jedynie prawdą. Należy odegrać rolę najlepiej, jak się potrafi – mówi
Marek Prałat wcielający się w spektaklu
w rolę Bankiera oraz Latarnika.
Obydwie grane przez aktora postaci
są co najmniej dyskusyjne. Bankier reprezentuje osoby, dla których najwyższą wartość stanowią dobra materialne.
Z kolei Latarnik jest bardzo zapracowany. Czy można nie lubić odgrywanych
przez siebie postaci?
- To tak, jak w życiu. Czasem ludzie, odczuwając komplikacje wewnętrzne, konfliktują się ze sobą i światem. Czasem
rola też tego wymaga. Celem reżysera i wszystkich osób biorących udział
w przedstawieniu było skierowanie
uczuć widzów w dobrą stronę. Chodziło
nam o to, by pokazać, że nie należy ulegać władzy konta bankowego i jak wiele

radości i nagród płynie z bycia dobrym
i uczciwym. Ocenę odegranych ról oczywiście pozostawiam krytykom.
Mały Książę to postać niezwykła, magiczna, głodna wiedzy. Można pokusić
się o stwierdzenie, że Mały Książę prowadzi małe śledztwo. Nie wystarcza mu
zdobyta wiedza, nie wystarczy, że „tak
jest”. On chce się dowiedzieć „dlaczego tak jest”.
Macie ochotę oderwać się od ziemi?
Serdecznie polecamy wybrać się na
spektakl i wraz z Małym Księciem odwiedzić kilka planet. Odkryjcie w sobie
dziecko i spróbujcie lepiej zrozumieć
rzeczywistość.
Doskonała obsada: Filip Warot w roli
Pilota, Daniel Skrzypczak (Lis), Anna
Zachciał (Żmija), Monika Chudziak
(Róża), Jakub Mikulak (Próżny, Pijak),
wspomniany wyżej Marek Prałat jako
Bankier i Latarnik oraz przede wszystkim fantastyczni: Nikodem Kurpisz,
Franciszek Łola, Olaf Nowak i Jakub
Tajchert, którzy wcielają się w tytułowego bohatera, gwarantują znakomicie
spędzony czas. Polecamy!
FOT. BEATA CIESIELSKA

Przyszedł mężczyzna do kobiety, czyli pewnego razu w Łodzi
Są kobiety pistolety. Są kobiety jak rakiety. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. A jaką kobietą jest Dina
Fiodorowna? Wiktor Piotrowicz ufa, że tą wyjątkową.
Dina (Izabela Noszczyk) i Wiktor (Dariusz Taraszkiewicz) to bohaterowie doskonale rozpisanej komedii „Przyszedł mężczyzna do kobiety” rosyjskiego dramaturga
Siemiona Złotnikowa. To osoby po przejściach, które łączy wspólny mianownik –
marzenie o nowym starcie w życiu. Chcąc spełnić to pragnienie i dać sobie szansę
na odrobinę bliskości, umawiają się na randkę w ciemno. Niestety, Wiktor nie jest
punktualny. Przychodzi pół godziny za wcześnie…
Po nieudanym początku robią sobie piętnastominutową przerwę. Kwadrans mija
i co się dzieje? Zaczynają wszystko jeszcze raz…
Rozpoczyna się pełen zabawnych sytuacji „taniec godowy”, podczas którego dwoje aktorów na scenie nie daje widzowi ani chwili wytchnienia. Czym zakończy się
to spotkanie?
Warto zwrócić uwagę na doskonałą pracę realizatorów. Kostiumy (Agnieszka
Warcholińska-Nowak) oraz opracowanie muzyczne (Damian Neogenn-Lindner) pełne są kontrastów, co znacząco buduje atmosferę i wpływa na odbiór przedstawienia.
„Przyszedł mężczyzna do kobiety, czyli pewnego razu w Łodzi” to wyśmienity spektakl. Nie jest to jednak landrynkowa komedia, lecz propozycja zdecydowanie bardziej refleksyjna, utkana z momentów śmiesznych, ale i wzruszających. Pamiętając
o popularnej łyżce dziegciu w beczce miodu, warto się zastanowić, czy ważniejsze
jest to, co powiemy, czy to, czego nie powiemy. Czy zdajemy sobie sprawę, co tak
naprawdę jest dla nas najistotniejsze?
FOT. MARCIN NOWAK
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Ciekawostki o SZALONYCH NOŻYCZKACH:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekst przetłumaczony został na 23 języki i doczekał się blisko 50 tys. przedstawień na całym świecie - od Europy, poprzez Amerykę i Azję, po Australię, zyskując
status międzynarodowego megahitu.
Sztukę obejrzało na świecie już prawie 13 mln widzów.
W Stanach Zjednoczonych „Szalone nożyczki” nie schodzą z afisza od prawie 40 lat. W 1997 r. wpisano je do światowej księgi rekordów Guinnessa jako najdłużej
bez przerwy graną sztukę (z wyjątkiem musicali) na scenach amerykańskich.
W polskich teatrach „Szalone nożyczki” z powodzeniem cięły w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Cieszynie, Gdyni, Elblągu, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach,
Koszalinie, Krakowie, Opolu, Płocku, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Wrocławiu, Zielonej Górze. Najdłużej (20 lat) – w Łodzi (ponad 400 tys. widzów) i Warszawie
(ponad 1000 spektakli).
Sztuka ma w Polsce swoich wiernych fanów. Rekordzista obejrzał to przedstawienie 55 razy, inny wybrał się na spektakl 21 przedstawień z rzędu!
W czasie spektaklu aktorzy ani na moment nie schodzą ze sceny (jako, że są podejrzani, mają zakaz opuszczania salonu).
W „Szalonych nożyczkach” widz może wszystko w każdym momencie sztuki zweryfikować. Sytuacje są w 100% sprawdzalne, np. jeśli jeden z bohaterów dzwoni
telefonem, widz ma prawo wejść na scenę, zweryfikować numer i miejsce rozmowy. Może nawet sam zadzwonić z tego telefonu.
Najczęściej publiczność typuje, że morderstwo popełniła Barbara Markowska, najrzadziej winnym uznawany jest Tonio Wzięty.

Sukces „Szalonych nożyczek” oparty jest nie tylko na intrygującej fabule, zmierzającej do wykrycia sprawcy zbrodni, ale nade wszystko na znacznym udziale publiczności w policyjnym dochodzeniu. Co szczególnie ważne, każdorazowo akcja sztuki rozgrywa się w warunkach lokalnych, co sprawia, że widzowie chętniej włączają
się w akcję i dobrze się bawią, rozpoznając realia swojego miasta. Główny nurt zdarzeń odnosi się zawsze do bieżących wydarzeń, które twórcy przedstawienia ad hoc
włączają do przedstawienia.

(73/2020)

FOT. BEATA CIESIELSKA
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Ukryta wśród lasów i sauny
Niektórzy uważają, że listopad to miesiąc melancholii oraz smutku. Następujące po sobie dni stają się coraz krótsze oraz zimniejsze. Zaczyna brakować pozytywnej energii. W łatwy i przyjemny sposób można ją jednak uzupełnić.
Finlandia jesienią?!
W listopadzie fińska pogoda jest prawdopodobnie jeszcze gorsza od polskiej.
Pada znacznie częściej, a dni są jeszcze krótsze. Statystycznie jest zimniej.
Mimo to nie ma lepszego okresu, aby
odwiedzić Finlandię. Mieszkańcy tego
kraju do perfekcji opanowali radzenie
sobie z jesienną aurą. Być może nie jestem obiektywny, ale w żadnym miejscu

w Europie nie ma tylu nastrojowych kawiarni. Zapraszam do Café Qwensel na
Lantinen Rantakatu 13B w Turku. Tuż
przed wejściem zaatakuje nas cynamon,
natomiast nogi otuli mięciutki dywanik.
Nos będzie musiał przyzwyczaić się do
karmelowych oraz lawendowych świeczek, uszy do francuskiego jazzu, a podniebienie do najpyszniejszej, kremowej
kawy lub gorącej czekolady. Nie minie
sekunda, a zapomnimy, że jest dopiero
15, a na zewnątrz mrok.

Kierunek Turku

Fińskie poczucie humoru...
REKLAMA

Zacząłem trochę nietypowo, ponieważ
zgaduję, że tuż po przylocie zapragniecie się nieco rozgrzać. W czasach pandemii jakiekolwiek rozkłady nie mają racji bytu, jednak co do zasady do Turku
można dostać się samolotem WizzAir
z Gdańska lub z Krakowa za równowartość dobrej pizzy. Wylądujemy niedaleko
miasta, jednak to żaden problem, ponieważ pod samo wyjście z terminalu podjeżdża autobus. Bilet za 5 euro kupuje

się u kierowcy. Wysiadamy, gdy autobus znajdzie się na rynku. Niekiedy to
ostatni przystanek, ale nie zawsze - warto
więc się rozglądać. W Turku znajduje się
mnóstwo hoteli, hosteli, schronisk oraz
apartamentów. Jeden z nich jest wyjątkowy. Laivahostel Borea to obiekt noclegowy, który mieści się na statku. Pokoje to
w rzeczywistości szalupy, a obsługa czasami ubiera stroje marynarskie lub kapitańskie. Hotel to jednocześnie atrakcja
turystyczna, ponieważ niektóre miejsca
pełnią obecnie funkcję muzealną. Tak
jest np. z apartamentami marynarskimi,
łaźniami oraz salą bankietową. W restauracji hotelowej serwuje się głównie dania fińskie, ale nie tylko. Zachwyt nad
nią pozostawię dla siebie.

Mapa z atrakcjami
W Finlandii popularne są mapy turystyczne, dlatego prawdopodobnie w każdej recepcji hotelowej takową otrzymacie. W Turku nie ma zbyt dużo zabytków,
jednak te, które są, warto odwiedzić.
W pobliżu Laivahostel Borea znajduje
się twierdza, w której dawno temu przetrzymywany był król szwedzki Eryk
XIV. Obecnie jest dostępna dla turystów
w ściśle określonych porach, dlatego
zwiedzanie warto zaplanować. Z pewnością nie będzie to źle wykorzystany
czas, nawet dla osób, które nie pasjonują się historią. Twierdza jest po prostu

Przytulna, fińska kawiarnia.
ponura oraz tajemnicza. Kawałeczek dalej, w zasadzie na przeciwko w/w statku,
mieści się muzeum historii morza. Być
może nazwa nie jest zachęcająca, jednak to wyjątkowe miejsce. Na stosunkowo małej powierzchni zgromadzono
kutry wojenne, działa artyleryjskie, dawne kombinezony płetwonurków, sieci rybackie, wędki, zegarki, napędy, silniki,
harpuny, karabiny itd. Statek, twierdza
oraz muzeum znajdują się około 20 minut pieszej drogi od ścisłego centrum.
Można podojechać autobusem lub po
prostu iść wzdłuż kanału. Jeśli wybierzecie drugą opcją, to po drodze natkniecie się na mnóstwo cukierni z pysznymi,
cynamonowymi bułeczkami. W końcu
dotrzecie do ogromnej, luterańskiej katedry. Zgodnie z duchem protestantyzmu nie ma w niej żadnego bogactwa.
W środku są tylko ławki, skromny ołtarz oraz majestatyczne organy. Mimo
to każdy, kto przekroczy jej progi, poczuje coś wyjątkowego. Coś, co każdy
musi przeżyć sam. Niedaleko znajduje
się skansen oraz muzeum sztuki współczesnej i klasycznej.

Coś na pusty żołądek

Perła Turku.

W zasadzie w Turku nie ma innych zabytków, ale to nie znaczy, że przez resztę podróży będziemy skazani na nudę.
Oprócz opisanych przeze mnie kawiarni i cukierni, w Turku znajduje się również hala targowa. Wygląda ona zupełnie
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Przez Turku przepływa Aura.
prysznic w lodowatej wodzie zaraz po
wyjściu. Nie polecam konkretnej sauny,
ponieważ właściwie każda jest na swój
sposób wyjątkowa.

Turku to nie wszystko

Turku to również przystań dla
wielu statków
nie podzielił tego zachwytu… Fińska
sauna to dobro narodowe, dlatego obowiązują w niej specjalne reguły. Jedną
z nich jest brak jakiegokolwiek okrycia.
Finowie nagość traktują jako coś zupełnie naturalnego, więc nie musicie się krępować. Inną zasadą jest obowiązkowy

Oczywiście Turku to tylko wstęp do dalszego odkrywania Finlandii. Czasami
można trafić na promocję i za kilka
euro kupić bilet kolejowy do Helsinek.
Standard fińskich koleji jest bardzo wysoki. Z Turku odpływają również promy
na Wyspy Alandzkie, a także odjeżdżają
pociągi do Laponii - miejsca, do którego
(jeśli pandemia nie pokrzyżuje planów)
zabiorę Was w styczniu...
KAMIL DUDKA
REKLAMA

Trochę szaro, ale bardzo uroczo.
inaczej, niż możemy sobie wyobrazić.
W środku sprzedawane są głównie przepyszne wyroby cukiernicze, serowe oraz
mięsne. Za 5 euro kupimy roladę z kremem i syropem klonowym, za 6 euro
całkiem sporo lukrecji, za 2 euro ciastka
z czekoladą i cynamonem. Na każdym
stoisku znajdziemy coś wyjątkowego,
ponieważ najczęściej sprzedawcy sami
wytwarzają swoje produkty lub pochodzą one z rodzinnych firm. Część stoisk przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Finowie bardzo dbają o swoją tożsamość,

dlatego na półkach sklepowych 95 procent produktów pochodzi właśnie z ich
ojczyzny, a kupowanie w zagranicznych
sklepach nie jest mile widziane.

Lukrecja i sauna
Będąc w Finlandii nie można odpuścić tych rzeczy. Lukrecja jest dostępna
w każdym sklepie oraz kiosku. Na pierwszy raz nie warto kupować jej za dużo,
ponieważ jest małe prawdopodobieństwo, że ją polubicie. Moim zdaniem jest
pyszna, ale nikt, komu ją przywiozłem,
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Świat w pigułce
Jeszcze młodsza szefowa rządu
Finlandii
Dwa miesiące temu pisałem o Sannie
Marin, która w wieku 34 lat została najmłodszą szefową rządu. Teraz to
już nieaktualne. Aava Murto, która niedawno skończyła 16 lat, zastąpiła właśnie Sannę Marin na stanowisku premiera. Wydaje się, że tego rekordu już nikt
nie pobije. Czy w takim wieku można
sprawować taką funkcję? Niezupełnie.
Murto została szefową rządu tylko na
jeden dzień w ramach działań na rzecz
zwalczania nierówności płci.

Król na stole operacyjnym
Dawniej operacje monarchów nie miały wiele wspólnego z medycyną. Już na
tydzień przed zabiegiem, o ile dało się
go zaplanować, rozpoczynano uroczyste nabożeństwa. To ostatnie odprawiał
sam biskup. Oczywiście nie mogło zabraknąć interwencji wróżbitów, alchemików i innych ważnych osób. Dzisiaj
odbywa się to już zupełnie inaczej, chociaż pewne rytuały pozostały. 83-letni
król Norwegii Harald V już od kilku tygodni miał poważne problemy z oddychaniem. Podejrzewano, że mogą one
być związane z sercem, ponieważ 15 lat
temu przeszedł operację wszczepienia
zastawki serca. Ostatecznie zdecydowano o przeprowadzeniu jeszcze jednego
zabiegu operacyjnego. Warto zaznaczyć,
że monarcha musiał czekać 5 dni na zabieg, ponieważ wcześniej w kolejce były
inne osoby.

Elektryczna Norwegia
Każdy, kto uważa, że samochody zasilane energią elektryczną nie mają przyszłości, powinien odwiedzić Norwegię.
Być może trudno w to uwierzyć, ale
jest to państwo, w którym kupowanie
nowych samochodów zasilanych silnikiem spalinowym należy do rzadkości.
We wrześniu 2020 roku Norwegowie
najczęściej wybierali Volkswagena ID.3,
choć warto wspomnieć, że jego premiera w Skandynawii odbyła się pod koniec
sierpnia. Na drugim miejscu uplasowała
się Tesla Model 3, a następnie Polestar
2, Toyota Rav4, MG ZS EV oraz Audi
e-tron.

W naturze nic nie ginie
To powiedzenie zna chyba każdy i wydaje się, że znajduje ono odzwierciedlenie w rzeczywistości. Eyjafjallajokull
to jeden z najstarszych islandzkich

lodowców, który na początku września odsłonił pewną nietypową rzecz.
W okresie II wojny światowej w jego
pobliżu miała miejsce katastrofa lotnicza, w której na szczęście nikt nie zginął.
Samolot B-17 Flying Fortress należał do
amerykańskich sił powietrznych, dlatego też po rozbiciu wysłano na Islandię
dwie ekspedycje, które miały odszukać
wrak, a następnie w miarę możliwości
go stamtąd w częściach zabrać lub odpowiednio zabezpieczyć. Niestety nie zdołano go odnaleźć. Teraz, prawie 80 lat
później, lodowiec sam zaczął oddawać
jego szczątki…

Rosyjskie wybuchy
W Rosji wypadki i katastrofy związane
z wojskiem zdarzają się nad wyraz często. W pewną wrześniową środę, w obwodzie riazańskim, doszło do wybuchu
pożaru w składzie amunicji. Eksplozja
była tak silna, że potrzebna była ewakuacja wszystkich mieszkańców zamieszkujących okoliczne wsie w promieniu
5 km. Zdaniem agencji informacyjnej TASS przyczyną pożaru było zaprószenie ognia na pobliskim polu. Na
szczęście nikt nie został ranny, jednak
z pewnością niektórzy poniosą surową
odpowiedzialność karną.

Weselna tragedia
Stiepan to 33-letni mężczyzna, który
od kilku lat odbywał wyrok za morderstwo. W trakcie odsiadki poznał 36-letnią Oksanę, która wierzyła, że dzięki
związkowi jej partner stanie się lepszym
człowiekiem. Wnet zdecydowali się na
zawarcie związku małżeńskiego, dlatego
skazany wyjątkowo otrzymał przepustkę
na swoje wesele. Początkowo wszystko przebiegało bez problemów. Niestety
małżonek w pewnym momencie zaczął
spożywać alkohol, a także stawał się coraz bardziej agresywny. Nagle oskarżył
swoją żonę o niewłaściwe zachowanie
i zaczął ją brutalnie bić. Pozostali goście
albo nie byli w stanie interweniować,
albo czuli się zastraszeni. Na miejsce
natychmiast została wezwana rosyjska
Gwardia Narodowa, która ujęła mężczyznę. Przyznał się do winy, ale nie okazał
żadnej skruchy.

Starożytna trumna
Archeolodzy z całego świata zdecydowali się po raz pierwszy otworzyć
starożytną, egipską trumnę znalezioną
niedawno w Sakkarze. Niezwykłe wydarzenie zostało zarejestrowane przez

kamery, a więc nagranie bez problemu
można znaleźć w internecie. Egipskie
Ministerstwo Turystyki i Starożytności
wraz z naukowcami zdecydowało, że
trumna wraz z mumią trafi do Wielkiego
Muzeum Egipskiego w Gizie. Tam będzie mógł ją zobaczyć każdy turysta.

Stawka minimalna w górę
Nie tylko w Polsce, ale również
w Szwajcarii. Nawiasem mówiąc, warto
zapoznać się z opracowaniami na temat
płacy minimalnej, ponieważ nie wszędzie ona występuje i nie do końca jest
korzystna. Niemniej w Genewie odbyło
się referendum, w którym mieszkańcy
mieli zdecydować o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia do poziomu
4086 franków przy 41-godzinnym tygodniu pracy. Interesujące jest jednak to, że
każdy szwajcarski kanton stawkę minimalną kształtuje w inny sposób i w zasadzie jej wysokość jest różna. W niektórych w ogóle nie występuje.

Wzmożone zakupy
W okresie pandemii można było zauważyć absurdalne wykupywanie niektórych produktów spożywczych oraz higienicznych. W Stanach Zjednoczonych
tradycyjnie robiono zapas paliwa, natomiast w Austrii zaobserwowano znacznie
większy obrót bronią palną. W porównaniu do roku ubiegłego już we wrześniu
sprzedano o 22 tysiące więcej sztuk broni palnej. Z drugiej strony wydano także
znacznie więcej pozwoleń na jej posiadanie. Jednocześnie w Austrii praktycznie
nie notuje się przypadków przestępstw
popełnionych przy użyciu legalnie zakupionej broni.

Słoweńskie sklepy nieczynne
w niedzielę
29 września słoweński parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą handel w niedzielę zostanie znacznie ograniczony.
Będzie możliwy wyłącznie w sklepach
działających na lotniskach, dworcach
oraz wybranych stacjach benzynowych.
Wyjątek uczyniono także dla małych
punktów handlowych, w których obsługiwać będzie właściciel bądź jego rodzina. Niektórzy podkreślają, że Słowenia
wzięła przykład z Polski, aczkolwiek
to duże uproszczenie, ponieważ ustawa
słoweńska zdaje się być bardziej dopracowana. Zawiera tylko cztery wyjątki,
o których wspomniałem wyżej.

Odszkodowanie za wszelką cenę
Do zdarzenia doszło rok temu, kiedy Julija Adlesić straciła lewą dłoń. Jej
partner natychmiast zadzwonił po pomoc, a następnie obaj zeznali, że kobieta uległa wypadkowi podczas pracy
w tartaku. Zastanawiające było jednak
to, że Adlesić rok wcześniej wykupiła
polisę ubezpieczeniową, zgodnie z którą w przypadku utraty dłoni mogłaby
otrzymać 1,16 mln euro odszkodowania. Śledczy, na zlecenie ubezpieczyciela, postanowili przyjrzeć się sprawie.
Wnet okazało się, że 22-latka kilka dni
przed wypadkiem poszukiwała sztucznych protez. Wyszło również na jaw, że
wypadek został upozorowany przez całą
rodzinę, która następnie w dość skomplikowany sposób miała podzielić się odszkodowaniem! Julija Adlesić została
skazana na dwa lata więzienia, jej partner
na trzy lata, ojciec na rok, a w przypadku
matki odstąpiono od wymierzenia kary.

Mundial 2030 już w planach
Najbliższe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej odbędą się w Katarze, a następnie w Kanadzie, USA i Meksyku.
Zorganizowanie takiego wydarzenia wymaga mnóstwo czasu i pieniędzy, dlatego już teraz rozpoczęła się procedura wyłonienia gospodarza Mistrzostw
Świata 2030. Na początku września
swoją kandydaturę zgłosiły wspólnie
Hiszpania oraz Portugalia. Wcześniej
razem Rumunia, Grecja, Bułgaria oraz
Serbia, a także z Ameryki Południowej
łącznie Urugwaj, Argentyna, Paragwaj,
Chile. Jedynie Maroko zgłosiło się jako
samodzielny gospodarz. Nad zgłoszeniem kandydatury zastanawiają się także Kamerun, Egipt oraz Chiny.

Miała rację
Mało osób jej wierzyło, jednak ostatecznie, po wykonaniu testu DNA, okazało się, że księżniczka Delphine rzeczywiście jest córką króla Alberta.
Monarcha sześć lat temu abdykował na
rzecz swojego syna Filipa. Dotychczas
dwór królewski oraz król Belgów uważał, że Delphine kłamie i próbuje zdobyć tylnymi drzwiami pokaźny majątek.
Księżniczka zaznaczyła jednak, że niczego nie oczekuje, oprócz - prawdy i odrobiny szczerości.
KAMIL DUDKA
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Co słychać w technologicznym światku?
Mimo rozwijającej się pandemii koronawirusa, w technologiach wciąż wiele się dzieje. Na dobry początek zaczynamy od tego,
co wydarzyło się 1 października.
Wystartowały kolejne MUX-y radiowe
W Polsce od lat działa radio analogowe,
czyli to znane z przesuwania gałką po
skali lub - w nowszej wersji - z ręcznym
ustawieniem częstotliwości, na której nadaje ulubiona stacja. Od kilku lat promowany jest również standard cyfrowy
w tak zwanym formacie DAB+. Uważni
Czytelnicy wiedzą pewnie, o czym piszę,
gdyż taka informacja już kiedyś pojawiła
się w tej rubryce. Przejdźmy do konkretów. W formacie DAB+ nadają wyłącznie stacje Polskiego Radia. W Lesznie
można ich słuchać w niektórych miejscach, bo nadawane są ze Śremu, podobnie jak telewizja naziemna. W paczce rozgłośni znajdują się m.in.: Jedynka,
Dwójka, Trójka, Czwórka, Polskie Radio
Dzieciom, Polskie Radio 24, Radio
Chopin, stacja regionalna (w tym przypadku Radio Poznań) oraz Radio Poland.
Do tych programów w połowie października dołączyło także Polskie Radio
Kierowców. Paczka ze Śremu nadawana
jest na kanale 12A.
Pierwszego dnia października uruchomiono w Polsce 10 nowych stacji nadawczych. Najbliżej Leszna taka nowa stacja
znajduje się w Polkowicach. Oferuje ona
paczkę kanałów Polskiego Radia z dolnośląskim odpowiednikiem rozgłośni regionalnych. Jeżeli lubicie słuchać
Polskiego Radia i macie taki cyfrowy odbiornik w domu lub w samochodzie, zachęcam, aby sprawdzić, czy i jak działa.

Dla tych, co mają na kartę
Sieć Plus zaoferowała dostęp do sieci
5G użytkownikom, którzy korzystają
z usług "na kartę". Jak zapewnia operator, wystarczy znajdować się w zasięgu tej technologii i posiadać odpowiedni
smartfon. Dodajmy, że urządzenia oferujące dostęp do 5G są z miesiąca na
miesiąc coraz tańsze i zasada ta dotyczy
wszystkich operatorów. Zapewne niedługo takie smartfony pojawią się w rozsądnych cenach w najniższych abonamentach. Problem w tym, że 5G jeszcze nie
ma w Lesznie i okolicach, ale jej pojawienie się tutaj jest tylko kwestią czasu.

Uwaga na oszustwo!
Nowy numer przestępców z wykorzystaniem technologii - jeżeli dostaniesz
SMS podpisany rzekomo przez Sanepid,
a informujący o zakażeniu COVID-19,
nie wysyłaj pod podany w nim numer
żadnych SMS-ów, ani nie oddzwaniaj.
Możesz zostać niemile zaskoczony, gdy

otrzymasz wyższy niż zwykle rachunek
telefoniczny. Przestępcy nie próżnują
i jest to kolejny przykład na to, że próbują się dorobić nawet na wirusie.

Producenci "idą w prąd"
Wiem, że dla wielu zmotoryzowanych
ideałem wciąż pozostaje poczciwy "golf
w tedeiku", najlepiej o pojemności 1.9,
ale zmieniają się czasy, poglądy i upodobania klienteli. Producent z Niemiec wypuścił na rynek sportową wersję jednego
z najpopularniejszych modeli - volkswagena golfa GTI, ale w wersji hybrydowej.
Auto ma klasyczny silnik benzynowy ze
sprzężonym silnikiem elektrycznym. Jest
to hybryda typu plug-in. Jadąc wyłącznie
na ogniwach, samochód pokona maksymalnie 60 km z prędkością nie wyższą
niż 130 km/h. Niestety,, takie auto kosztuje prawie 170.000 zł.
Ciekawe jest, że taką samą prędkość
maksymalną rozwinie zasilane wyłącznie elektrycznie auto opla. Zafira e-life
nie jest jeszcze dostępna, ale producent
zapowiada, że - zależnie od pojemności
baterii - będzie można nią pokonać do
230 lub 330 km.
Osobiście wciąż nie wyobrażam sobie
"tankowania", które będzie trwało więcej niż 5 minut. Kolejka aut przy dystrybutorze i ładowanie jednego pojazdu
przez pół godziny? To wciąż zbyt długo.
Trzeba jednak dodać, że producenci nieustannie modyfikują swoje rozwiązania
i możliwe, że wymyślą jakiś skuteczniejszy sposób na zasilanie pojazdów bezemisyjnych. A może jednak wciąż najlepszym z dostępnych rozwiązań jest to
promowane przez Toyotę, czyli auto napędzane wodorem? Czas pokaże.

Co wybrać?
Zdarza się, że spotykam się z pytaniami
o wybór nowego smartfona. I trudno się
temu dziwić, skoro na rynku jest tak wielu producentów prezentujących w krótkich odstępach czasu nowe modele.
Ostatnio zrobiłem przegląd najbardziej
opłacalnych urządzeń. Najważniejszym
kryterium dla wielu pytających pozostaje
jak najniższa cena przy jak najwyższej
jakości. Ze względów cenowych odpadają urządzenia Apple.
Potraktujcie ten krótki poradnik jako subiektywny i niesponsorowany przegląd
sprzętów.
Jeśli interesuje Cię mocne urządzenie
i nie przeraża Cię brak dostępu do usług
Google - spójrz na Huawei P40 Lite.
Jeżeli potrzebujesz naprawdę dużego
wyświetlacza i wielkiej baterii - przyjrzyj

Huawei P40 Lite
się Motoroli G9 Plus. Urządzenie ma ponad 6,8 cali.
Jeśli nie uznajesz żadnych kompromisów na linii cena/jakość - zainteresuj się
Xiaomi POCO X3 NFC.
Ma być wyłącznie tanio, ale tak, żeby
dało się tego używać? Sprawdź Motorolę
E7 Plus lub Samsunga Galaxy A20s.
W półce cenowej do 1000 złotych warto przyjrzeć się także konstrukcjom pod
marką Realme. Ale pamiętaj, wybieraj
tak, aby dla Ciebie było jak najlepiej!
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Motorola E7 Plus.
Źródło: WinFuture
REKLAMA
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PIŁKA RĘCZNA

ŻUŻEL

Jak po grudzie przez parkiety I Ligi przemierzają póki co zawodnicy Realu Astromal
Leszno. W pięciu pierwszych kolejkach udało się zwyciężyć tylko raz (w Lesznie 26:21
z ekipą z Gorzyc Wielkich). Poza tym podopieczni Macieja Wieruckiego przegrywali kolejno: 23:29 z Joynext Bór Oborniki Śląskie (w Lesznie), 29:20 z Siódemką Miedź
Legnica (w Legnicy), 28:18 ze Śląskiem Wrocław (we Wrocławiu) i 16:30 ze Stalą Gorzów
(w Lesznie). Wiele wskazuje na to, że leszczynian po raz kolejny czeka walka o utrzymanie w lidze.

Niespodzianki nie było. Fogo Unia Leszno po raz czwarty z rzędu i po raz dziewiętnasty
w historii wywalczyła złote medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Po znakomitym
sezonie w wielkim finale pokonała w dwumeczu Stal Gorzów aż 103:76. Wielkie gratulacje dla zawodników, sztabu szkoleniowego, działaczy i kibiców. Mamy to!
Dominik Kubera i Bartosz Smektała, według medialnych doniesień, nie będą w przyszłym sezonie jeździć z Bykiem na plastronie. Do ekipy z Leszna ma za to dołączyć
Australijczyk Jason Doyle. Poza tym o piąte z rzędu złoto mają walczyć: Piotr Pawlicki,
Janusz Kołodziej, Emil Sajfutdinow, Jaimon Lidsey, Brady Kurtz, Szymon Szlauderbach
i Kacper Pludra.
Miniony sezon bezwzględnie należał do leszczyńskich Byków, w efekcie czego to właśnie do Leszna trafiły niemal wszystkie „Szczakiele 2020” przyznawane w plebiscycie
PGE Ekstraligi. Najlepszym polskim zawodnikiem wybrano Bartosza Zmarzlika (Stal
Gorzów), reszta nagród trafiła w ręce leszczynian. Najlepszym obcokrajowcem wybrano Emila Sajfutdinowa, trenerem Piotra Barona, juniorem Dominika Kuberę, niespodzianką sezonu Jaimona Lidseya, a drużyną sezonu Fogo Unię Leszno. Za „Wyścig
sezonu 2020” statuetkę otrzymał Emil Sajfutdinow (za zwycięstwo w biegu 9. podczas finałowego meczu w Lesznie, z udziałem Janusza Kołodzieja, Jacka Holdera oraz
Bartosza Zmarzlika).
Znamy już najważniejsze rozstrzygnięcie z torów 1. Ligi Żużlowej i 2. Ligi Żużlowej.
Awans do Ekstraligi wywalczyła ekipa eWinner Apatora Toruń, spadek łotewskiego
Lokomotivu Daugavpils. Z kolei z 2. do 1. Ligi awansowały Wilki Krosno.
Chorwat Jurica Pavlic, były reprezentant Unii Leszno, zakończył sportową karierę. Z leszczyńskimi Bykami dwukrotnie zdobywał Drużynowe Mistrzostwo Polski.

PIŁKA NOŻNA
W piłkarskiej IV lidze trwa bój o punkty. Każdy gol jest na wagę złota, a kolejne spotkania
przynoszą kolejne niespodzianki. Piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno w ostatnich czterech kolejkach triumfowali tylko raz (w Lesznie 1:0 z Kotwicą Kurnik). Porażki odnotowali w Szydłowie (3:1), w Lesznie (2:3 z OTPS Winogrady Poznań) oraz w Kościanie (4:2).
Przed kolejnymi meczami ekipa z Leszna zajmuje odległą 17. lokatę w ligowej tabeli.

FUTSAL
Ależ tam jest walka! Niesamowitych emocji, z każdym kolejnym spotkaniem, dostarczają swoim kibicom piłkarze GI Malepszy Futsal Leszno. W ośmiu meczach uzbierali
11 pkt. i zajmują 7. lokatę w futsalowej Ekstraklasie. W październiku przegrali przed
własną publicznością z mistrzem kraju Rekordem Bielsko-Biała 1:3 oraz w Brzegu 3:2,
a trzykrotnie zdobywali komplet punktów, pokonując kolejno: Team Lębork 1:2 (na
wyjeździe), Red Devils Chojnice 2:1 (w Lesznie) oraz MOKS Słoneczny Stok Białystok
4:2 (w Lesznie). Dodajmy, że w zasadzie każdy mecz jest bardzo wyrównany, a walka
toczy się dosłownie o każdą piłkę. Brawo!

KOSZYKÓWKA KOBIET
Od dwóch porażek rozpoczęły sezon 2020/21 zawodniczki Pompax Tęczy Leszno.
Pierwszoligowy beniaminek przegrał w Łodzi 59:73 oraz w Pabianicach 64:70. Dwa
kolejne spotkania zostały przełożone na późniejsze terminy, a ostatniego dnia października leszczynianki miały podejmować w Trapezie Wisłę CanPack Kraków.
REKLAMA

W wieku 82 lat zmarł Andrzej Pogorzelski, zawodnik Unii Leszno w sezonach 197374 oraz trener w sezonach 1973-1977, 1992, 1994-1995, czterokrotny medalista
Drużynowych Mistrzostw Świata i czterokrotny finalista Indywidualnych Mistrzostw
Świata. Cześć Jego pamięci.
FOGO UNIA LESZNO DRUŻYNOWYM MISTRZEM POLSKI NA ŻUŻLU 2020 – na stronie
obok zobaczcie, jak wyglądał miniony sezon
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Fogo Unia Leszno - Drużynowy Mistrz Polski 2020. Po raz 4. z rzędu, po raz 19. w historii.
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Fot. J. Schwarz – Czarny Productions
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# W JĘZYKU OBCYM

Tradycyjnie zapraszamy na wędrówkę językową. Tym razem naskrobaliśmy co nieco po słowacku. Tłumaczenie tekstu znajdziecie w naszych mediach społecznościowych.

Leszczyniak v slovenčine
Slovensko je náš južný sused. Ja už ponechám Natáliu, aby nám porozprávala mnohé o svojej krajine.
Kamil: Mohli by ste povedať niečo o
sebe? Čo robíte radi vo voľnom čase?
Natália: Volám sa Natália, som 23-ročná
Slovenka, vyrastala som kúsok od hlavného mesta Bratislavy. Posledné štyri roky som žila v Prahe v Českej republike,
kde som študovala Molekulárnu biológiu. Po dokončení bakalárskeho štúdia
som sa však rozhodla rok cestovať a rozšíriť si obzory. Momentálne sa chystám
pokračovať v magisterskom štúdiu na
univerzite vo Viedni. Považujem sa za
otvoreného a kreatívneho človeka so širokým spektrom záujmov. Rada by som
sa raz profesionálne venovala umeleckej
činnosti spojenej s maľovaním, no zaujímam sa aj o písanie, žurnalistiku, mediálnu a politickú scénu doma na Slovensku.
Medzi moje koníčky patria viaceré netradičné športy ako prekážkové behy či brazílske jiu jitsu.
- Prečo ste sa rozhodli zvoliť si nadáciu CAT a prečo ste sa vôbec rozhodli
dobrovoľníčiť v Poľsku?
- Na túto dobrovoľnícku príležitosť som
natrafila na stránke European Solidarity
Corps. Zaujala ma svojím obsahom a náplňou projektu. Tiež musím podotknúť,
že Poľsko som zvolila aj z racionálnych
dôvodov. Situácia s novým vírusom sa
celosvetovo zhoršuje a v prípade naplnenia najhoršieho scenáru je pre mňa
oveľa jednoduchšie vrátiť sa domov na
Slovensko zo susednej krajiny, akou je
aj Poľsko.
- Čo robíte v nadácii CAT?
- Náš projekt sa zameriava na tému
ľudských práv. Naším cieľom je informovať najmä mladých ľudí o možnostiach práce, štúdia, dobrovoľníctva či
stážií v rámci Európskej únie. Snažíme

sa zmobilizovať miestnu komunitu cez
lokálne akcie ako medzinárodné ochutnávky jedál, zbieranie odpadkov či prezentácie na školách, diskutovať o dôležitosti základných ľudských práv a slobôd
a poskytnúť kľúčové informácie. Pravda,
situácia s koronavírusom nám komplikuje plány a je možné, že budeme musieť
prejsť na online systém.
- Aký dojem na vás urobilo Leszno?
- Mesto ma prekvapilo svojou veľkosťou. Som tu už celý mesiac, stále sa mi
však nepodarilo preskúmať všetky jeho
zákutia. Veľmi príjemne na mňa pôsobí
historické centrum mesta a keďže pochádzam z dedinky ležiacej pod lesom,
oceňujem množstvo zelene v jeho okolí.
- Aké sú najväčšie rozdiely v živote v
Poľsku a na Slovensku?
- Poľsko je určite v mnohých ohľadoch konzervatívnejšou krajinou ako
Slovensko. Tiež sa mi zdá, že kritické
novinárstvo a investívna žurnalistika sú u
nás o pár krokov popredu. Na druhej strane, Poľsko je niekoľkonásobne rozhľahlejšia krajina ako Slovensko. To je niečo, na čo som si musela zvyknúť. Cesta
z jedného mesta do druhého vám môže
zabrať celý deň. Na Slovensku je to všade blízko.

Natália miluje šport.

- Aké miesta si myslíte, že sa oplatí
navštíviť na Slovensku?
- Ja pochádzam zo západného Slovenska,
určite by som odporučila navštíviť hlavné mesto Bratislavu a Devín, nachádzajúci sa poblíž. Jedná sa o zrúcaninu hradu postaveného na Dunaji tesne v
blízkosti hraníc so susedným Rakúskom.
Prostredie je čarovné. Mojou srdcovou záležitosťou sú však Nízke Tatry,
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Natália na konferencii TED.

# W JĘZYKU OBCYM
Slovenská kuchyňa sa vo viacerých
ohľadoch podobá na tú poľskú. Jej základnou ingredienciou sú zemiaky, je veľmi sýta a rýchla na prípravu. Určite sa
oplatí vyskúšať fantastické parené buchty s makom. Také mi každé leto varievala moja babička, keď som bola malá a
okrem skvelej chuti prinášajú so sebou
aj mnohé krásne spomienky.

Natália
konkrétne pohorie Malá Fatra. Táto oblasť je menej zaplnená turistami ako známejšie Vysoké Tatry, je tu však prekrásna
príroda, rozsiahle lesy, mnohé prírodné
úkazy, krištáľovo čistá voda a čerstvý
vzduch. Varia tu tiež najlepšie bryndzové halušky na celom Slovensku. Ak sa
sem vydáte, určite nezabudnite zájsť do
miestnej reštaurácie Koliba pri Dolnom
Kubíne!
- Čo je najlepšie vyskúšať na
Slovensku? Aké sú národné jedlá?
- Samozrejme, bryndzové halušky. Bez
nich to ani nejde, každý, kto raz zavíta na Slovensko, by ich mal ochutnať.

- Čo sa hovorí o Poľsku na Slovensku?
- O Poľsku a Slovensku sa hovorí, že sú
si v mnohom podobné. Poliakov považujeme za veľmi pracovitý národ. Zdá
sa mi, akoby Poliaci často mali zábrany
rozprávať anglicky či iným cudzím jazykom. Nie z dôvodu, že by ho neovládali,
no azda preto, že napríklad na škole nemali toľko príležitostí k jeho praktickému precvičovaniu. Mentalita oboch krajín je taktiež veľmi podobná. Pre mojich
kamarátov zo Španielska je náročné akceptovať istú rezervovanosť a zdržanlivosť miestnych ľudí. Myslím, že Slováci
sú v týchto ohľadoch rovnakí, ja sa medzi Poliakmi cítim takmer ako doma.
- Všimol som si, že slovenčina sa trochu podobá na poľštinu. Hovoríte trochu poľsky?
- Moja znalosť poľštiny je zatiaľ veľmi
chabá. Viem napočítať do desať a zaželať
vám pekný deň. Slovenčina a poľština
majú však spoločné základy. Preto hoci

nerozumiem každé slovo, väčšinou dokážem pochopiť kontext danej vety. Ale
poľská gramatika či výslovnosť jednotlivých hlások je pre mňa dokonalým
hlavolamom.
- Čo myslíte, že si odnesiete z tohto
projektu?
- Neprišla som sem s jedným jasným
cieľom, no s otvorenou mysľou, tak sa
nechám prekvapiť. Dúfam však, že mi
táto príležitosť pomôže ujasniť si vlastné hodnoty a priority v živote.
- Boli ste pripravená na studené poľské počasie?
- Poľské počasie ma neprekvapilo, povedala by som, že je fakticky totožné
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s tým slovenským. Prišla som však do
Poľska len s jedným malým kufrom a
moja výbava do sychravého jesenného
počasia bola naozaj nedostatočná. Už
som si stihla kúpiť teplú bundu a zopár
svetov. Mne je však zima stále. S priateľmi vtipkujeme, že som sa určite musela
narodiť v teplom južanskom podnebí a
následne ma adoptovali na Slovensku,
pretože za celý život si na zimu nedokážem zvyknúť.
- Čítali ste Leszczyniak?
- Priznávam, zatiaľ nie. Nie som si istá,
či by som to s mojou slabou znalosťou
poľštiny zvládla. Považujem to však za
výzvu a nevidím dôvod v budúcnosti to
aspoň neskúsiť.
KAMIL DUDKA

Słowniczek:

Roztomilý, malý kamarát

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahoj! - cześć!
žurnalistiku - dziennikarstwo
sused - sąsiad
dôvod - powód
plán - plan
koníčk - hobby
kamarát - przyjaciel
voľný čas - czas wolny
kniha - książka
hudba - muzyka
REKLAMA
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# FINANSE
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zrobienia rezerwacji w części hoteli oraz wykupienia polisy ubezpieczeniowej w niektórych państwach.
państwach Z drugiej strony wśród
wielu osób budzi mieszane uczucia. Podobno to najkrótsza droga, aby popaść w długi…
Zajmiemy się tylko produktami kredytowymi (a takim jest m.in. karta kredytowa) proponowanymi przez banki.

Czym się różni od debetówki?
W sensie wizualnym tylko mało zauważalnym napisem credit zamiast debit.
Większe różnice tkwią w czymś innym.
Karta kredytowa to w rzeczywistości
kredyt udzielany przez bank. Pieniądze
nie są jednak przelewane na konto lecz
deponowane na rachunku, do którego podpięta jest karta. Do każdej karty
przypisany jest limit pieniędzy, którymi możemy dysponować. Załóżmy, że
wynosi on 1000 złotych, a my pewnego
dnia zdecydowaliśmy się kupić książkę
za 30 zł. Na rachunku pozostanie wówczas 970 zł, natomiast wydane pieniądze staną się kredytem udzielonym przez
bank. Następnie, gdy zdecydujemy się
spłacić 30 zł, limit ponownie będzie wynosił 1000 zł. W tym właśnie tkwi sens
kart kredytowych - to kredyt zdeponowany na rachunku, z którego możemy korzystać, spłacać i ponownie korzystać w
tej samej wysokości. Limit odnawia się
automatycznie.

okresie bezodsetkowym (który w zależności od banku wynosi od 30 do 60 dni).
Jeżeli spłata nastapi w terminie, wówczas kredyt i jego spłata nie będą obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.
Opłaty mogą natomiast wynikać z samego posiadania karty. Niektóre banki pobierają opłatę za jej wydanie lub opłatę
roczną. Często tych kosztów można jednak uniknąć, np. dokonując określonej
liczby transakcji w danym okresie rozliczneiowym (lub na określoną kwotę).

Jak używać?
Z karty kredytowej korzysta się dokładnie tak samo, jak z karty przypisanej do
konta osobistego, czyli tzw. debetówki. Obiema można płacić w sklepie oraz
w internecie. Co do zasady wykonanie
transakcji wymaga dodatkowej autoryzacji za pomocą kodu SMS bądź potwierdzenia w aplikacji mobilnej. Wszystkie
wydatki widoczne będą następnie w historii karty. Różnice wynikają z korzystania z bankomatów. Wpłacanie jest w
zasadzie niemożliwe, natomiast wypłacanie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Bankom chodzi o to, aby z kart kredytowych nie robić bezpłatnych chwilówek.

Skoro kredyt, to pewnie drogi
Kredyt udzielany w formie karty kredytowej może być drogi, ale tylko wówczas, gdy spłacanie kredytu nastapi po

Umowne dodatki
Przed wnioskowaniem o kartę kredytową należy bardzo dokładnie przeczytać

umowę, w szczególności przeanalizować cennik i zakres usług. Z kartmai
kredytowymi wiąże się szereg dodatkowych funkcji, takich jak ubezpieczenie,
możliwość bezpłatnej wypłaty gotówki,
pomoc doradcy, częściowy zwrot wydatków itd. Najczęściej są one bezpłatne, aczkolwiek nie zawsze przydatne.
Niekiedy modyfikują funkcjonowanie
karty, np. znacznie wydłużając termin
spłaty.

Dla kogo
Polacy posiadają mn.w. 4 razy więcej kart debetowych niż kredytowych.
Wnioskowanie o kredytówkę rozpoczyna się od wykazania zdolności kredytowej poprzez złożenie wniosku. Podaje
się w nim źródła i wysokość dochodu,
ewentualne zobowiązania oraz niektóre informacje o charakterze majątkowo-osobistym. Najbardziej pożądanym
źródłem zarobków jest oczywiście umowa o pracę, względnie własna działalność gospodarcza. Szczególnie teraz, w
dobie pandemii, instytucje finansowe
niechętnie uwzględniają umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Można na ich
podstawie uzyskać kartę kredytową, jednak jest to trudniejsze. Wymagany minimalny dochód netto jest różny w poszczególnych bankach, ale najczęściej
wynosi minimum 1000 zł. Bank może

zweryfikować wniosek u pracodawcy lub
w historii Biura Informacji Kredytowej.
We wniosku bank wskazuje minimalny
oraz maksymalny limit, o który możemy
wnioskować.

Bądź odpowiedzialny
Korzystanie z karty kredytowej ułatwia
robienie zakupów. Możemy kupić coś
w sklepie internetowym, a następnie, w
przypadku złego wyboru, zwrócić produkt. Wówczas zwrot nastąpi najczęściej bezpośrednio na kartę kredytową. Są
osoby, które otrzymane wynagrodzenie
wpłacają na konto oszczędnościowe bądź
inwestują, natomiast na co dzień używają kredytówki, a po miesiącu ją spłacają.
Dzięki temu udaje im się zaoszczędzić
kilka złotych. Oczywiście taka metoda
nie sprawdzi się w przypadku tradycyjnej lokaty. Jest jednak i mroczna strona
kart kredytowych. Bo czy aby na pewno
mamy pewność, że następnego miesiąca otrzymamy wynagrodzenie, które pozwoli spłacić kartę. Wszystko sprowadza
się do tego samego - z karty kredytowej,
podobnie jak z innych produktów kredytowych, należy korzystać odpowiedzialnie. Dysponujemy cudzymi pieniędzmi,
które ostatecznie trzeba zwrócić.
KAMIL DUDKA

# PROMOCJA
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# ROZRYWKA

:-)

Siedzi baca przed chatką. Przed
bacą kloc drewna i kupka wiórków.
Przechodzi turysta i pyta:
- Baco! Co tam strugacie?
- Ano, cółenko sobie strugom.
Turysta poszedł. Następnego dnia rano
przechodzi tamtędy i widzi bacę. Baca
znowu siedzi przed klockiem drewna
i go struga. Przed bacą górka wiórów.
Turysta pyta:
- Baco! Co tam strugacie?
- Ano, roncke do łopaty sobie strugom.
Następnego dnia bez zmian: baca siedzi
przed chatką, w rękach trzyma drewienko, przed nim kupa wiórów. Ten sam turysta pyta:
- Baco, a teraz co strugacie?
- Jak nic nie spiepse, to wykałacke…

Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie rośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by pewnie urosła.

:-)
Adwokat wygrał dla biznesmena bardzo
trudny proces. Wysyła mu SMS:
- Prawda zwyciężyła!
Biznesmen natychmiast odpowiedział:
- Proszę wnieść apelację!
:-)
Dzwonek do drzwi. Za drzwiami
dziecko:
- Dzień dobry pani.
- Ach to ty Piotrusiu. Co się stało?
- Tata mnie przysłał, bo dłubie przy motorze i nie może sobie dać sam rady.
- Stary, rusz się i idź pomóż sąsiadowi.
- Tata jeszcze mówił, żeby pan sąsiad
wziął taki specjalny klucz, bo tata nie ma
w garażu.
- A jaki?
- Szklaną pięćdziesiątkę.
:-)
- Kupiłem sobie wczoraj antyradar.
- I jak?
- Zorientowałem się, że ma homologację drogówki...
- Jak to?!
- ...gdy trzysta metrów przed ich zasadzką zaczął gadać: Szykuj pieniądze!
Szykuj pieniądze!
:-)
- Dzień dobry sąsiadko, czy pani słyszała
ostatnią wiadomość o Kowalskich?
- Nie, nie słyszałam...
- To dziwne, bo ja słyszałam, że pani już
słyszała.

:-)
Turysta w wakacje zachodzi w deszczu
do bacówki, baca gościnnie częstuje go
gorącą strawą. Wnet turysta spostrzega,
że do talerza leci mu z góry woda...
- Baco, dach ci przecieka!
- Wim.
- To dlaczego nie naprawisz?!
- Ni mogę, pzecie dysc pado.
- To dlaczego nie naprawisz kiedy nie
pada?
- A bo wtedy nic ni cieknie…
:-)
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:-)
Górzysta droga. Facet prowadzi samochód. Naprzeciw niego jedzie drugi samochód, który prowadzi kobieta. Gdy
się mijają, kobieta uchyla okno i krzyczy:
- Świnia!
Facet natychmiast uchyla swoje okno
i odkrzykuje:
- Krowa!
Facet jedzie dalej i gdy wjeżdża w następny zakręt... wpada na świnię stojąca
na środku drogi.
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Wpada kowboj do baru, wyciąga broń
i wściekle się wydziera:
- Kto spał z moją żoną?!
- Wyluzuj - uspokaja go barman. Schowaj ten rewolwer, bo i tak nie masz
tylu naboi.

Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden
mówi:
- Czy ty wiesz, Franek, że moja świnia
mówi po francusku?
- Chyba jesteś pijany, albo zwariowałeś!
- Nie wierzysz? To założymy się!
Sąsiedzi poszli do chlewu, do świni rzekomo mówiącej po francusku. Właściciel
pyta:
- Kaśka, umiesz mówić po francusku?
Świnia nic. Wtedy chłop ją kopnął,
a świnia:
- Łi, łi, łi!
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Joanna
Kaliska
Budzik jest dla mnie…
…lubię budzik, zasypiam spokojniejsza, że moje szanse na trening o 6:15 będą całkiem
spore. Mam wrażenie, że życie płynie coraz szybciej i warto korzystać z każdej minuty,
którą mamy. Staram się prowadzić regularny tryb życia, który pozwala zachować równowagę i energię na dłużej.

Z czasów szkolnych chętnie wspominam…
…klimat, jaki szkoła tworzyła. Spotkania z rówieśnikami i nie tylko, zawieranie znajomości i przyjaźni, które trwają do dziś. Uwielbiałam także wychowanie fizyczne. Od
najmłodszych lat, Rodzice zachęcali mnie i rodzeństwo do sportu. Ćwiczyłam taniec,
następnie trenowałam akrobatykę sportową, amatorsko udzielałam się też jako siatkarka. I tak zostało (do dziś uwielbiam uprawiać sport) i zdrową rywalizację.

Lektura, której nie lubiłam…
…nie lubiłam grubych i ciężkich lektur. Przyznam, że uciekałam się czasem
do streszczeń czy filmów. Zdecydowanie stawiałam na „lżejsze” książki,
dzięki temu miałam więcej cennego, jako dla nastolatki czasu na swoje, pozaszkolne zainteresowania. Dziś lubię czytać lektury motywacyjne.

Zanim otwarłam gabinet…
…studia ukończyłam na kierunku kosmetologia. Zamierzałam podjąć pracę w branży.
Nie było to jednak takie łatwe. Zmieniłam plan i kierunek poszukiwań. Przypadkowo
trafiłam na ofertę „Au Pair”. To program działający na zasadzie wymiany edukacyjno-kulturowej. Odpowiedziałam na ogłoszenie i kilka dni później byłam już w Austrii.
Podjęcie tej pracy pozwoliło mi jeszcze bardziej otworzyć się na świat. Jest kilka historii, które pamiętam z tamtego czasu do dziś. Pewnego dnia, jadąc autem, rozładowała mi się nawigacja i się zgubiłam. Bezinteresownej pomocy udzielił mi kurier, który
poświęcając się w przedświątecznym, grudniowym czasie poprowadził mnie w miejsce zamieszkania, jadąc przede mną. Po powrocie do Polski podejmowałam prace
w centrach SPA, a następnie w jednym z gabinetów w okolicy Leszna. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie własnej działalności. Ważnym, bogatym w nowe doświadczenia i znajomości etapem było dla mnie nawiązanie współpracy z Centrum Podoland
z Wrocławia, dzięki któremu rozszerzyłam swoją działalność jako instruktor-szkoleniowiec. Dzięki firmie Podoland miałam okazję uczestniczyć w kilku zagranicznych projektach promujących polskie metody podologiczne, które zdecydowanie wzbogaciły
moje doświadczenia i pozostawiły niesamowite wspomnienia. Dziś jestem niezależnym instruktorem.

Wybrałam podologię, ponieważ…
…kluczowym momentem było odkrycie Metody Arkady w czasie przygotowywania się do otwarcia firmy. Spektakularne rezultaty terapii, które udawało mi się dzięki niej uzyskiwać, były moim „dobrym startem” w „podologicznym” Lesznie. Dziś jestem, jakby w innej już galaktyce i mogę
powiedzieć, że uwielbiam swoją pracę, kontakt i relację z klientami. Dzięki
temu lubię poniedziałki, bo są początkiem kolejnych podologicznych wyzwań. Jestem wdzięczna, że życie pokierowało (nie, sama się pokierowałam) mnie na własną firmę. Pamiętam także pierwszy dzień w swoim gabinecie. Poczucie swobody po zakończeniu pracy bez żadnego rozliczenia
czy raportowania z wykonanej pracy.

Rozmowa z Joanną Kaliską jest jak lampka wina w najpiękniejszym ogrodzie Francji przy dźwiękach kameralnej muzyki. Trudno powstrzymać uśmiech, który natychmiast pojawia się na twarzy. Joanna to osoba piekielnie inteligentna,
pełna energii i nacechowana odpowiednią dozą skromności. Pełna wartości, sumienna i zorganizowana. Właścicielka
fantastycznych kotów: Klary i Eufenii. Aktywna miłośniczka
crossfitu. Jest wspaniałym podologiem, ale przede wszystkim wyjątkową osobą.

Kiedy nie pracuję…
…mój tydzień przeważnie jest bardzo intensywny. Najchętniej odpoczywam w gronie rodziny i przyjaciół. Uwielbiam także podróżować. W zeszłym roku przeżyłam niesamowite wakacje - rejs katamaranem po
Włoszech. Uwielbiam też wakacje nad mazurskimi jeziorami czy górskie
wyprawy. Chciałabym zwiedzić cały świat. Każde miejsce jest na swój
sposób magiczne, warte zobaczenia i poznania jego historii. Doceniam
też chwile, w których mam luksus niemyślenia o czymkolwiek, choć wciąż
ćwiczę tę niezwykłą umiejętność.

W Lesznie podoba mi się…
…uwielbiam Leszno. Jestem szczęśliwa, że mieszkam tutaj. Dostrzegam
pozytywne zmiany zachodzące w mieście, kreatywność mieszkających
tutaj osób. Do niedawna niektóre wydarzenia kojarzyły się tylko z wielkimi miastami. Kino plenerowe czy wieczorki z muzyką na żywo to znakomite inicjatywy. Leszno jest wspaniale dzięki wspaniałym mieszkańcom.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Był urzędnikiem w Charkowie - blisko dwumilionowej metropolii na Ukrainie. W wyobrażeniu niektórych pierwszą czynnością
urzędnika jest… nalanie wody do czajnika. W tym przypadku było jednak inaczej, ale wbrew pozorom czajnik nadal odgrywa w
tej historii bardzo ważną rolę.
- Pewnego dnia poczułem, że praca nie
daje mi satysfakcji. Jest bardzo stresująca. Zastanawiałem się co będzie odpowiednie dla mnie. Przeprowadziłem
wiele rozmów ze znajomymi. I wszystkie
drogi prowadziły do wolontariatu. Lubię
pracę z ludźmi, lubię angażować się społecznie – mówi Bohdan Savrasov.
- Usłyszałem o Centrum Aktywności
Twórczej działającej w Lesznie.
Przygotował niezbędne dokumenty
i przyjechał do Leszna. Miasto od razu
sprawiło na nim dobre wrażenie.
– Mili i otwarci ludzie, szeroki dostęp do
natury, sporo lasów… - wymienia.
Niewiele brakowało, a pojechałby na
wolontariat na Sycylię. Ostatecznie znalazł się w naszym mieście. W międzyczasie pojawiła się oferta pracy w leszczyńskiej kawiarni Coopoerativa.
- Urzędnik za barem? Pomyślałem, że
to nie dla mnie, ale z drugiej strony nie
zamierzałem wracać do urzędu. Od samego początku otrzymywałem ogromne

wsparcie od właścicieli kawiarni, dosłownie na każdym kroku. Bardzo chciałbym także podziękować Fundacji Echo,
od której otrzymałem mnóstwo przedmiotów do wyposażenia pokoju. Ludzie
w Lesznie są fantastyczni – dodaje.
Bohdan jest ciekawy świata i ludzi.
Uwielbia poznawać nowe osoby. Sam
także jest jak wulkan wypełniony pozytywną energią. Na Ukrainie przez 15 lat
trenował koszykówkę. Szybko także połknął bakcyla jeśli chodzi frisbee. Jaka
była jego reakcja, kiedy spróbował tej
dyscypliny?
- Zabrałem smartfon i wydałem komendę: „Ok Google, potrzebuję frisbee”.
A potem już był tylko ogień w oczach
podczas rozgrywek. Udało mi się zainteresować grą w ultimate frisbee wielu
znajomych. W pewnym momencie rozpoczęły się u mnie problemy ze stawami, co
ograniczyło moje sportowe możliwości.
Jak się domyślacie, to wcale nie oznaczyło zakończenia uprawiania sportu,

a jedynie przemiany z zawodnika frisbee w zawodnika... Disc Golfa. To bardzo ciekawe zajęcie, które pozwala
się odstresować i nie obciąża tak bardzo stawów. Jeśli widzieliście w Parku
Leszczyńskich Satyryków grupkę osób
rzucających do specjalnego kosza dyskiem, to z pewnością był to Bohdan
ze znajomymi. Nasz bohater zaprasza
wszystkich do wspólnej gry, utworzył
nawet grupę w mediach społecznościowych, aby mieszkańcy mogli łatwiej
dołączyć.
Bohdan lubi również herbaciane rytuały. Chciałby w przyszłości otworzyć
w Lesznie lokal specjalizujący się w tej
dziedzinie, z wyjątkową atmosferą,
aurą tajemniczości i leczniczych naparów. Koniecznie ze specjalnym stolikiem
oraz czajniczkiem z długim i cienkim
dziubkiem, który w jego kuchni stanowi

podstawowe wyposażenie. Bohdan jest
fanem herbat owocowych.
- Słowo „warzywa” w języku polskim
to po ukraińsku „owoce” (ovochi).
Często podczas mojej pracy powoduje to wesołe sytuacje i przejęzyczenia.
Wyobrażacie sobie warzywa do herbaty? – pyta z uśmiechem.
Jest wegetarianinem, bardzo ceni przyrodę. Podoba mu się, że w Cooperativie
także przestrzega się zasad ekologii.
Bardzo lubi i chce współpracować z osobami niepełnosprawnymi oraz różnymi
fundacjami.
Czy chciałby wrócić do urzędu?
- Zdecydowanie tak, jako osoba z pomysłami na wiele projektów, ale z pewnością nie za drugą stronę biurka. Dlatego
zrobiłem sobie tatuaże... - oczywiście
żartuję – podsumowuje.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Він був державним службовцем у Харкові, майже двохмільйонному мегаполісі в Україні. В уявленні деяких людей перше, що повинен зробити державний службовець, – це… налити воду в чайник. Однак у цьому випадку все було інакше,
але всупереч стереотипу чайник надалі відіграє дуже важливу роль у цій історії.
– Одного дня я зрозумів, що моя робота не приносить мені задоволення.
Вона дуже стресогенна. Не раз замислювався, що буде відповідним для мене. Я багато спілкувався з друзями. І
всі дороги вели до волонтерства. Мені
подобається працювати з людьми, я
люблю бути соціально активним –
говорить Богдан Саврасов.
– Якось я дізнався про Центр творчої
активності в Лешно.
Він підготував необхідні документи
і приїхав до Лешно. Місто відразу
справило на нього гарне враження.
– Хороші та відкриті люди, широкий

доступ до природи, багато лісів...
– перераховує.
Він був близький до того, щоб поїхати
волонтером на Сицилію. Зрештою він
опинився у нашому місті. У цей час
у кав’ярні «Cooperativa» у Лешно
з’явилася пропозиція роботи.
– Державний службовець за барною
стійкою? Я думав, що це не для мене, але з іншого боку я не збирався
повертатися до роботи в державній
установі. З самого початку, буквально
на кожному кроці, я отримував велику
підтримку від власників кав’ярні.
Дуже хотів би подякувати Фундації

Echo, від якої я отримав багато предметів для облаштування кімнати.
Люди в Лешно фантастичні, – додає
він.
Богдан цікавиться світом, любить
знайомитися з новими людьми. Сам
він також схожий на вулкан, що наповнений позитивною енергією. В Україні
він протягом 15 років займався баскетболом. Тут він швидко захопився
фризбі. Якою була його реакція, коли
він спробував цю дисципліну?
– Я взяв свій смартфон і подав команду: «Ok, Google, мені потрібен
літаючий диск». А потім, під час ігор,

був лише вогонь в очах. Мені вдалося
зацікавити багатьох друзів грою в
ultimate frisbee. У якийсь момент у мене почалися проблеми з суглобами, що
обмежило мої спортивні можливості.
Як ви можете додуматися, це зовсім
не означало кінець занять спортом, а
лише перетворення гравця у фризбі
на... гравця у диск-гольф. Це дуже
цікаве заняття, яке дозволяє зняти
стрес і не так сильно навантажує
суглоби. Якщо у парку Лещинських
Сатирків ви бачили групку людей, які
кидали диск у спеціальний кошик, то
це точно був Богдан із друзями. Наш
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атмосферою, аурою таємничості та
цілющими настоями. Обов’язково зі
спеціальним столиком та чайником
з довгим і тонким носиком, який є
основним предметом на його кухні.
Богдан є шанувальником фруктових
чаїв.
– Польське слово «warzywa» українською означає «овочі» [українське
слово «овочі» фонетично подібне
до польського «owoce», що означає
«фрукти» – прим. перекладача]. Часто
під час моєї роботи це спричиняє
веселі ситуації та обмовки. Можете
собі уявити овочі до чаю? – запитує з
посмішкою.
Богдан вегетаріанець, дуже цінує

герой запрошує всіх на спільну гру,
навіть створив групу в соціальній
мережі, щоб мешканцям було легше
приєднатися.
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природу. Йому подобається той факт,
що кав’ярня «Cooperativa» також
дотримується принципів екології.
Дуже любить і хоче співпрацювати
з людьми з інвалідністю та різними
фундаціями.
Чи хотів би він повернутися до роботи в державній установі?
– Безумовно, так, але як людина, яка
має ідеї щодо реалізації багатьох проєктів, а не як державний службовець,
по той бік віконця. Тому я зробив собі
татуювання... – жартую, звичайно,
– підсумовує.
ТЕКСТ: МАТЕУШҐОЛЕМБКА

Також Богдан любить чайні церемонії. У майбутньому він хотів би
відкрити в Лешно заклад, що спеціалізується у цій сфері, з унікальною
REKLAMA
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Poznaj naszą redakcję: Michał

Albo rybki, albo Michał
W ostatnich dniach miałem okazję przeczytać październikowy numer miesięcznika „Zwierciadło”. I bynajmniej nie zamierzam
rozwodzić się nad wspomnianą gazetą, aczkolwiek stanowczo nie zgadzam się z zawartą tam informacją. Otóż czarno na białym
napisano, że za najszczęśliwszego człowieka na świecie uważa się Meika Wikinga. Wolne żarty! Ja swój głos oddaję na bohatera
tego artykułu!
Pamiętacie Jasona Stathama w „Adrenalinie”? Michał, podobnie jak grany przez
Jasona Chev, ciągle potrzebuje nowych
wyzwań. Zanurkuje tam, gdzie ryby nie
mają odwagi. Dowodów potwierdzających tę tezę jest sporo, na funkcji przewodniczącego w podstawówce poczynając, ale łamów zabraknie do opisania
wszystkiego. Przyspieszmy więc nieco
i przenieśmy się parę lat w przód...
Po ukończeniu II LO w Lesznie wybrał
się na studia. W ich trakcie zaczął przygotowywać CV, którego nie uzupełnił
do dzisiaj. A to dlatego, że nie miał takiej potrzeby.
Jak sam powtarza, w szkole był zwolennikiem przedmiotów ścisłych, a nie
języka polskiego. Lubił czytać, ale

niekoniecznie lektury. Pewnie dlatego
wybrał Akademię Ekonomiczną w Poznaniu. 5 lat spędzonych w stolicy Wielkopolski wspomina mile, ale parafrazując słynny cytat dotyczący Las Vegas
– co się wydarzyło w Poznaniu, zostaje
w Poznaniu. Można się tylko domyślać,
że był to czas „delikatnego rozprężenia”.
Ale zdobył też sporo wiedzy i zebrał cenne doświadczenie. Jak mówi, zyskał na
pewności siebie i jeszcze bardziej otwarł
się na świat. Na marginesie dodam tylko,
że podczas 5 lat studiów stacjonarnych
przytył 15 kg. A zanim rozpoczął studia,
wytrwale trenował koszykówkę w Polonii Leszno, mimo że parametrami i talentem (sam tak mówi!) znacznie ustępował
olbrzymom z NBA. Być może pozosta-

On lata...

On gada... pełny serwis! Latać
i gadać każdy może, ale Michał ma
talent! Fot. H. Maćkowiak

jąc w Poznaniu na dłużej, zbliżyłby się
do nich w kontekście wagi…
Całe szczęście wrócił na ziemię leszczyńską – do miejsca, w którym się
wychował i miejsca, w którym założył
wspaniałą rodzinę. Rozmawiając z nim
ma się wrażenie, że cały czas rozmyśla
i to dosłownie o wszystkim. Trybiki nieustannie pracują na najwyższych obrotach. Realizuje mnóstwo projektów, często jednocześnie. Jednak z jego punktu
widzenia pod słowem „wszystko” kryje się tylko jedno – rodzina. Cudowna
żona i dwójka wspaniałych synów, których kocha bezgranicznie. I jak mało kto
potrafi oddzielić pracę od domu.
Zawodowo chwytał się wielu zajęć,
zaczynając we wczesnej młodości.
Pierwsze pieniądze zarobił myjąc okna

Rodzina nie jest tylko czymś ważnym. Ona jest wszystkim.
Fot. Magiczne Kadry - Natalia Andrzejewska
i roznosząc ulotki, angielski szlifował setki imprez (w niektórych pewnie mielina londyńskim zmywaku, a żonę poznał ście okazję brać udział). Niespełna cztery
pracując za barem. Poza tym sprzedawał lata temu został jednym z trzech założyozdoby świąteczne, pucował auta w myj- cieli spółki MTL Media, która od czerwni ręcznej, pracował w finansach, odby- ca 2017 roku zajmuje się także wydawawał praktyki w Urzędzie Miasta Lesz- niem „Leszczyniaka”.
na… i dopiero dziennikarstwo nieco Uwielbia pracować z seniorami, mło„ustabilizowało” ten analityczny umysł. dzieżą, dziećmi, dorosłymi... po prostu
Jak do tego doszło? Prace dyplomowe, uwielbia pracę z ludźmi. To ludzie są
które popełnił, związane były z żuż- jego największą pasją i jednocześnie inlem. Za pośrednictwem prasy sportowej spiracją. A jego działalność potwierdza,
zdobył kontakty do rycerzy speedway’a. że prawdziwą radość przeżywa się tylko
W zamian podzielił się ze wspomniany- wtedy, gdy sprawia się ją innym.
mi wydawnictwami wywiadami, które Przy tym wszystkim Michał pozostaprzeprowadził. Tak, tak, bo Michał za- je sobą. Niezwykle serdeczny i zawsze
wsze się odwdzięcza (ciekawe ile osób uśmiechnięty.
ma dług wdzięczności wobec niego?).
Lubi spotkania ze znajomymi, sport,
Wywiady trafiły do publikacji, a Mi- klocki lego (ma nimi zamiar „zarazić”
chał pisał coraz więcej artykułów, już swoje pociechy), słodycze… kocha swonie tylko dotyczących sportu. Doskona- je życie! Sprawia wrażenie, jakby miał
le sprawdził się także jako prowadzący absolutnie wszystko, czego człowiek do
ważne wydarzenia. Został rzucony na szczęścia potrzebuje. Mówi, że konsegłęboką wodę, ale już wiecie, że potrafi kwentnie spełnia swoje marzenia, zarównurkować… Na dużej scenie zadebiuto- no na gruncie prywatnym, jak i zawodował podczas debaty poprzedzającej wy- wym. I te przyziemne też – niedawno,
bory na prezydenta Leszna w 2014 roku. dzięki żonie i przyjaciołom, skoczył ze
Niesamowicie zaangażowany w działa- spadochronem, a w powietrzu poczuł się
nia społeczne. Trudno zliczyć wszystkie jak ryba w wodzie.
projekty, których był inicjatorem. Prowa- Czy jest coś, czego Michał nie lubi?
dził warsztaty dziennikarskie, m.in. dla Zła, złośliwości (szczególnie na drouczniów II LO w Lesznie i w leszczyń- dze), dużych zakupów, koronawirusa…
skiej Alternatywie, a od pięciu lat pełni a w kuchni nie lubi ryb.
rolę opiekuna merytorycznego w StowaTEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
rzyszeniu „Wygraj Siebie”. Poprowadził
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Waga (23.09 - 22.10)
Odczujesz ulgę, ponieważ Twoje starania właśnie w tym miesiącu przyniosą
zamierzone rezultaty. Co nie zmienia faktu, że nie powinieneś zmniejszać
obrotów. Uważaj na urazy stawów, zwłaszcza kończyn dolnych, nie forsuj się
nadmiernie.

Baran (21.03-19.04)
Miesiąc zaczniesz raczej leniwie, co nie do końca odpowiada twojemu temperamentowi. Lubisz działać, więc szybko będziesz chciał zacząć coś nowego, coś co pobudzi Cię do działania. Twoim problemem w najbliższym czasie będą problemy związane z górnymi drogami oddechowymi.

Byk (20.04 - 20.05)
Dzięki komuś z Twojego bliskiego otoczenia, zaczniesz inaczej postrzegać
swoje życie. Szybko będziesz chciał zmian. Wbrew pozorom właśnie listopad będzie dawać Ci nowe możliwości. Dokładnie zaplanuj wszystkie swoje
działania.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Sporo rzeczy marnujesz, nie tylko czas, ale również pieniądze. W tym miesiącu zwracaj większą uwagę na swoje wydatki, dokładnie je planuj, żeby się
nie okazało, że nagle do czegoś ich zabraknie. Uda Ci się rozwiązać rodzinny
konflikt, który był skrzętnie ukrywany.

Rak (21.06 - 22.07)
Będziesz mieć problem z wbiciem się w odpowiedni rytm. Aura nieco może
Cię przytłaczać, co za tym idzie pojawi się ogólne zniechęcenie do działania.
Postaw na naturalne środki pobudzające. W pracy wzmóż swoją koncentrację.

Lew (23.07 - 22.08)
Miesiąc pracowity, ale i obfity w spełnienia oraz radość. W listopadzie będziesz miał mocne postanowienie, które szybko zaczniesz realizować, a ono
przyniesie duże pozytywne zmiany. Zadbaj o gardło i oskrzela. Nie bagatelizuj objawów choroby.

Panna (23.08 - 22.09)
Sporo się będzie działo, nie będziesz mieć czasu nawet na myślenie.
Większość działań podejmuj instynktownie. Możliwe, że szykuje się dla
Ciebie zmiana lokacji, może to dotyczyć pracy lub miejsca zamieszkania, albo szykuje się jakaś ciekawa podróż.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Sporo okazji do rozerwania się, bez wahania skorzystaj z nich. Twoje napięcie
sięga zenitu, jak najszybciej musisz to wszystko zniwelować. W drugiej połowie miesiąca uważaj na żołądek, mogą się pojawić nagłe, jak i przewlekłe dolegliwości od strony układu pokarmowego.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Ten miesiąc będzie w końcu nieco spokojniejszy. Będziesz mieć okazję do
spędzenia więcej czasu z najbliższymi, ale również, co ważne, sam odpoczniesz i zaczniesz nabierać sił. Postaraj się w tym miesiącu bardziej zadbać
o kondycję fizyczną.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Swoim uporem możesz nie tylko popaść, ale również wywołać jakiś konflikt,
który będzie miał zgubny wpływ na ogół. We wszystkim zachowaj umiar.
Powściągnij swoje apodyktyczne zapędy. Patrz co podpisujesz, aby nie zapłacić więcej niż powinieneś.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Nie wszystko będzie szło po Twojej myśli, nie zacinaj się na jednym rozwiązaniu, tylko poszerzaj swoje horyzonty. Jeśli sobie z czymś nie radzisz, porozmawiaj z kimś bliskim. Bardzo w tym miesiącu uważaj na złodzieja,
w różnej postaci.

Ryby (19.02 - 20.03)
Czeka na Cię teraz sporo pracy, nie zapominaj w tym całym wariactwie o sobie, ponieważ masz tendencję do zatracania się. Zwracaj większą uwagę na
to co jesz i zastosuj odpowiednią suplementację, oddychaj głęboko na
świeżym powietrzu.

Horoskop klasyczny na listopad 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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Chwytaj
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przeboje Zbigniewa Wodeckiego
śpiewa Robert Rozmus
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Bilety: tel./sms do kasy +48 790 466 699
e-mail: bow@teatrmiejskileszno.pl
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artystyczny

Teatr
wyobrazni

Inscenizowane
czytanie dramatu

2 listopada
godz. 18.00

warsztaty
teatralne
dla młodzieży

z udziałem

spotkanie z poezją
Stanisława Grochowiaka

16 listopada
godz. 18.00
spotkanie z poezją
Wisławy Szymborskiej
prowadzenie

15 listopada
godz. 11.00
M. Modzelewski
„Inteligenci”
prowadzenie
dr Tomasz Man

aktorów-amatorów
10 listopada
godz. 18.00
Sz. Jachimek
„Jeremi się ogarnia. Lol”
reżyseria
Natasza Sołtanowicz

Julia Wernio
Udział we wszystkich czytaniach
i warsztatach jest BEZPŁATNY.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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