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# ZDROWIA I SPOKOJU

I mocno wierzę w to
Jak mawiał znamienity pisarz Stephen King, muzyka ma w sobie magię, która koi dzikie bestie. To prawda. Więc
gdy jest źle, gdy wszystko się wali, światełka nadziei gasną, a dzikie bestie zdają się być coraz potworniejsze –
wtedy posłuchaj...
11 listopada. Święto narodowe, dzień wolny od pracy – niestety nie dla wszystkich. Godzina 6 rano. Jadę
samochodem ze Święciechowy do biura (Leszno, ul.
Geodetów). To jakieś 7,5 kilometra i 10-15 minut jazdy.
Po drodze mijam dwa auta, nie dostrzegam ani jednego
pieszego. Miasto duchów, dosłownie jak obrazy z filmu katastroficznego. Ale myślę sobie: „wolne dzisiaj,
wszyscy w łóżkach, nie ma się co dziwić...”.
Wracam do domu w południe, koło dwunastej. Tym
razem mijam parę aut więcej, kątem oka widzę kilku
przechodniów. Wszyscy, jak jeden mąż, z maseczkami na twarzach i beznamiętnym spojrzeniem. Gdybym
miał strzelać, jakie emocje im właśnie towarzyszą, pewnie nie byłaby to euforia czy choćby przeciętne dzień-jak-codzień. Raczej smutek, bezradność, względnie
obojętność.
Całości dopełnia jesienna szaruga, słońce tego dnia
nie przesyła nam pozdrowień. Wisienką na torcie

„Dziwny jest ten świat” puszczony właśnie w radiowym eReMeFie.
Myśli kołaczą. Co się z nami dzieje, co się dzieje ze
światem? Jakże skutecznie pandemia, ze swoją okazałą
otoczką, nas przytłoczyła. Zmieniła świat, zapanował
mrok, szczęście i nadzieja zdają się swobodnie ulatniać
niczym dym z miejskich kopciuchów.
I wtedy przemówił do mnie pan Czesław Niemen.
Podkręciłem radio, a on wykrzyczał:

minie, bo ludzi i tego, co stworzyli, zniszczyć się nie
da. Jesteśmy dobrzy, silni, wytrwali - i damy radę! Nie
mam co do tego wątpliwości.
Pandemia trwa, zbiera swe żniwo. Społeczeństwa (nie
tylko nasze) są mocno podzielone, w różnych kwestiach. Kryzys trwa. Jest ciężko. Ale to wszystko minie. Przetrwamy, a ten świat – nasz świat – nigdy nie
zginie. A pan Czesław, cóż... mądrze prawi:

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
I mocno wierzę w to,
Że ten świat
Nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie!

Przyszedł już czas,
Najwyższy czas,
Nienawiść zniszczyć w sobie.

Te kilka sekund tchnęło we mnie nowego ducha. Znów
chce się żyć. Znów wraca przekonanie, że to wszystko

MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY
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Przejście wreszcie otwarte

Estoński CIT

LESZNO > Warto było czekać – tymi słowami najlepiej podsumować rozległy (zarówno
w zakresie prac, jak i w czasie) remont przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej
nr 7. Modernizacja wreszcie dobiegła końca, a jej efekty są bardzo okazałe. Przejście zostało dostosowane do pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Zamontowano
monitoring i nowe oświetlenie. Największe wrażenie budzi malunek przedstawiający
rycinę dawnego Leszna (na zdjęciu) zdobiący jedną ze ścian. Żeby było jeszcze piękniej,
trzykrotnie w ciągu dnia (godz. 8.00, 12.00 i 16.00) w tunelu z głośników rozbrzmiewa
hejnał Leszna.

REGION > Ministerstwo Finansów przedstawiło i przesłało do parlamentu projekt ustawy wprowadzający nowy mechanizm podatku dochodowego od osób prawnych, tzw.
„Estoński CIT”. Proponowany model rozliczeń ma na celu zwiększenie konkurencyjności
małych i średnich spółek kapitałowych o dużym potencjale rozwoju, które ze względu
na niedostateczną sytuację finansową mają problemy z pozyskaniem funduszy na inwestycje. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku. Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele Biura Rachunkowego Abakus (tel. 504 261 651). Więcej
informacji w styczniowym wydaniu„Leszczyniaka”.

Na wieczny spoczynek
LESZNO > Ze smutkiem informujemy o śmierci kolejnych związanych z Lesznem lub regionem osób. Na wieczny spoczynek odeszli Lucjan Kania (Zasłużony dla Miasta Leszna,
współzałożyciel i społeczny działacz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej) oraz
Janusz Gościniak (nauczyciel, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr
8, a wcześniej wicedyrektor leszczyńskiej„Kolejówki”). Cześć Ich pamięci.

Cześć Jego pamięci

Fot. www.leszno.pl

LESZNO > W wieku 31 lat zmarł Krystian Dulski, znany i lubiany działacz społeczny. Od
lat zmagał się z ciężkimi chorobami, w tym m.in. zanikiem mięśni. Poruszał się na wózku
inwalidzkim, potrzebował wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Nie przeszkodziło
mu to w angażowaniu się w życie miasta i regionu oraz w pomaganiu innym. Brał udział
w wielu akcjach społecznych i charytatywnych, m.in. koordynował działania Szlachetnej
Paczki. Był osobą wyjątkową, która dobitnie pokazywała, że prawdziwej dobroci nie
stłamsi nawet najstraszniejsza choroba. Niech spoczywa w pokoju.
REKLAMA
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1000 serc dla Leszna

Prace w toku

LESZNO > Nietuzinkowy sposób na uczczenie 100. rocznicy powrotu Leszna do macierzy znaleźli seniorzy ze Stowarzyszenia Wygraj Siebie. W ramach projektu „Serce dla
Leszna 2020” koordynowanego przez Ninę Nyczkę i Annę Zwierzańską uszyli ponad
1000 poduszek. Większość, w kształcie serc, została przygotowana w biało-czerwonych
barwach. Pozostałe są opatrzone motywami świątecznymi. Poduszki sprezentowano
mieszkańcom Leszna.

KRZYCKO WIELKIE > W związku z przebudową drogi powiatowej w Krzycku Wielkim
(od początku Krzycka Wielkiego do ul. Mórkowskiej) odcinek zamknięto dla ruchu.
Inwestycję realizuje spółka Nodo. Przedsięwzięcie kosztować będzie niemal 1 mln zł.

Fot. Stowarzyszenie Wygraj Siebie

Fot. www.powiat-leszczynski.pl
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Renault: do zakochania jeden krok
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to koncepcja zarządzania, w której przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne czy aspekty środowiskowe. Pojazdy, które wyszły
spod skrzydeł Renault: CLIO E-TECH HYBRID i CAPTUR E-TECH Plug-in są przyjazne nie tylko środowisku, ale i portfelom ich
posiadaczy
Nie da się ukryć, że dzieło Rudolfa
Diesla powoli wybiera się na zasłużoną
emeryturę, a lukę po nim najczęściej
wypełniają nowoczesne hybrydy.
Należy do nich jeden z najlepiej
skrojonych
modeli
w
historii
motoryzacji. Fenomenalnie praktyczny,
z dobrze znanym, ergonomicznym
i przestronnym wnętrzem oraz wzorową
funkcjonalnością.

Testujemy Renault Clio E-Tech Hybrid
140 KM z automatyczną skrzynia
biegów

(74/2020)

To auto doskonałe do długiej trasy
oraz miejskiej dżungli. Wygodne fotele
zapewniające wiele możliwości regulacji
i płynnie pracująca automatyczna
skrzynia biegów to znakomici kompani
dalszych podróży. Będąc klasyczną
hybrydą, Clio jest także wspaniałym
autem do jazdy w mieście. Wyposażony
w system rozpoznawania znaków
drogowych, system kontroli bezpiecznej
odległości oraz system wykrywający
ruch pieszych i rowerzystów z systemem
automatycznego hamowania awaryjnego
gwarantuje bezpieczeństwo nie tylko

kierowcy, ale i innych użytkowników
drogi. Nowe Clio zapewnia możliwość
korzystania z napędu wyłącznie
elektrycznego do osiągnięcia prędkości 50
km/h. Po jej przekroczeniu, z perfekcyjną
dokładnością, pojazd korzysta z silnika
spalinowego. Innowacyjna hybryda
z automatycznym ładowaniem odzyskuje
energię podczas hamowania, zwalniania
oraz jazdy. Auto wyposażone jest także
w inteligentny system pokładowy Easy
Link, który umożliwia korzystanie
ze
spersonalizowanego
systemu
multimedialnego, intuicyjnego i łatwego
w konfiguracji na ekranie dotykowym
o dużej rozdzielczości i przekątnej
9,3”. Przyznaję, że wsiadając do auta,
zastanawiałem się, czy potrzebne jest
kolejne Clio. Wysiadając, miałem tylko
jedno pytanie: dlaczego ten samochód
wymyślono dopiero teraz?. I jestem
przekonany, że to jeden z najbardziej
kuszących pojazdów tej klasy.

***
Czy wiecie, że nowojorscy taksówkarze,
losujący przed rozpoczęciem pracy
swojego yellow caba, modlą się
o hybrydę? Hybrydy sprawdzają się

nie tylko za oceanem. Żółta taksówka
to ikona widokówek spod Brodwayu
i Times Square. Ikoną Twojego garażu,
podwórka czy osiedlowego parkingu
może być Renault Captur z napędem
hybrydowym plug-in.

Testujemy Renault Captur Plug-in
z automatyczną skrzynia biegów
Uśmiecham się na sam widok. Wsiadając
do środka i ruszając, uśmiecham się

coraz szerzej. Start spod świateł jest
niesamowitym i ciekawym doznaniem,
a do tego ekologicznym. Nowy Captur
wyposażony jest w innowacyjny napęd
hybrydowy plug-in. Pozwala on wybrać
kierowcy czy chce korzystać z motoru
spalinowego, czy hybrydowego. Jaka
jest zaleta samodzielnego wyboru?
Jadąc np. do Poznania czy Wrocławia,
możemy na drodze ekspresowej wybrać
wersję spalinową (do 135 km/h można
korzystać z motoru elektrycznego),
by w mieście przełączyć się na silnik
elektryczny. Wielkim atutem jest nie tylko
wspomniana ekologia, ale i wizyta na
stacji benzynowej. Podczas przejażdżki
po Lesznie, średnie spalanie oscylowało
wokół 1 litra benzyny na 100 km. Warto
pamiętać, że w niektórych strefach
europejskich miast wjazd możliwy jest
tylko dla samochodów elektrycznych
(bezemisyjnych). Plug-in to także wiele
opcji ładowania. Pozwala ładować nie
tylko korzystając z energii kinetycznej
(jak w przypadku klasycznych hybryd),
ale także za pomocą wtyczki włączonej
do sieci. A ja dalej delektuję się jazdą
inteligentnym Capturem, w którym
można zaplanować godzinę ładowania
czy podgrzewania kabiny. Samochód jest
nie tylko nowoczesny, ale i oszczędny,
cichy oraz bezpieczny (podobnie jak
Clio wyposażony w szeroki pakiet
inteligentnych systemów). Dodatkowo
auto prowadzi się nieprawdopodobnie
lekko (waży ok. 1200 kg).
Aby przetestować prezentowane
modele, należy wybrać się do salonu
Renault Smektała przy ul. Poznańskiej
6 w Lesznie. Życzymy szerokiej drogi
i przyjemnej jazdy, choć to drugie
zdaje się być tylko formalnością!
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Kompleks niemal gotowy

Do wiosny bez utrudnień

WŁOSZAKOWICE > Kompleks lekkoatletyczny przy włoszakowickiej hali sportowej jest
już niemal gotowy. Postęp prac widać gołym okiem. Zgodnie z planem na początku 2021
roku kompleks powinien zostać poddany końcowemu odbiorowi robót.

LESZNO > Zgodnie z planem, wykonawca przebudowy drogi krajowej nr 12 wstrzymał
prace na Wiadukcie im. Stefana Grota Roweckiego. Decyzja podyktowana jest warunkami atmosferycznymi. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, wznowione zostaną wiosną 2021 roku. Do tego czasu kierowcy nie powinni napotkać utrudnień i zmian
w organizacji ruchu.

Skromniej niż zwykle
LESZNO / REGION > Z uwagi na trwającą pandemię i obowiązujący reżim sanitarny inaczej niż zwykle wyglądały obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lesznie i regionie. W miejscach pamięci samorządowcy i delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Pomagajmy i z pomocy korzystajmy

Fot. www.wloszakowice.pl
REKLAMA

LESZNO / REGION > Przypominamy, że w obliczu pandemii 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. 65 520 70 46 (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.

# PROMOCJA
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Jubileusz w Archiwum

Inwestują w kanalizację

LESZNO > W listopadzie minęło 70 lat od powołania Oddziału Powiatowego Archiwum
Państwowego Poznańskiego w Lesznie (przemianowanego potem na Powiatowe
Archiwum Państwowe w Lesznie). Jego bogate zbiory, a także wiedza pracowników, są
obszernym źródłem informacji o Lesznie i regionie. Z okazji jubileuszu zapraszamy do
zapoznania się z wystawą on-line przedstawiającą historię Archiwum Państwowego
w Lesznie (www.archiwum.leszno.pl).

RYDZYNA > Rozpoczęły się prace budowlane na osiedlu na Młyńskiej Górze (obejmujące ulice Kossaka, Witkiewicza, Chełmońskiego, Grottgera i Gierymskiego) oraz w ciągu
ulicy Wyszyńskiego. W sumie zostanie pobudowany blisko 1 kilometr kanałów grawitacyjnych i 500 metrów rurociągu tłocznego wraz z przepompowniami. Planowany koszt
budowy ma wynieść 850.000 zł.

Fot. www.archiwum.leszno.pl

Fot. www.rydzyna.pl
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Helena, 76 l.
“Znów jestem
samodzielna”
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Andrzej, 61 l.
“Jakbym znów
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Ile razy
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Buddyjska metoda rewolucją
w walce z nieustającym bólem
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Mariola, 47 l.
“Grypa mi
nie straszna”
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# GODNE UWAGI

Talerzem w sąsiada, a krzesłem w przechodnia!
Święta Bożego Narodzenia w każdym państwie na świecie wyglądają nieco inaczej. Zastanawialiście się już kto rozpakowuje
prezenty w towarzystwie reniferów? A może jesteście ciekawi, dlaczego Duńczycy jak opętani rzucają talerzami w drzwi swoich
bliskich? Końcówka grudnia to nie tylko magiczny okres rodzinnych spotkań, ale także czas, kiedy cały świat jest nieco inny…
Bananowiec zamiast choinki
Gdyby rząd zdecydował się zakazać
sprzedaży choinek 23 grudnia, to warto
wiedzieć, że można inaczej… W Indiach
na przykład, zamiast iglastego drzewka ubiera się bananowce oraz palmy!
Całkiem sprytnie, ponieważ zamiast wyrzucać ozdobę, można ją po świętach po
części skonsumować. Na Vanuatu choinkę stroi się owocami. Są kolorowe, rzucają się w oczy, kojarzą się z gwiazdką, a przy okazji są całkiem smaczne.
W 1966 roku po raz pierwszy w historii
w Gavle, na północy Szwecji, stanął potężny, słomiany kozioł. Nikt właściwie
nie wie dlaczego. Wiadomo tylko tyle,
że jego budowanie na początku grudnia
to lokalna tradycja. Ukraińskie choinki
pokrywa się natomiast… pajęczynami
oraz pająkami.

dokładnie pięć razy mniej. Zgadniecie,
które to państwo? Japonia. Tradycja narodziła się wśród nastolatków, ale obecnie praktykują ją wszyscy. W zeszłym
roku można było znaleźć zdjęcie w internecie, na którym 103-letnia Japonka
zamawia dwa kubełki dla siebie i swoich
wnuków. Najpóźniej wigilię rozpoczynają Argentyńczycy, bo statystycznie około
23:00. Zamiast przygotowywania tradycyjnych potraw, wybierają grill w ogrodzie. Oczywiście głównym daniem są
najlepsze na świecie argentyńskie steki
oraz… kozy. Może to z powodu koziołka
Yule? Ormianie, dla odmiany, na tydzień
przed świętami nie jedzą nic. W Szwecji
królują pierniki oraz coraz częściej lukrecja, a w Hiszpanii rolę opłatka pełni
turron, czyli chałwa zawinięta w opłatek.

Fast-food w wigilię?!

Taniec czy śpiew?

W pewnym kraju, 24 oraz 25 grudnia, sprzedaje się 240 tysięcy kubełków
kurczaków KFC. Przez pozostały rok

To nieprawda, że Szwedzi nie śpiewają kolęd. Robią to jednak w trochę inny
sposób. Najpierw wstają od stołu, a następnie… stają w kółku wokół choinki.
Teraz wystarczy tylko włączyć kolędy,
chwycić się za ręce i tańczyć. Podobnie
w Sewilli odbywa się ceremonia tańca
Baile de los Seises. W Kenii urządza
się wyścigi wokół drzewka, natomiast
w Kanadzie każdy wigilijny gość powinien przynieść jakąś choinkową ozdobę.
Kolędowanie jest popularne w Tyrolu.
Właściwie przez cały grudzień można
spotkać kolędników. Nawiasem mówiąc,
w Austrii prezenty przynosi Dzieciątko
Jezus.

Na Ukrainie to bardzo popularna
ozdoba - autorka Erika Smith.

Koziołek z Gavle, autor zdjęcia - Christian Gidlöf.

Do kościoła na rolkach
24 grudnia pod wieczór zamyka się dla
samochodów wszystkie ulice w Caracas,
aby mieszkańcy… mogli na rolkach
przyjechać do kościoła. To nowa tradycja, ale dość popularna. W Słowacji
kluczową rolę odgrywa najstarszy członek rodziny. Jego zadanie polega na
tym, aby nabrać na łyżkę jak najwięcej
jedzenia, a następnie… rzucić je w sufit. Im więcej pozostanie na suficie, tym
większe szczęście czeka domowników
w nadchodzącym roku. Tuż przed świętami najbardziej przesądne gospodynie
w Norwegii chowają miotły oraz coraz
częściej odkurzacze, ponieważ wierzy
się, że w Boże Narodzenie przychodzą
skrzaty, które je kradną. W Danii warto uważać na choinki, ponieważ wciąż
praktykuje się stosowanie prawdziwych
świec zamiast elektronicznych lampek.

Porządki, porządki!
Mieszkańcy Gwatemali wierzą, że diabeł żyje w brudnych pomieszczeniach.
Z tego powodu tuż przed świętami odbywa się wielkie sprzątanie domów.
Niepotrzebne oraz zepsute rzeczy
wynosi się przed dom, a następnie
kładzie się na nich wizerunek
diabła i… podpala. Popiół
rzekomo przynosi szczęście. Porządki robią także
Islandczycy, ale oni ograniczają się do książkowych regałów. Panuje tu zwyczaj,
że podczas wigilijnej
kolacji goście wymieniają się książkami, wręczają
nowe w ramach
prezentu oraz

rozmawiają o tych, które przeczytali.
Statystyczny Niderlandczyk w grudniu
wysyła ponad 30 świątecznych kartek,
natomiast w wigilię odwiedza kościół,
aby w różnych językach śpiewać kolędy.

Nowy rok!
Duńczycy od setek lat praktykują zwyczaj gromadzenia talerzy przez cały rok.
Robią to tylko po to, aby 31 grudnia rzucać nimi w drzwi przyjaciół oraz rodziny. Podobno ma to przynieść szczęście…
W Ameryce Południowej pomyślność
zapewnia czerwona bielizna, natomiast
bogactwo - żółta. Wystarczy ją tylko
założyć i nie ściągać. Złośliwi uważają,
że biorąc pod uwagę latynoski temperament, nie jest to takie proste… Tradycja
dwunastu winogron narodziła się w 1909
roku w Hiszpanii. Polega ona na tym,
aby poczekać do północy, a następnie
co sekundę (równo z gongiem zegara,
w sumie przez 12 sekund) wkładać do
ust jedno winogronko. Jeśli się uda, to
znaczy, że wszystko inne również się
uda w nadchodzącym roku. W tym czasie Irlandczycy zajmują się uderzaniem
chlebem o ściany - ma to wypędzić
złe duchy. W Johannesburgu
oraz w Neapolu 31 grudnia
z okien wypadają najróżniejsze rzeczy. Czasami nawet
szafy oraz krzesła!
Wszystkich łączy jedno – życzą sobie Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Czego i ja Państwu
życzę!
KAMIL DUDKA

# PROMOCJA / ŻYCZENIA
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Terapia roku PODOlove

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

Oferta gabinetu PODOlove wychodzi
naprzeciw potrzebom Osób z wieloma
problemami podologicznymi. W związku z tym, w ciągu całego roku pracy
spotykam się z przeróżnymi historiami
związanymi z problemami stóp. Każda
historia jest inna. Różnią je rodzaje problemów, ich zaawansowanie, dotychczasowe próby rozwiązania dolegliwości,
podłoża chorobowe i wiele innych. A do
tego wszystkiego dochodzi Człowiek
i za tym emocje. Każdy Pacjent opisuje
problem w inny sposób i tak zaczynają
tworzyć się relacje w gabinecie, które

Dziś, w ostatnim numerze „Leszczyniaka” w tym roku, postanowiłam opisać historię młodej Pacjentki, która trafiła do gabinetu PODOlove 9 stycznia
2020 roku, a to znaczy, że prawie idealnie łączy się z tytułem artykułu. Pacjentka prawie rok jest pod opieką PODOlove. Nasza - Pacjentki i moja – historia
swój początek miała, jak już wspomniałam, na początku tego roku. Zgłosiła się
do mnie, zachęcona rezultatami swojej
siostry, która miała taki sam wieloletni
problem z paznokciami. Młoda Kobieta
zmagała się od kilku lat z problematycznymi paznokciami.
Na pierwszej wizycie, poza pogrubieniem, deformacjami, zmianą koloru,
zgłaszała również problemy ze skracaniem paznokci i doborem wygodnego obuwia (ucisk paznokci o zabudowę
obuwia przy dopasowanych fasonach).

Od kilku lat sposobem Pacjentki na radzenie sobie z paznokciami, było ich zamalowywanie kolorowymi lakierami.
Pierwsza wizyta polegała na wyjaśnieniu problemu, gruntownym oczyszczeniu paznokci w częściach zmienionych
oraz przedstawieniu Pacjentce planu
działania na kolejne wizyty. Kobieta,
zgodnie z zaleceniami podjęła działania
wielokierunkowo. Poza odbywaniem
regularnych wizyt w gabinecie podologicznym, podjęła pracę z fizjoterapeutą nad postawą ciała i w związku z tym
prawidłowym ułożeniem stóp w trakcie chodu oraz konsekwentnie stosowała
wszelkie zalecenia w domu.
Całość wpłynęła na to, że dziś, tj.
w końcu miesiąca listopada 2020 r.,
mamy rezultaty jak na załączonym kolażu zdjęć. Na górze kolażu jest stan paznokci, z którym zgłosiła się Kobieta na
pierwszą wizytę, a na dole stan na dzień
18 listopada br. Terapia wciąż trwa, jednak wyjątkowe zaangażowanie Pacjentki w terapię i w związku z tym wyjątkowo dobre rezultaty zasługują moim
zdaniem na wyróżnienie "terapii roku
PODOlove". :-)

(75/2020)

wnoszą umiejętności psychologiczne
nie tylko do mojej pracy zawodowej,
ale także wartość w osobiste doświadczenia. Dlatego moja praca jest wyjątkowa i z tego powodu nie wyobrażam sobie nie pracować. Tak samo uwielbiam
wakacje, jak powroty do pracy.
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# Z POLICJI

Przejmą kontrolę,
ukradną pieniądze

Niemiła niespodzianka
w paczce kurierskiej

Nowa, wyrafinowana metoda działania przestępców. Uważaj, Wydał kilkaset złotych, ale zamiast zamówionego towaru
jeżeli zadzwonią do Ciebie i opowiedzą, że ktoś próbował wy- otrzymał bezwartościowy kawałek ceramiki. Oszustwo zgłosił policji, a ta zatrzymała człowieka, który się go dopuścił.
ciągnąć pieniądze z Twojego konta bankowego. Dlaczego?
Sprawca przestępstwa pożałował wizyty mundurowych z jeszCi, którzy dzwonią z taką informacją, w rzeczywistości złośliwym oprogramo- cze jednego powodu.
sami mogą próbować dostać się na Twoje
konto. Zrobią to, jeśli stracisz czujność.
Oszustów można rozpoznać po numerze telefonu, z którego realizowane jest
połączenie. To numer podobny do tych,
z których dzwonią prawdziwi konsultanci bankowi.
Co powinno zwrócić Twoją uwagę?
Cyberprzestępcy będą próbowali Cię podejść. Opowiedzą historię o tym, że ktoś
próbował wyłudzić Twoje pieniądze i że
oni wspaniałomyślnie udaremnili taką
próbę. Zaproponują też w celu przyszłej
ochrony zainstalowanie aplikacji bankowej. Nigdy tego nie rób! Aplikacja ta jest

waniem, które po wgraniu do urządzenia dobierze się do Twoich prawdziwych
danych.
Cecha charakterystyczna "bankowców" jest taka, że mają wschodni akcent.
Pamiętaj! Nie instaluj żadnych proponowanych przez nich aplikacji, nie podawaj Twoich loginów i haseł do konta, ani
też nie odczytuj im numerów z Twojej
karty bankomatowej. Takie działanie zakończy się wyczyszczeniem rachunku
bankowego!
TEKST (LUK)

Historia zaczęła się od mieszkańca województwa lubelskiego, który do
leszczyńskiej policji zwrócił się z zawiadomieniem dotyczącym oszustwa popełnionego na jego szkodę. Mężczyzna
przekazał mundurowym, że na jednym
z portali ogłoszeniowych wybrał konsolę do gier i że postanowił ją zamówić.
Wszystko było dobrze, ale tylko do pewnego momentu, gdyż później sprawa się
skomplikowała.
- Po zapłaceniu kurierowi i rozpakowaniu paczki okazało się, że w środku nie
było zamówionego urządzenia - mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
W opakowaniu zamiast wymarzonej
konsoli znajdowała się dachówka, na
domiar złego zupełnie bezużyteczna,
bo połamana. Kupiec nie czekał biernie
na dalszy rozwój wypadków i postanowił działać. Tak o sprawie dowiedziała
się policja, która udała się pod wijewski
adres dostarczony mundurowym przez
pokrzywdzonego.

Nie wiadomo, co było przyczyną kolizji na drodze wojewódzkiej nr 309, czyli
na dawnej "piątce" między Lesznem a Rydzyną. 3 listopada w godzinach popołudniowych kierująca renault z nieznanych przyczyn straciła panowanie nad autem
i uderzyła w zaporę z lin oddzielającą dwa kierunki ruchu. Zdarzenie zakończyło
się uszkodzonym samochodem oraz rozlaniem płynów eksploatacyjnych. Nikt
nie odniósł obrażeń, ale niezbędna była interwencja straży pożarnej
TEKST (LUK)
ZDJĘCIE: OSP RYDZYNA
REKLAMA

- Zastali pod nim młodego mężczyznę,
który - jak się okazało - mieszkał tam
od niedawna. Policjanci znaleźli u niego potwierdzenia wysłanych przesyłek,
a także puste i zapakowane kartony,

w których znajdowały się dachówki opisuje M. Żymełka.
Najwyraźniej 25-latek z powiatu wolsztyńskiego potraktował tak zorganizowane oszustwo jak dobry sposób na
szybkie zarobienie niemałych pieniędzy.
Swoje działania zaplanował, bo posługiwał się nieprawdziwymi danymi osobowymi. Szczęśliwie dla potencjalnych
ofiar nie doprecyzował jednak wszystkich elementów przestępczych działań,
dzięki czemu wpadł.
Mundurowi, którzy złożyli wizytę
25-latkowi, odkryli, że mężczyzna miał
również inne "zdolności o charakterze
biznesowym". W jednej z szaf miał prowadzić uprawę składającą się z pięciu
krzaków marihuany. Poza tym w środku
przechowywał kilka gramów zabronionej substancji.
Podejrzany został zatrzymany przez
policję, która postawiła mu zarzuty
oszustwa, uprawy marihuany, a także posiadania narkotyków. Prokuratura
Rejonowa w Lesznie zastosowała wobec
niego dozór policyjny. Trwa sprawdzanie, czy wspomniane oszustwo było jedyne, czy też mężczyzna miał na swoim
koncie inne przewinienia tego rodzaju.
25-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

# Z POLICJI
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Monitoring i dobre
oko świadków
Pewnie nic by z tego nie było, gdyby łobuza nie rozpoznali
świadkowie. Poszukiwania sprawcy uszkodzenia ciała młodego mieszkańca Leszna, po publikacji wizerunku napastnika,
zajęły dwa dni.
Rzecz rozegrała się na placu Kościuszki w Lesznie. 1 listopada około godz. 3
w nocy młody mieszkaniec Leszna został tam zaatakowany przez nieznanego
sprawcę. Incydent zarejestrował miejski monitoring, ale doświadczenie uczy, że
czasami sam wizerunek sprawcy to zbyt mało, aby do niego dotrzeć. Policja postanowiła poprosić o pomoc mieszkańców i 10 listopada zdecydowała się na publikację wizerunku napastnika. Na efekty tego posunięcia nie trzeba było długo
czekać.

Po podejrzewanego o przestępstwo policja przyszła do miejsca jego pracy.
Mężczyźnie postawiono zarzut uszkodzenia ciała. Przyznał się do wszystkiego
i wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W czwartek, 19 listopada, na Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie na wysokości
marketu Kaufland doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów. Wszystko wskazuje na to, że kierujący ciągnikiem siodłowym MAN z naczepą, jadąc środkowym pasem jezdni w kierunku Poznania, w nieprawidłowy sposób zmieniał pas
ruchu. Próbując wjechać na pas prawy, zahaczył o zderzak prawidłowo poruszającego się nim opla corsy. Kobieta kierująca osobówką straciła panowanie nad
pojazdem, z prawego pasa zjechała najpierw na środkowy, następnie na lewy,
a później wpadła na pas zieleni i uderzyła w barierkę rozdzielającą kierunki ruchu. Wskutek zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Sprawca kolizji został ukarany
mandatem. Uszkodzeniu uległ opel.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

TEKST: (LUK)

- Informacje docierające od społeczeństwa okazały się pomocne. Do sprawy
uszkodzenia ciała, dwa dni po publikacji wizerunku, zatrzymaliśmy 27-letniego
obywatela Ukrainy - informuje Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.

REKLAMA
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# FOTOREPORTAŻ

Sorry, taki mamy klimat
Społeczeństwo podzielone. Ulice wciąż rozgrzane po niedawnych protestach, jakby
czekały na więcej. Zasłonięte maseczkami twarze i patrzący na siebie podejrzliwie
ludzie. Obostrzenia, kolejki, reżim sanitarny. Wyludnione ulice, zdalne nauczanie
i groźba utraty miejsc pracy. Ograniczone możliwości podróżowania i życie kulturalne przeniesione do sieci. Brzmi trochę jak scenariusz filmu katastroficznego, ale
od miesięcy, w dużym skrócie, tak właśnie wygląda nasza codzienność.
Dlatego dzisiaj nie będzie kolorowych parasolek, a czarne parasole będące jednym
z symboli protestu kobiet. Nie będzie nasyconych barw, a czarno biała rzeczywistość.
Nie będzie zdjęć zrewitalizowanego miasta, a krajobraz ulicy w czasach pandemii.
Sorry, taki mamy klimat.
Zatem byle do wiosny, tej nie tylko rodzącej przyrodę do życia, ale i łagodzącej
nasze nastroje, dającej szczęście i nadzieję.
FOT. MAGDALENA WOŹNA/FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA

# FOTOREPORTAŻ
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# GASTRONOMIA

Smaku_jemy Leszno!
Od pojawienia się na ziemi człowieka ważnym elementem w jego życiu jest posiłek. Musi jeść, aby przeżyć. Bez względu na
epokę i okoliczności, w jakich żyje, bez jedzenia ani rusz! Ponieważ okoliczności, w których obecnie żyjemy, są wyjątkowe,
nie będziemy negocjować czy kuchnia polska uległa bardziej wpływom żydowskim lub też niemieckim. Zabierzemy Was za to
w smakowitą i zarazem odprężającą podróż po Lesznie. Dowiecie się też kilku „tajnych” informacji. Smacznego!
Cooperativa
Nigdy nie uśmiechacie się przed poranną kawą? A może lubicie pić dużo kawy
przed snem, aby szybciej śnić? W leszczyńskiej Cooperativie możecie rozkoszować się kawą specialty. Co to oznacza? To sformułowanie określa ziarna
kawy cechujące się najwyższą jakością, jednorodnością, pochodzące z jednej plantacji.

ulicy Brackiej. W przeciwieństwie do
Brackiej w Krakowie, na której, jak śpiewał Grzegorz Turnau, pada deszcz, to
w Lesznie świeci słońce zupełnie jak nad
Hiszpanią. Znajdziecie tutaj mnóstwo
produktów z Półwyspu Iberyjskiego.
Choćby tortilla de patatas, czyli hiszpański omlet. A nazwa lokalu z hiszpańskiego oznacza „Spółdzielnię”.
Skąd pomysł na stworzenie takiego magicznego miejsca?
- Cooperativa jest inspiracją z podróży,
z naszych doświadczeń życiowych, których było sporo. Ja mieszkałam przez 9
lat w Afryce. Później w Hiszpanii. Jestem
pasjonatem językowym, w tym filologiem
języków angielskiego i hiszpańskiego.
Filip długo mieszkał w Nadrenii i tam
zakochał się w białym winie. Uwielbia
także alternatywne metody przelewania
kawy jak drip, chemex czy aeropress
– mówi właścicielka lokalu Monika
FIlipowiak.
To nie tylko miejsce, gdzie można spróbować hiszpańskich specjałów. To także językownia, w której można nauczyć
się języka (nie tylko) hiszpańskiego, czy
wypożyczyć obcojęzyczne książki.

Koryto
Słysząc burger, myślicie o wołowinie?
Przychodzi do głowy komenda: „wół
na stół”? Okazuje się, że niekoniecznie.
Burgery w „Korycie” serwowane są tylko z wieprzowiny.
- W Polsce lubimy wieprzowinę i pomyślałem, aby ukryć smak naszej ulubionej
karkówki czy schabowego w burgerze –
mówi Amadeusz Gruszczyński, właściciel food trucka „Koryto”.
Wszystkie nazwy i połączenia składników są autorskie. Także dodawane sosy
stanowią efekt pomysłów Amadeusza.
A wśród nich choćby sos na bazie whisky. Brzmi zaskakująco? Warto na moment zatrzymać się przy wspomnianych
nazwach w menu oraz wyjaśnieniu nazwy lokalu.
- Zamierzając serwować wieprzowinę, zastanawiałem się jaką nazwę wybrać, aby była ona łatwa do zapamiętania i przyjemna w odbiorze. Zdradzę,
że nie tylko konsultowałem się z przyjacielem, ale i korzystałem ze słownika synonimów podczas ustalania nazwy food
trucka oraz poszczególnych dań.
Burger inspirowany światem kina?
Co przychodzi Wam do głowy, słysząc

pytanie: „Gdzie jest świnia?” Nazwa
może przypominać kultową scenę z filmu „Poranek Kojota”, ale ma także ukryte znaczenie.
- To jedyna w menu pozycja bez mięsa,
której bazę stanowi panierowany kotlet
sojowy – dodaje Amadeusz.

To nie jedyna wspaniała (w) inicjatywa lokalu, który jako pierwszy w Polsce
oferował autentyczny wermut. Z kolei jedną z flagowych pozycji w menu
(YES SER) jest sernik Nowojorski.
Cooperativa zlokalizowana jest przy

Wnętrza Wieniawy.

# GASTRONOMIA
Kropla Oliwy
Znacie tę anegdotkę? Pizzę miało wymyślić trzech matematyków. Okrągły
placek krojony w trójkątne kawałki pakowany w kwadratowe bądź prostokątne
kartoniki był sprawiedliwy wobec figur
geometrycznych. Bez względu na wiarygodność opowiastki prawdziwa pizza
kojarzy nam się z Włochami. I to właśnie ze słonecznej Italii importowane są
składniki, które trafiają na pizzę w leszczyńskiej Kropli Oliwy.
- Oliwa stosowana jest w kuchni włoskiej każdego dnia, a pizza podawana
z oliwą jest delikatna, lekka i przyjemna
dla podniebienia. Dla nas użycie ketchupu na pizzę to zbrodnia wielkiego kalibru
i dlatego zachęcamy naszych klientów
do polewania pizzy oliwami smakowymi. Sporym powodzeniem cieszy się oliwa truflowa i czosnkowa – wyznaje szef
kuchni.
Z kolei alternatywą dla ketchupu pozostaje sos pomidorowy, który wykonywany jest z pomidorów dojrzewających we
włoskim słońcu.
- Największym powodzeniem cieszy się
pizza ostra, która jest wariacją na temat smaków. Połączenie ostrych z kozim serem i podlane oliwą. Niemniej popularna także jest… Pizza Szefa. A tutaj
w roli głównej długo dojrzewające wędliny z serem mascarpone.

Wszystkie propozycje, które znajdziemy
w menu, są autorskim pomysłem całego,
zgranego zespołu pizzerii. A zespół tworzący Kroplę już nie może się doczekać,

aby zorganizować dla nas festiwal pizzy
oraz makaronu, który w ostatnim czasie
wzbogacił menu.

Wieniawa
W sercu miasta, na leszczyńskim rynku
wzrok przykuwa wspaniała kamienica
z podcieniami. Zlokalizowana u zbiegu
z ulic: Leszczyńskich i Wróblewskiego.
Od października 1963 r. zażywa sławy jako zabytek. Uwagę przykuwa
jednak nie tylko wspaniała, barokowa

architektura i imponujące witraże zdobiące okna. Funkcjonująca w zabytku restauracja „Wieniawa” słynie z wyjątkowej kuchni, a już sama nazwa informuje
o szacunku do historii.
Jednym z najpopularniejszych dań jest
pieczona kaczka. A gdzie tkwi sekret?
- Przygotowujemy specjalną marynatę, a dzięki jej tajnym składnikom danie
ma wyjątkowy smak. Sporym zainteresowaniem cieszą się także policzki wołowe. Mimo że wołowina często kojarzona jest z mięsem suchym, to policzki,
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zawierające sporo kolagenu, są wyjątkowo soczyste. Z takimi mięsnymi propozycjami znakomicie komponują się pyzy
– uchyla rąbka tajemnicy Jacek Nowak,
główny kucharz/szef kuchni.
Wieniawa to także bogata oferta win.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
Na stronie biznes.leszno.pl znajdziecie
bazę leszczyńskich restauracji oferujących dania na dowóz lub na wynos.
#Wspieramy leszczyńską gastronomię.
REKLAMA

Smektaáa Sp. z o.o.
ul. PoznaĔska 6, 64-100 Leszno
tel. 65 529 43 35
www.smektala.pl
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# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Zginął w lesie
Oto tragiczne doniesienia z Ponieca:
Wczoraj rano uległ śmiertelnemu wypadkowi 22-letni robotnik Walenty
Ratajczak, zatrudniony w lesie, przy ścinaniu drzewa. Spadające drzewo
przygniotło nieszczęśliwego; ratunek okazał się już bezskuteczny. Zaznaczyć
wypada, iż zmarły był żywicielem matki wdowy i młodszego rodzeństwa.

Okrutny czyn
zrozpaczonej kobiety
Tym razem przenosimy się za miedzę, do Rawicza. Przedstawiam zdarzenie, które w 1934 roku zelektryzowało miejscową opinię publiczną:
Wstrząsający wypadek wydarzył się w naszem mieście. Żona strażnika więziennego Zofja Juszczenko pozbawiła życia swego 6-letniego synka, który poniósł śmierć na miejscu. Matka utopiła chłopca w wannie wypełnionej
wrzącą wodą. Następnie poprzecinała sobie w celu samobójczym nożem
kuchennym żyły u rąk. Zbrodniczą matkę przewieziono w stanie bardzo
ciężkim do szpitala. Jako przyczynę rozpaczliwego kroku podaje się złe pożycie z mężem. Władze wszczęły dochodzenia, które ujawnią niewątpliwie
dalsze szczegóły tej wstrząsającej tragedji rodzinnej.

Zwolniona z zakładu
dla korygendów
w Bojanowie i już
pobita
Do zdarzenia doszło krótko po powrocie do Poznania:
Na stacji pogotowia ratunkowego opatrzono i odstawiono do szpitala miejskiego 30-letnią kobietę z półświatka Czesławę Sobczak, zwolnioną niedawno z zakładu dla korygendów w Bojanowie. Miała ona złamaną rękę i guzy na głowie. Mówiła ona, że zepchnął ją ze schodów przy ul. Poznańskiej
jakiś szofer. Sprawą zajęła się policja, która wykolejoną życiowo istotę, wykazującą ponadto znaczne podniecenie alkoholem, odstawiła do szpitala
miejskiego.

W Lesznie
przeciwko gruźlicy
Próba zawiązania formalnej struktury do walki z chorobą:
Zgodnie z wezwaniem polskiego związku przeciwgruźliczego zawiązał się
w naszem mieście komitet do walki z gruźlicą, którego zadaniem będzie
urządzanie dni przeciw gruźliczych. Przewodniczącym komitetu wybrano p
dr. Świderskiego. Do współpracy w komitecie uproszono poza tem pp. lekarza powiatowego dr. Augustowicza, dr.Jórgę i dr. Trószyńskiego.

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Śmierć rolnika
Do zdarzenia doszło na terenie obecnej gminy Krzywiń:
W Bielewie powiatu Kościańskiego, uległ śmiertelnemu wypadkowi rolnik
Wilhelm Herbrych, który podczas przetaczania wozu uderzony został bardzo
niebezpiecznie dyszlem w brzuch i po kilku godzinach wyzionął ducha.

O sokolim zlocie
Zapowiadano go w Lesznie:
W kinie "Palace" odbędzie się 18 bm. przedstawienie filmu z wszechpolskiego zlotu sokolego, w którym wzięło udział z górą 64 tys. sokołów.

Z okazji wydania
"Pana Tadeusza"
W Bojanowie na tę okoliczność zorganizowano akademię:
Wychowankowie państw. średniej szkoły rolniczej w Bojanowie urządzili
onegdaj akademję ku uczczeniu 100 rocznicy wydania "Pana Tadeusza".
Na program składały się przemówienie, deklamacja i inscenizacja "Pana
Tadeusza" w 9 odsłonach. Prezes towarzystwa koleżeńskiego Franciszek
Wrona, uczeń 3 kursu wygłosił treściwy referat, w którym w krótkich słowach przedstawił genezę "Pana Tadeusza" i wiekopomne znaczenie tej
epopei narodowej. Inscenizacja "Pana Tadeusza" wypadła bardzo udatnie.
Ogólną uwagę zwracały piękne dekoracje, a szczeg. zbiór rogów, które zdobiły sień zamkową. Dalej pięknie rzeźbione stuletnie meble tureckie i węgierskie oraz zbiór rogów myśliwskich z epoki napoleońskiej, zdobiące komnatę sędziego. Najlepiej wypadła spowiedź i śmierć ks. Robaka. Kostjumy
i charakteryzacja oraz efekty świetlne były dobre. Reżyseria spoczywała
w rękach p. dyr. Zbigniewa Morkowskiego.

Przed Temidą
w Lesznie przeciwko
prawnikowi
Sprawa zakończyła się uniewinnieniem:
Przed sądem okręgowym w Lesznie odbyła się rozprawa przeciw mg. prawa p. Gronowskiemu z Śmigla za noszenie mieczyka i sierpniowe zajścia
w Śmiglu. Starostwo kościańskie nałożyło swego czasu Gronowskiemu 500
zł kary, przeciw której odwołał się ukarany do sądu. Sąd na rozprawie uwolnił Gronowskiego od winy i kary.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiały pochodzą z "Kuriera Poznańskiego" wydanego
w grudniu 1934 roku. Zachowano oryginalną pisownię.
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# PROMOCJA

Stara Szwalnia to
Leszno staje się miastem coraz przyjemniejszym do życia. Wpływa na to nie tylko poprawa komunikacji (dostęp do drogi ekspresowej S5 czy modernizacja linii kolejowej E59), ale także możliwość mieszkania w komfortowych i eleganckich lokalach.
Prawdziwym hitem jest inwestycja Stara Szwalnia realizowana u zbiegu ulicy Skarbowej i Przemysłowej, która swym rozmachem wyróżnia się od innych. We wnętrzach apartamentów wszystko jest nie tylko możliwe, lecz również ekscytujące.
Do niedawna ulica Skarbowa nie była
kojarzona z adresami mieszkaniowymi.
Wręcz przeciwnie, wielu uważa tę okolicę za kolebkę leszczyńskiego przemysłu.
Trudno z tym się nie zgodzić - to tutaj na
początku XX wieku panowie Schneider
i Zimmer oraz Goldschmidt realizowali swoje wizje pod hasłem „od pomysłu
do przemysłu”. Dwaj pierwsi byli inicjatorami powstania żytniego młyna, natomiast Goldschmidtowi zawdzięczamy
budowę fabryki odzieżowej.
Goldschmidt na wykonawcę robót
swej inwestycji wybrał Towarzystwo
Budowlane Lolat-Żelbet Sp. z o. o.
z Głogowa. Warto zwrócić uwagę, że
było to przedsiębiorstwo słynące z nowatorskich konstrukcji budowlanych, które
wykorzystywało najnowsze technologie.
Często nazywane było prekursorem zastosowania betonu oraz elementów prefabrykowanych. Budynek wyróżniał się
także centralnym ogrzewaniem, instalacją sanitarną czy nowatorskimi hydraulicznymi tynkami. W momencie budowy określany był szczytem możliwości
technicznej swoich czasów.
W okresie międzywojennym w gmachu działało przedsiębiorstwo o dość

długiej nazwie: A. W. Goldschmidt,
Fabryka Odzieży Męskiej i Dziecięcej
Skład Sukna i Towarów Tekstylowych,
Hurtownia Leszno. Podczas okupacji
Josef Kriechel produkował tutaj cukierki, a od roku 1944 rozpoczęły się przygotowania do funkcji militarnych obiektu.
To także najbardziej tajemniczy i zagadkowy czas w dziejach gmachu. W podpiwniczeniach trwały prace adaptujące
pomieszczenia na schrony przeciwlotnicze, których nigdy nie ukończono.
Pierwsze lata powojenne przyniosły budynkowi funkcje magazynowe. Od 1958
r. gospodarzem obiektu były Leszneńskie
Zakłady Przemysłu Terenowego. W następnych latach wielokrotnie zmieniały
się nazwy, lecz nie zmieniała się działalność w sektorze przemysłu odzieżowego. Od stycznia 1970 r. mieścił się
tutaj Oddział Zakładów Intermoda we
Wrocławiu, a od 2002 do końca działalności zakład funkcjonował pod nazwą
Andante.

Stara Szwalnia i nowe perspektywy
Po stu latach do budynku ponownie
uśmiechnął się los. Generalny Wykonawca,

Projekt: Biuro Projektowe Grid Architekci

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT, jest
renomowaną firmą w realizacji obiektów
budownictwa przemysłowego oraz cenionym producentem betonu i prefabrykatów (można odnaleźć wiele wspólnych
mianowników z wcześniej wspomnianym przedsiębiorstwem stawiającym
gmach).
W budynku zachowany zostanie klimat zabytkowego, żelbetowego wnętrza,

a historyczny urok miejsca zostanie połączony ze współczesnymi trendami architektonicznymi oraz wysublimowaną elegancją. Odrestaurowane zostaną
imponujące schody z przepięknymi poręczami, łączące wszystkie poziomy
dawnej fabryki. Obiekt zostanie wyposażony w przeszkloną windę. Będzie także przyjazny osobom niepełnosprawnym. Inwestycja zakłada lokalizację
w nim 14 apartamentów z metrażem
od około 70 do 150 metrów kwadratowych, gwarantującym poczucie swobody i niczym nieskrępowanej wolności.
Przestronne lokale pełne będą naturalnego światła, a w oknach pojawi się stolarka odwzorowana z pierwotnego projektu. Apartamenty zlokalizowane będą na
trzech kondygnacjach, włącznie z klimatycznym poddaszem oferującym piękne
widoki. I to nie wszystko, pozostają jeszcze urokliwe pomieszczenia w kondygnacji poniżej gruntu. Kwestia ich zagospodarowania pozostaje otwarta.
W drugim, powstającym od podstaw
apartamentowcu znajdą się lokale o wielkościach od około 30 do 50 metrów kwadratowych. Przestronne pomieszczenia
z fantastycznym widokiem doskonale
komunikują się ze sobą, tworząc spójną
aranżację urzekającą estetyką. Oferują
relaksujący klimat, tak bardzo potrzebny
po męczącym dniu pracy. Budynek wyposażony zostanie w nowoczesne, komfortowe windy, także przystosowane dla
osób niepełnosprawnych. Z kolei parter
przeznaczony zostanie na lokale usługowe. W części podziemnej istnieje już
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o synonim jakości

hala garażowa dopasowana do potrzeb
mieszkańców obu budynków.
Należy pamiętać, że rewitalizacja
i przemiana budynku w nowoczesny
apartamentowiec odświeża nie tylko
jego architekturę, ale również otoczenie. Inwestycja przy ulicy Skarbowej

uatrakcyjni i ożywi okolicę w tej części miasta i nabierze reprezentacyjnego
charakteru. Ciąg pieszy, który powstanie
za budynkami wpisany został w plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Leszna i będzie stanowił fragment alejki

spacerowej prowadzącej aż do Karczmy
Borowej.
Zgodnie z planem inwestycja ma być
gotowa jeszcze w 2021 roku.
Osoby zainteresowane kupnem maja
możliwość obejrzenia obiektów pod nadzorem kierownika robót.

Zapraszamy do kontaktu
www.moderne.pl lub 607-108-269.
ZDJĘCIA: ADRIAN FRANEK
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Fabryka Volvo z fiką w tle
Göteborg dawniej nie miał dobrej opinii. Był uważany za miasto przemysłowe, portowe oraz niezbyt ładne. W ostatnim pięćdziesięcioleciu przeszedł istotną metamorfozę. Obecnie zachwyca na różne sposoby. Nie tylko średniowieczną dzielnicą Haga,
industrialnym nabrzeżem, czy potężną fabryką Volvo, ale także... szwedzkością.

Muzeum Volvo.
REKLAMA

Już teraz?

Tanie bilety

Do Szwecji można lecieć o każdej porze
i zawsze będzie pięknie. Latem zwiedzanie umilają promienie słoneczne i lekki
wiaterek, natomiast zimą śnieg. W czasach pandemii jest to także jedno z nielicznych miejsc, do którego można lecieć bez wymogu odbycia kwarantanny
i wykonania testu (dotyczy obywateli
UE). To także jedno z ostatnich miejsc,
w którym nie ma nakazu noszenia masek, a znakomita większość punktów
usługowych oraz turystycznych jest otwarta. Szwedzi wymagają tylko od siebie
i od nas - turystów - zachowania zdrowego rozsądku. Teatry i muzea są otwarte, ale z pewnością można narazić się na
bardzo poważny ostracyzm, jeśli wybierzemy się tam przeziębieni.

Bilety lotnicze do naszego zamorskiego, północnego sąsiada są bardzo tanie. Drożeją właściwie tylko w okolicy
polskich świąt. Dlaczego? W Szwecji
mieszka stosunkowo dużo Polaków, którzy w tym okresie tłumnie przylatują do
Polski. Sam byłem świadkiem pewnego lotu tuż przed świętami, gdy samolot
był wypełniony do ostatniego miejsca
oraz lotu w czerwcu, gdy jeszcze przed
pandemią w samolocie było kilkanaście
osób. Można wybrać Ryanair, WizzAir
(tanio), Norwegian (drożej), SAS oraz
LOT (drogo). Do Göteborga można
obecnie polecieć z Gdańska, Warszawy
oraz Krakowa. Bilet będzie w korzystnej
cenie, jeśli nie będzie kosztować więcej
niż 89 zł. Mała uwaga - jeśli tylko planujecie lecieć z Ryanair i zabrać trochę
więcej bagażu, to nie ryzykujcie i wykupcie bagaż dodatkowy - na lotnisku
Landvetter-Göteborg rygorystycznie to
sprawdzają.

luksusu i zatrzymać się, choćby na jedną dobę, w jednym z kilku najlepszych
hoteli Göteborga. Upper House to przede wszystkim podgrzewany, szklany basen na dachu, Hotel Pigalle to elegancja, Elite Plaza Hotel to miejsce spotkań
gwiazd, Dorsia Hotel&Restaurant to magiczny eklektyzm z domieszką orientalnego bogactwa. Noc w każdym z tych
obiektów kosztuje od 400 zł w górę.
Choć np. w Hotelu Pigalle ceny nie są
stałe, więc czasami mogą być naprawdę niskie.

Hotel! Tak drogo?!
W Göteborgu znajdują się drogie miejsca noclegowe. Najtańszy hostel kosztuje 100 zł za dobę, natomiast hotel ok. 250
zł. Z drugiej strony są one warte tej ceny.
Spałem już w dwóch hostelach w tym
mieście i oba mogę z czystym sumieniem
polecić - Backpackers oraz STF Hostel
Stigbergsliden. Uważam jednak, że każdy powinien sobie pozwolić na odrobinę

Do tej fortecy trzeba przypłynąć.

Całkiem uroczo...
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Na terenie muzeum mieści się także profesjonalny symulator Boeinga 737, na
którym ćwiczą zawodowi piloci. Lot
na nim jest już niestety trochę droższy, ale wciąż tańszy niż np. w Polsce.
W Göteborgu swoją siedzibę ma mnóstwo znanych szwedzkich obiektów
kulturowych, takich jak np. teatry, opery oraz muzea sztuki. Zrezygnowałem
z ich opisu, ponieważ wyszedłem z założenia, że miłośnik muzyki sam zdecyduje się na wizytę w obiekcie przy ul.
Christina Nilssons Gata 411.

Duńczycy na horyzoncie!

Nie, to nie San Francisco.

Zapomnij o przewodniku
Są miejsca, które trzeba zwiedzać
z przewodnikiem i są miejsca, w którym najlepiej o nim zapomnieć. Tutaj
lepiej zdecydować się na drugą opcję.
Jak już wspomniałem w Göteborgu jest
mnóstwo rzeczy, które potrafią zachwycić, ale tylko wybrane osoby. Niektórzy
będą się nudzić w porcie, a inni będą
ukontentowani industrialnym krajobrazem. Najlepszą metodą na zwiedzanie
tego miasta są długie spacery. Powinny
one prowadzić przez dzielnicę Hagę.
To jedna z najstarszych części miasta.
Składa się z wąskich uliczek, kolorowych kamieniczek oraz pięknych szyldów sklepowych. Wieki temu to właśnie
tutaj tętniło życie gospodarcze miasta.
Przy ulicy Haga Nygata 24 mieści się
Cafe Husaren. To perfekcyjne miejsce na
szwedzką fikę. Dla niezorientowanych
powiem, że jest to przerwa na kawę oraz
bułeczkę cynamonową. To obowiązkowy punkt dnia każdego Szweda oraz turysty, który odwiedza ich kraj. Proszę
Was tylko o umiar. To, że dolewka kawy
jest najczęściej darmowa, nie oznacza, że można to robić w nieskończoność, czego osobiście byłem świadkiem.
Kungsportsavenyn to główna ulica miasta. Mieszczą się przy niej liczne sklepy odzieżowe, z pamiątkami, najlepsze
restauracje oraz kawiarnie. Niedaleko
znajduje się katedra pełna protestanckiego ducha prostej piękności.

Port, Universeum, Liseberg
W każdym z tych trzech miejsc można
spędzić co najmniej jeden dzień. W porcie, przy ulicy Lilla Bommens Torg, mieści się przystań firmy Stromma. Jest ona
odpowiedzialna za organizowanie rejsów wycieczkowych. Uroczymi statkami zabiorą nas na wyspę Vinga (malutka wysepka na środku archipelagu,
z wieżą oraz piękną przyrodą), jednodniową wycieczkę na Marstrand (kilka
wysypek z królującą nad nimi twierdzą)

oraz trzygodzinny rejs po archipelagu
i Hisingen. Osobom, które chcą poznać
trochę historii, polecam Marstrand, natomiast dla relaksu najlepszy jest rejs
po archipelagu. Universeum to centrum
naukowe przeznaczone zarówno dla
najmłodszych, jak i dorosłych. Mieszkają
tam również egzotyczne zwierzęta.
Część z nich znajduje się na wyciągnięcie ręki, ponieważ np. do małpiarni
można wejść. Dosłownie. W tym sensie, że wchodzi się do niej - jeśli będziemy mieli pecha to małpka nas zaatakuje.
Oczywiście żartuje, ponieważ są bardzo
przyjazne i przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem. W Universeum można
spędzić cały dzień. Liseberg to natomiast
ogromny lunapark. Zdecydowanie najkorzystniej wykupić bilet na nieograniczoną liczbę przejażdżek, a także przyjechać do Lisebergu we wtorek, środę
lub czwartek z samego rana. W piątki,
soboty, niedziele i poniedziałki spędzimy więcej czasu w kolejce.

Trochę dalej
Sporo osób mnie poprawia i mówi,
że kompleks fabryk Volvo leży
w Göteborgu, a nie w osobnym mieście. Moim zdaniem jest jednak inaczej.
Pomieszczenia należące do szwedzkiego giganta motoryzacyjnego znajdują się
w Torslandzie, czyli w sensie prawnym
w dzielnicy Göteborga. Aby dojechać do
muzeum Volvo, trzeba złapać jeden z autobusów. Z centrum miasta jedzie się tam
dość długo, bo prawie 40 minut. Podróż
jest jednak fascynująca, ponieważ wiedzie obok niezliczonych fabryk. Na terenie Torslandy pracuje obecnie kilka tysięcy pracowników. Muzeum Volvo jest
już teraz bogate w eksponaty, a mimo
to z czasem ma ulegać powiększeniu.
Łapiąc podmiejski autobus można dotrzeć do muzeum lotnictwa. Oprócz pięknych eksponatów są tam również symulatory. Za naprawdę śmieszne pieniądze
można poczuć się jak prawdziwy pilot.

Trudno w to uwierzyć, ale Szwedzi najwięcej wojen stoczyli z Duńczykami i zawsze byli górą (no, może prawie
zawsze…). Niedaleko od Göteborga
znajduje się malutka wyspa, a na niej
twierdza Nya Elfsborg. Można na nią
dotrzeć korzystając z usług Strommy,
o której już pisałem. W zeszłym roku za
135 SEK można było popłynąć na wyspę, a następnie zwiedzić ją z przewodnikiem. Wzięcie udziału w tej wycieczce
jest… magiczne. Dzięki niej można zakochać się w Szwecji, choć… może nie
będę zdradzał dlaczego. Wyjaśnię tylko
tytuł - przewodnik bardzo mocno nawiązuje do konfliktu z Danią. Tak bardzo, że

jako zwiedzający stajemy się żołnierzami lub więźniami. Przekonajcie się sami!

Zła opinia
Bardzo często słyszy się, że w Göteborgu
jest niebezpiecznie. Prawdą jest, że na
jego terenie przebywają dwa rywalizujące ze sobą gangi. Prawdą jest też to,
że w tym mieście notuje się najwyższy
odsetek przestępstw w Szwecji. Trzeba
pamiętać o tym, że do czynów zabronionych dochodzi w ogromnej większości
na obrzeżach miasta, w dzielnicach zamieszkałych przez imigrantów, do których żaden turysta ani żaden Szwed,
który tam nie mieszka, nie chodzi. Po
drugie, znaczna większość przestępstw
jest popełniana nie na przypadkowych
osobach, ale na członkach przeciwnego gangu. Po trzecie, gdy zobaczycie
w pewnej telewizji informacje o tym,
że poziom przestępczości w Szwecji
jest najwyższy w Europie, to pamiętajcie o tym, że w Szwecji za przestępstwa
uznaje się także wszystkie wykroczenia
drogowe. I wreszcie - w Szwecji notuje
się wszystkie czyny zabronione zgłoszone organom ścigania, a w Polsce tylko te,
które zostały przyjęte przez policję lub
prokuraturę.
KAMIL DUDKA
REKLAMA
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A my na tej wojnie…
O zabudowaniach koszarowych na terenie Leszna napisano już wiele. Na czoło wysuwa się praca „Leszczyńskie koszary na planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie” autorstwa Mirona Urbaniaka. Opublikowano także wiele artykułów.
Można odnieść wrażenie, że mniej uwagi poświęcono skoszarowanym w nich żołnierzom. A w tej kwestii także nie brakuje przecież ciekawostek. Artykuł można czytać poza miejscem zakwaterowania.
Kompleks koszarowy przy ulicy Racławickiej powstał na początku XX wieku. Wybudowany został na
tzw. Dolnym Końcu Leszna. W latach
trzydziestych ubiegłego wieku do 55
Poznańskiego Pułku Piechoty stacjonującego w kompleksie trafił Sławomir
Lindner, który swoje życiowe wspomnienia spisał, a następnie zostały one
wydane drukiem. Nie zabrakło wątku
związanego z Lesznem.
Zabudowania przy ulicy Racławickiej
określił mianem „typowych niemieckich
koszar na końcu miasta”. Po zajęciach

czasem miała miejsce wyprawa „szlakiem Batorego”, co oznaczało obejście
wszystkich knajp. Do najpopularniejszych należała Kawiarnia Centralna.
Urządzona po wielkomiejsku, zlokalizowana w ścisłym centrum – przy obecnej ulicy Słowiańskiej. Zamawiano tam
najczęściej kawę i czystą z wermutem.
Miał w niej bywać cały leszczyński
świat, nie wyłączając półświatka. Po zamknięciu kawiarni często wędrowano do
pobliskiej restauracji w Hotelu Polskim
(obecnie budynek Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Chrobrego).

REKLAMA

Żołnierze zasadniczej służy wojskowej na poligonie we Wyciążkowie
w 2007 r. Fot. ze zbiorów autora.

Fragmenty zabudowy Wojskowej Administracji Koszar przy ulicy
Sienkiewicza. Autor podpisu z poboru Wiosna 2000 r. Prawdopodobnie
15 dni do cywila, autor nie zdołał dokończyć zapisu...

Fragment pocztówki.
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Oznaka rozpoznawcza pułku.
Najczęściej występował tutaj kabaret,
którego poziom, jak twierdzi Lindner,
był poniżej poziomu morza. Z kolei lokalem o nienajlepszej sławie były Grody
Leszczyńskie. Lindner nazwał obiekt pozostałością po szkopskim piwnym ogródku za miastem. Miały pojawiać się tam
także damy nieciężkiego prowadzenia.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych w leszczyńskich koszarach służbę
odbywał Pan Wiesław.
- Podczas jednej z przepustek wybraliśmy się do Krzycka na zabawę taneczną.

Budynek dawnego kasyna.
Pojechaliśmy pociągiem. Spóźniliśmy się
na ostatni, powrotny do Leszna. Takiego
marszobiegu jak w drodze powrotnej, nie
mieliśmy podczas żadnych zajęć w jednostce. Służba w armii była jednak trudna

i wymagająca, ale jak głosi przysłowie,
wojsko uczy, wychowuje i rozwija. Nie
zapominajmy, że panowała wówczas
moda na mundur. Spora w tym zasługa
popularnych seriali „Czterej pancerni
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i pies” czy „Hans Kloss”. A za mundurem, to wiadomo… – wspomina.
W XXI wieku do jednych z najpopularniejszych lokali odwiedzanych
przez wojaków na przepustce należały:
Long Pub (u zbiegu ulic: Słowiańskiej
i Klonowicza) oraz sąsiadująca z jednostką „Piątka” zlokalizowana w wyburzonym w 2017 roku pawilonie przy
ulicy Grunwaldzkiej.
Na mapie Leszna nie ma już żadnego z wymienionych lokali. Nie ma
już 55 Poznańskiego Pułku Piechoty,
nie ma też 69 Leszczyńskiego Pułku
Przeciwlotniczego. W oknach budynków przy ulicy Racławickiej rzadziej
wieczorem pali się światło, co jest efektem zniesienia zasadniczej służby wojskowej. Czy to słuszna decyzja? Pytanie
pozostawię bez odpowiedzi. Z własnego
doświadczenia wiem, że śniadanie wielkanocne nigdzie nie smakuje tak, jak na
wartowni. Szczególnie jajko zimne tak,
jakby czekało tam od tygodni. A w Boże
Narodzenie to Pododdział Alarmowy
gwarantował najlepsze wyżywienie. Do
tego leżenie na brzuchu długimi godzinami, aby nauczyć się prawidłowej pozycji strzeleckiej. Mimo wszystko chętnie odbyłbym służbę zasadniczą jeszcze
raz. I jeszcze raz. Ku chwale ojczyzny!
TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA
REKLAMA
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Oszczędzanie
przez inwestowanie
W październiku pisałem o zakupach na raty, w listopadzie o kartach kredytowych, dlatego teraz czas skupić się na oszczędzaniu. Być może przekonam was, że to coś ciekawszego od wydawania pieniędzy. W końcu, kto nie chciałby już dzisiaj zostać
udziałowcem Apple bądź United Airlines?
Oszczędzam - tracę czy zyskuję?
Z lokowaniem pieniędzy jest ten problem, że nigdy nie
wiadomo, jak to zrobić, aby zyskać. Można schować
majątek w domu lub innym dyskretnym miejscu, lub
ulokować go w banku. Tak najczęściej robią Polacy,
ale czy słusznie? Nie do końca. Czasami, aby rzeczywiście zaoszczędzić, trzeba najpierw zainwestować.
W dzisiejszych czasach, aby kupować udziały amerykańskich spółek czy nabywać złoto, nie potrzeba już
ani dużego majątku, ani doświadczenia.

Lokata z lekkim procentem
Skoro najpopularniejszą formą oszczędzania są lokaty, to zacznijmy od nich. Lokaty można oczywiście założyć w polskim banku, ale również w zagranicznym.

Estoński Inbank oraz włoskie Facto posiadają strony
internetowe w języku polskim. Wystarczy wybrać jedną
z kilku opcji, a następnie dokonać przelewu potwierdzającego. Zaletą jest stosunkowo wysokie opracowanie - około 2%. Natomiast wadą fakt, że oba banki
działają w Polsce właściwie tylko przez internet. Może
to wpływać na bezpieczeństwo zdeponowanych pieniędzy. Z drugiej strony oba są gwarantowane przez fundusz gwarancyjny do kwoty 100 000 euro. Oznacza to,
że w przypadku bankructwa banku, klient otrzyma pieniądze do tej kwoty. Niemniej jest to propozycja raczej
dla osób, które są gotowe poświęcić mnóstwo czasu na
studiowanie umowy, regulaminu, a także uważne monitorowanie swoich środków. Zakładając lokatę, również w polskich bankach, należy zwrócić szczególną
uwagę na warunki jej zerwania. Może się okazać, że

wówczas stracimy nie tylko zysk, ale także poniesiemy
dość wysoką opłatę.

Konto oszczędnościowe
Część osób zapewne nawet o tym nie wie, ale większość banków w momencie zakładania zwykłego konta
klientowi otwiera także konto oszczędnościowe. Ich posiadanie w znakomitej większości nie wiąże się z żadnymi opłatami. Niemniej korzystanie z niego w nieodpowiedni sposób jest drogie. Praktycznie wszystkie
banki pobierają od 5 do nawet 15 zł za każdą wypłatę
z konta oszczędnościowego. Zazwyczaj tylko pierwsza
wypłata w miesiącu jest darmowa. Oczywiście ma to
zachęcić klientów do oszczędzania, ale nie tylko. Konta
te są bowiem oprocentowane. Wprawdzie obecnie na
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znikomy procent, ale w końcu bank musi jakoś zrekompensować sobie to, co nam wypłaci. Oczywiście wpłata na konto oszczędnościowe jest zawsze darmowa.
Warto szczególną uwagę zwrócić na bankowe promocje. Czasami nowych klientów bank chce skusić promocyjnym oprocentowaniem lokaty lub konta oszczędnościowego - np. 2% na 6 miesięcy. Inne z kolei przeleją
na konto premię, np. w wysokości 100 zł, za aktywne
korzystanie z innych produktów bankowych.

Akcje oraz giełda
Skuteczne oszczędzanie w formie inwestowania na
giełdzie wymaga nie tylko dużej wiedzy, ale także
cierpliwości, czasu, a często również wsparcia domu
maklerskiego. Jako że teoretycznie każdy może zostać rekinem giełdowym, warto przekonać się samemu,
jak działa giełda. Z pomocą przychodzi Revolut. Jest
to brytyjski fintech, o którym pisałem kilka miesięcy
temu. Fintech to z kolei podmiot podobny do banku,
który różni się właściwie wyłącznie kwestiami prawnymi. Założenie konta Revolut jest darmowe. Każdy
klient otrzymuje dostęp do karty wielowalutowej, kont
walutowych oraz aplikacji mobilnej. To właśnie za jej
pomocą uzyskuje się dostęp do amerykańskiej giełdy.
Revolut jest tylko pośrednikiem, dlatego trzeba mieć
na uwadze, że korzysta się z usług amerykańskiego
domu maklerskiego. Nie ma w tym nic złego, jednak
w umowie, którą trzeba zaakceptować, znajduje się
duża liczba wyłączeń odpowiedzialności domu maklerskiego. Kupowanie udziałów amerykańskich spółek jest proste i nie wymaga żadnych umiejętności. Jest
także tanie, ponieważ pierwsze trzy transakcje w miesiącu są bezprowizyjne. Bycie udziałowcem wiąże się

z możliwością udziału w głosowaniach online spółki, co samo w sobie może być ekscytujące. Czy to się
w ogóle opłaca? Inwestowanie w aplikacji Revolut to
przede wszystkim dobra zabawa. Oczywiście można za
jej pomocą obracać dużymi pieniędzmi, jednak warto
zachować umiar.

Złoto w aplikacji?
Nie jest to kryptoreklama, jednak trzeba przyznać, że
Revolut pod względem udostępniania mechanizmów
inwestycyjnych jest liderem. Od pewnego czasu Polacy
uzyskali możliwość kupowania złota oraz innych kruszców. Niestety tylko jego wirtualną postać - tak zakupionych kamieni szlachetnych nigdy nie dotkniemy,
ani nie zobaczymy. Transakcja kupna złota przypomina
do złudzenia zakup waluty w aplikacji mobilnej. Złoto
można w każdej chwili sprzedać, gdy jego wartość zacznie spadać. Ten sposób inwestowania jest bardzo
prosty. Wystarczy kupić, a następnie obserwować notowania kursu złota. Mankamentem jest jednak bezpieczeństwo naszego majątku. Nikt nie zagwarantuje nam,
że pewnego dnia nie utracimy wszystkiego. Ponownie
najważniejszy jest zdrowy rozsądek oraz inwestowanie
w ten sposób raczej mniejszych sum.

Waluta!
Podtytuł wcale nie jest przypadkowy, ponieważ
w ostatnim czasie Polacy zaczęli masowo otwierać
konta oszczędnościowe oraz lokaty w walucie obcej.
To jednak sposób na oszczędzanie, a nie inwestowanie.
Trzymając pieniądze, np. w dolarach amerykańskich,
uzyskujemy względną pewność, że za 5 lat będziemy

mieli podobną liczbę środków. Warto zastanowić się
nad ulokowaniem majątku na kontach prowadzonych
w nieco mniej popularnych walutach. Dobrym wyborem mogą okazać się waluty skandynawskie, które już
od kilku lat zachowują względną stabilność. Dobrym
sposobem jest podzielenie oszczędności na trzy grupy,
a następnie kupienie zarówno koron szwedzkich, norweskich, jak i duńskich. W Polsce dwa banki umożliwiają posiadanie kont w tych walutach i są one darmowe. Choć oczywiście trzeba pamiętać, że kurs każdej
waluty jest zmienny. Może akurat warto kupić jakiś
zupełnie egzotyczny pieniądz?

Dywersyfikacja!
Ktoś może się zastanawiać, po co w takim razie inwestować, skoro nic nie gwarantuje zysku ani poczucia bezpieczeństwa. Zarabianie poprzez produkty oferowane w Revolut nie jest przeznaczone do tego, aby
obracać tam całym majątkiem. To tylko pewien dodatek lub wstęp. Jeśli tylko polubimy giełdę, to nic nie
stoi na przeszkodzie, aby założyć profesjonalny rachunek w domu maklerskim. W oszczędzaniu najważniejsza jest dywersyfikacja, czyli lokowanie pieniędzy
w różnych miejscach. Dobrym rozwiązaniem może być
np. wpłata części środków na konto oszczędnościowe prowadzone w złotówkach, innej części na konto
walutowe, a jeszcze innej przeznaczenie na ryzykowne inwestycje. W ten sposób nasze pieniądze będą raczej bezpieczniejsze niż na lokacie w pobliskim banku.
A przy okazji może uda się trochę zarobić…
KAMIL DUDKA
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Świat w pigułce
Kto ukradł moją owcę?
Zgodnie z tradycją na początku listopada policja na Wyspach Owczych opublikowała statystyki rozmiarów przestępczości. Są szczegółowe, interesujące oraz
dość… specyficzne. Wynika z nich, że na
wyspach popełniono dziesięć razy mniej
przestępstw niż w Poznaniu w 2019 roku,
a najczęstszym występkiem jest… kradzież. Zastanawiacie się, co najczęściej
ginie mieszkańcom? Owce. Nie żartuję,
wszystkie przestępstwa, którymi zajmowała się policja w jednym z mniejszych
miast Wysp Owczych, dotyczyły kradzieży owiec. Na drugim miejscu uplasowały się awantury sąsiedzkie, a na
trzecim włamania - może do owczarni?

Wiem, ile zarabiasz!
Coroczne statystyki opublikował także fiński urząd skarbowy. Finowie
nie są zbyt ciekawscy, ale z pewnością w Polsce tego typu dane budziłyby ogromne emocje. To właśnie z nich
można się dowiedzieć, ile zarabia nasz
sąsiad. Co do zasady informacje o podatnikach są udostępniane każdemu
w urzędzie skarbowym, natomiast dane
majątkowe osób, które zarabiają więcej
niż 100 tysięcy euro, publikuje się w prasie. W 2020 r. najbardziej wzbogacił się
REKLAMA

Petri Jarvilehto, założyciel firmy programującej gry. Jego majątek wzrósł o 30
milionów euro, jednak 10 milionów
euro musiał przeznaczyć na zapłatę podatku. Na liście najlepiej zarabiających
Finów nie ma sensu szukać polityków.
Średni roczny dochód ministra wynosi zalaedwie (w odniesieniu do fińskich
zarobków) około 80 tysięcy euro brutto.
Premier Finlandii, Sanna Marin, zarobiła 160 tysięcy euro.

Włamanie przez internet
Vastaamo to sieć ośrodków leczniczych,
które świadczą usługi psychoterapeutyczne. Firma posiada swoje oddziały
w każdym większym fińskim mieście.
Na początku listopada na serwery spółki włamał się haker, który wykradł dane
kilkudziesięciu tysięcy osób. Następnie
rozesłał do wszystkich pacjentów maile,
w których zażądał okupu za to, że informacje na ich temat nie trafią do internetu. Policja podobno zdołała ustalić tożsamość hakera.

Prewencji nigdy za wiele
Litewski rząd zdecydował, że każdy mieszkaniec Wilna otrzyma zapas
tabletek z jodem, a docelowo wszyscy
Litwini. Ma to związek z uruchomieniem

elektrowni atomowej w Ostrowcu na
Białorusi. Strona litewska ma wątpliwości, czy Białorusini będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ponieważ
pierwszy blok elektrowni już teraz pracuje na minimalnym poziomie mocy
kontrolowanej.

Sportowy mer Kijowa
Z pewnością każdy miłośnik boksu zna
Witalija Kliczko, ale już nie każdy wie,
że od 5 czerwca 2014 pełni funkcję mera
Kijowa. Najwyraźniej wykonuje dobrze
swoją pracę, ponieważ 6 listopada został
oficjalnie wybrany na drugą kadencję.
Zdobył 50,52% wszystkich ważnie oddanych głosów, czyli zaufało mu dokładnie
365 161 mieszkańców stolicy Ukrainy.
Jego kontrkandydat, Aleksandr Popow,
uzyskał tylko 68 677 głosów.

Mołdawskie bogactwo
Przyznam, że Mołdawia to naprawdę
dziwne państwo. W stolicy, Kiszyniowie,
znajdziemy zarówno hotele za 10 zł, jak
i luksusowe hotele światowych marek. Oczywiście nie jest to żaden wyznacznik, ale daje pewne porównanie.
Interesująca jest miejscowość Soroki.
Znajdują się w niej imponujące pałace, które dawniej należały do rodzin
romskich. Niektóre z nich przypominają co najmniej pałace prezydenckie!
Jeden z nich jest wiernym odwzorowaniem waszyngtońskiego Kapitolu. Jest to
jednak smutne miejsce. W części z tych

budynków nie ma nawet kanalizacji czy
instalacji elektrycznej. Niektóre są wybudowane na pokaz - w środku nie ma
nic. Jeden, o powierzchni prawie tysiąca metrów kwadratowych, nie jest zamieszkany, a właściciele mieszkają obok
- w malutkim, drewnianym domku.
Zresztą na YouTube znajdziecie dużo
ciekawych nagrań z Soroki.

Gotówką?
Trudno w to uwierzyć, ale płacenie gotówką w Norwegii na ogół wzbudza
zdziwienie. Znam osobę, która pracuje
w prężnym sklepie spożywczym i zdarza
się, że przez cały dzień żaden z jej klientów nie płaci gotówką. Zgodnie z opublikowanym raportem norweskiego banku centralnego, od stycznia do listopada
2020 roku, Norwegowie zrealizowali
tylko 4% transakcji za pomocą gotówki. Natomiast jedna czwarta wszystkich
punktów usługowych w Oslo akceptuje
płatności wyłącznie kartą.

Legalnie czy nielegalnie?
Urzędnicy pracujący na granicy kanadyjsko-amerykańskiej w Vancouver zazwyczaj nie mają dużo pracy. Inaczej
było pewnego zimnego listopadowego
poranka. Do przejścia granicznego zaczął
się zbliżać podróżny, który wyglądał na
nieco zdenerwowanego. Wkrótce okazało się, że nie posiada żadnych dokumentów, ale nad wyraz stanowczo chce przekroczyć granicę. Policjanci natychmiast
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aresztowali podróżnego, aby następnie
przekazać go Towarzystwu Przyrody
Northern Lights. Był to bowiem… mały
niedźwiadek.

Radość, smutek, radość
Pewne dziecko urodziło się już w 23 tygodniu życia w szpitalu La Margarita,
w Pueblo w Meksyku. Niestety tuż po
urodzeniu lekarze stwierdzili zgon,
a ciało zostało przetransportowane do
chłodni w kostnicy. Gdy po sześciu godzinach krewni zdecydowali się zabrać
ciało, aby oddać je do zakładu pogrzebowego, na jaw wyszła makabryczna
pomyłka. Dziecko żyło. Przez kolejne
dni stan Lozano był ciężki. Niestety nie
wiem, czy teraz czuje się lepiej, ponieważ nigdzie nie znalazłem na ten temat
żadnych informacji. Być może pojawią
się później.

Koniec z papierosami
Władze pewnego państwa uznały, że palenie papierosów szkodzi nie tylko palaczowi, ale także otaczającym go osobom. W związku z tym zdecydowały, że
w wielu miejscach publicznych będzie
od grudnia obowiązywać zakaz palenia.
Ma to przyczynić się do zapewnienia
obywatelom higienicznych warunków
życia, a także zmniejszenia przypadków
występowania nowotworów. Podobno
w przyszłości planuje się zakazać całkowicie sprzedaży papierosów. A teraz

zgadniecie, o jakie państwo chodzi?
Podpowiem - o Koreę Północną...

Zwierzęta na pomoc
Kambodża to stosunkowo biedny kraj,
który jednak stara się, aby każdego roku
poziom życia mieszkańców ulegał poprawie. W tym celu rząd korzysta z pomocy zwierząt. Psy do niedawna były
wykorzystywane nie tylko w służbach
policyjnych i wojskowych, ale również
jako tropiciele min. W nagrodę kambodżański rząd surowo zakazał spożywania psiego mięsa, a także uchwalił bardzo
dobre prawo dotyczące ochrony zwierząt. Teraz zdecydowano się dodatkowo skorzystać z pomocy… wielkoszczurów gambijskich. Te, mimo wszystko
sympatyczne zwierzęta, są doskonałymi tropicielami min. Ich zadanie polega na tym, aby do 2025 roku zupełnie
oczyścić państwo z ukrytych ładunków
wybuchowych.

Zmiany w prawie
Zjednoczone Emiraty Arabskie, w porównaniu do innych państw arabskich,
charakteryzują się surowym prawem opartym o Islam. Ma się to jednak zmienić, ponieważ ustawodawca zapowiedział złagodzenie wielu przepisów.
Niezamężne pary będą mogły mieszkać
razem, zabójstwa honorowe będą traktowane tak samo, jak zabójstwo, natomiast
dostęp do alkoholu będzie łatwiejszy.

O ile ostatnia zmiana niekoniecznie
może być korzystna, o tyle nowelizacja prawa małżeńskiego to krok w dobrą stronę. Surowiej będą także karani
mężczyźni dopuszczający się znęcania
nad rodziną.

Surowsze prawo
Z kolei w Bangladeszu mówi się obecnie o zaostrzeniu prawa. Od kilku tygodni tłumy protestujących domagają
się ustanowienia kary śmierci dla osób,
które dopuszczą się zgwałcenia. Protesty
wybuchły po tym, gdy w sieci zamieszczono nagranie, na którym naga i zmaltretowana kobieta jest napastowana przez
dziewięciu mężczyzn. Obecnie za ten
czyn zabroniony grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, jednak od nowego roku będzie to już prawdopodobnie
kara śmierci. Przy okazji warto podkreślić, iż prawo islamskie nakazuje bardzo
surowe karanie przestępstw zgwałcenia,
a także nakazuje udzielić wsparcia kobiecie. Fakt, że napastnik jest czasami
bezkarny w państwach muzułmańskich,
nie wynika z przekonań religijnych, tylko z uwarunkowań kulturowych. Z tego
powodu zupełnie inna jest sytuacja kobiet w państwach arabskich, a inna np.
w Bangladeszu, Indiach czy Indonezji.

Specyficzny protest
Rząd Tajlandii zdecydował, że ze skutkiem natychmiastowym zakazane będzie
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odtwarzanie filmów pornograficznych
w internecie. Z tego powodu ponad 200
stron internetowych zostało zablokowanych. Interesujące jest jednak to, że decyzja spotkała się z gwałtownymi protestami. Młodzi ludzie protestowali nie
tylko przeciwko temu, ale także przeciwko całemu rządowi. Wkrótce później dołączyli do nich inni. Początkowo przedsiębiorcy, następnie rybacy, a później
rolnicy.

Na koniec coś specjalnego…
W Irlandii od kilku tygodni nieczynne są puby oraz restauracje. Okazało
się, że jest jednak pewien sposób, aby
wspólnie ze znajomymi wyjść na małe
piwo. Wystarczy tylko złapać wspólnie
taksówkę, a następnie pojechać na lotnisko. Trzeba jednak mieć bilet, ponieważ inaczej nie wolno wejść do terminalu. Nic straconego. Wystarczy kupić
bilet na jakiś lot tanimi liniami lotniczymi. O! Akurat jest za 8 euro do Londynu.
Zaopatrzeni w kartę pokładową wchodzimy na lotnisko, przechodzimy kontrolę
bezpieczeństwa, a następnie… idziemy
do lotniskowej kawiarni. Restrykcje jej
nie obejmują. Po spotkaniu rezygnujemy
z lotu i wracamy do domu. To nie jest
mój plan na obejście przepisów, lecz nagminne zachowanie wielu Irlandczyków.
KAMIL DUDKA
REKLAMA
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# SPORT
PIŁKA RĘCZNA

KOSZYKÓWKA KOBIET

Do poprawy miejsca w tabeli zabrakło szczęścia. Zawodnicy Realu Astromal Leszno
mają za sobą dwa bardzo wyrównane spotkania, niestety oba przegrane. Najpierw
polegli w Poznaniu z tamtejszym Grunwaldem 22:21, a potem musieli przełknąć gorycz porażki 23:24 goszcząc w Lesznie ekipę Olimpu Grodków. Z zaledwie jednym
zwycięstwem na koncie leszczynianie zajmują miejsce w dole pierwszoligowej tabeli. Czekamy na przełamanie.

4 zwycięstwa i 3 porażki – to dotychczasowy bilans Pompaxu Tęczy Leszno w tegorocznych rozgrywkach koszykarskiej I Ligi Kobiet. W ostatnich tygodniach podopieczne
Krzysztofa Zajca straciły punkty tylko w jednym spotkaniu - po zaciętym boju przegrały w Trapezie z Wisłą CanPack Kraków 59:60. Poza tym czterokrotnie triumfowały,
pokonując kolejno: Maximusa Kąty Wrocławskie 58:41, Lidera Swarzędz 78:86, Eneę
AZS AJP Gorzów 74:79 oraz Contimax MOSiR Bochnia 65:56. Brawo!

Leszczyńscy szczypiorniści zakończyli tegoroczną przygodę w Pucharze Polski.
Przeszkodą zbyt trudną do pokonania okazała się być drugoligowa drużyna Euco
UKS Dziewiątka Legnica. Po zaciętym boju drugoligowcy pokonali leszczynian 24:23
i to oni awansowali do kolejnej rundy rozgrywek.

ŻUŻEL

PIŁKA NOŻNA
Nie ma lekko. Piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno pogubili kolejne ligowe punkty. W listopadzie najpierw doznali dwóch sromotnych porażek (1:8 w Lesznie z LKS Gołuchów
i 4:0 na wyjeździe z Centrą Ostrów), potem odnieśli cenne zwycięstwo 1:0 podejmując Wartę II Poznań, zremisowali 1:1 w meczu wyjazdowym z Ostrovią Ostrów i wreszcie przegrali w Nowych Skalmierzycach 4:2. Jak widać, o punkty w IV lidze jest bardzo
trudno. Przed kolejnymi meczami ekipa z Leszna zajmuje 16. lokatę w ligowej tabeli.

FUTSAL
Emocje, emocje, emocje! Parkiety Futsalowej Ekstraklasy zdają się być rozgrzane do
czerwoności. Ku radości kibiców z Leszna i okolic nieźle poczynają sobie na nich piłkarze GI Malepszy Futsal Leszno. Wprawdzie podnieśli w ostatnim czasie dwie porażki,
ale z rywalami zajmującymi dwie pierwsze lokaty w lidze (1:9 w Lesznie z Constractem
Lubawa i 5:4 w Gliwicach z Piastem). Poza tym pokonali w Trapezie 7:2 zespół ze
Zduńskiej Woli i zremisowali 2:2 w stolicy z AZS UW Wilanów. Po 12 spotkaniach leszczynianie zajmują 7. miejsce w lidze.
REKLAMA

Zgodnie z zapowiedziami Dominik Kubera i Bartosz Smektała opuścili szeregi leszczyńskich Byków. Dominik w najbliższym sezonie powalczy o punkty dla Motoru Lublin,
z kolei Bartosza zobaczymy z częstochowskim Lwem na plastronie.
Indywidualny Mistrz Świata z 2017 roku
dołączył do ekipy Drużynowych Mistrzów
Polski. Mowa oczywiście o Australijczyku
Jasonie Doyle’u, który w minionym sezonie bronił barw Włókniarza Częstochowa.
Skład Fogo Unii Leszno na sezon 2021 wygląda zatem następująco: Piotr Pawlicki,
Emil Sajfutdinow, Janusz Kołodziej,
Jason Doyle, Jaimon Lidsey, Szymon
Szlauderbach oraz juniorzy - Kacper
Pludra, Damian Ratajczak, Hubert Ścibak
i Krzysztof Sadurski.
Współpraca Byków z Niedźwiadkami będzie trwać nadal. Przedstawiciele Fogo Unii
Leszno i Metaliki Recycling Kolejarz Rawicz po raz kolejny doszli do porozumienia.
W efekcie leszczyńscy młodzieżowcy będą mogli zdobywać cenne doświadczenie
występując na torach 2. Polskiej Ligi Żużlowej w barwach Niedźwiadków, których trenerem pozostaje Roman Jankowski.
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Trzy dekady działalności pełne sukcesów
Do najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym regionie bez wątpienia
można zaliczyć żużel. Pompax wspiera leszczyńskich żużlowców będąc jednym ze sponsorów leszczyńskiej Unii.
Firma była także Głównym Partnerem
speedway’a w stolicy Wielkopolski – Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego.
Pewnie nie każdy wie, że w dziejach poznańskiego czarnego sportu można odnaleźć wiele podobieństw z ukochaną
drużyną w południowej części województwa. Już w 1915 r. w Poznaniu powołano do życia klub sportowy Unia,
a barwami klubowymi wybrano kolory:
biały i niebieski. Jedna z sekcji zajęła się
organizacją zawodów motocyklowych.
W ostatnim czasie wspólnym mianownikiem, jaki możemy zobaczyć na popularnym „Smoku” w Lesznie oraz obiekcie na poznańskim Golęcinie, są banery
reklamowe Pompax-u.
Spółkę śmiało można nazwać mecenasem sportu. Wspiera nie tylko żużlowych
rycerzy.
- Zdajemy sobie sprawę, że bez biznesowego wsparcia wiele klubów, szczególnie w mniej popularnych dyscyplinach,
miałoby problem, aby funkcjonować
korzystając jedynie z miejskich dotacji.
Wspieraliśmy męską koszykówkę. Od
trzech lat jesteśmy sponsorem tytularnym kobiecej koszykówki – mówi Prezes
Zarządu Dariusz Śliwiński.
Zawodniczki Pompax Tęczy Leszno
od lat dają nam wiele powodów do

radości. Jednym z większych wydarzeń w ostatnim czasie był awans do
I ligi koszykówki kobiet. Dzięki temu
w sezonie 2020/2021 występują na zapleczu Ekstraklasy. Obecnie trwa wspaniała passa czterech kolejnych zwycięstw z drużynami z: Gorzowa, Kątów
Wrocławskich, Swarzędza i Bochni.
Pozostaje zaciskać kciuki za „pompowanie” kolejnych punktów. A przecież

„wszyscy by chcieli na szczyt tabeli…”.
Emocje sportowe na wysokim poziomie
byłyby trudne do zrealizowania, gdyby
nie wsparcie ze strony firmy.
- Dobre wyniki drużyny to także promocja i budowanie marki Pompax – dodaje
Dariusz Śliwiński.
Warto zaznaczyć, że Pompax to także
popularyzator sportu. Pracownicy chętnie biorą udział w zawodach sportowych,

uczestnicząć choćby w biegu Poland
Business Run organizowanego przez
Fundację Jaśka Meli. Ciekawostką jest,
że podczas pierwszego występu Pompax
miał jedną drużynę, a w następnych edycjach wystawił już trzy zespoły. Na terenie przedsiębiorstwa znajduje się także
doskonale wyposażona sala fitness dostępna dla pracowników.
Obok finansowania zawodników i propagowania sportu przedsiębiorstwo jest
również przyjazne dla studentów. Firma
ma podpisaną umowę o współpracy
z PWSZ Leszno, obecnie w Pompax zatrudnionych jest dwóch studentów w formule „Studia Dualne”. Na stałe współpracuje z Politechniką Wrocławska,
wspierając dydaktykę oraz realizując nowatorskie projekty inżynierskie. Nie ma
w tym nic dziwnego. Spółka prężnie się
rozwija i reprezentuje najwyższy poziom
usług. Pompax to również uczestnik
ogromnych wydarzeń energetycznych.
Spółka cyklicznie uczestniczy w sympozjach oraz forach z działów energetyka,
wodno-kanalizacyjne itp.
Zapraszamy do śledzenia facebookowego profilu Pompax. Znajdziecie tam
wiele ciekawostek z życia firmy, ale nie
tylko. Pojawiają się również konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.

(77/2020)

Pompax Sp. z o.o. to firma z ogromnym doświadczeniem. Na rynku działa już od 28 lat. Spółka to innowacyjne centrum serwisowe pomp dysponujące najnowocześniejszymi urządzeniami diagnostycznymi. W ofercie m.in. mobilny serwis działający 24/h
umożliwiający szybkie usunięcie awarii w miejscu jej powstania czy profesjonalna usługa uruchomienia układów pompowych.
Pompax jest także przedsiębiorstwem o wzorowej odpowiedzialności społecznej. Przekonajcie się sami.
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Zapewne już wiecie, że w naszej gazecie publikujemy teksty nie tylko w języku polskim. Dzisiaj smaki włoskie…

Leszczyniak in italiano
Si può dire molto dell'Italia. È la capitale non solo di cibo delizioso, ma anche di molti monumenti. Dato che ora viaggiare è così
difficile, trasferiamoci in questo bellissimo paese sulla carta...
Kamil: Potresti presentarti e dire
qualcosa su di te? Qual è il tuo hobby?
Eugenio: Mi chiamo Eugenio Callegaro,
ho 29 anni. Ho una “menda” al cognome che significa Campanaro, perché i
miei antenati sono stati puniti di eresia
e costretti ad aiutare il prete del mio paese. Noi Callegari siamo in questo paese da 500 anni. Sono laureato in Scienze
Politiche con una tesi sugli investimenti
diretti esteri in Polonia. Sono letteralmente matto per il rugby e la storia, il
mio personaggio polacco preferito è Jan
Sobieski!
- Da che parte dell'Italia vieni? Qual
è la tua città?
- Sono un polentone dal Veneto, che
si trova nel Nord Italia fra il Golfo di
Venezia e le Alpi. Abito in un piccolo paese che si chiama Campo San Martino,
vicino a Padova e Vicenza. Da casa mia

vedo le Alpi e le Dolomiti, i colli Euganei
vulcanici e il mare dista circa 30 km,
però io vivo in pianura assieme ai miei
compaesani campagnoli, la gente di città ci chiama “boari” ossia “wieśniaki”.
- Perché hai deciso di scegliere una
fondazione CAT?
- Mi piaceva l’idea di vedere come lavora un’impresa sociale e come gestisce
il rischio per copiare da loro! Ho collaborato spesso con simili fondazioni, ma
mai dall’interno e visto che sono laureato
in Scienze Politiche volevo capire come
funzionano. Infatti, mi piacerebbe fare
qualcosa di simile a quello che fa CAT
nel mio paese.
- Cosa fai in fondazione?
- Attualmente sto gestendo molti
eventi online in cui informo i giovani
Eugenio con gli amici.

Eugenio con gli amici.
sull’attività progettuale di Eurodesk
Polska, ma ho anche organizzato una
corsa Erasmus, ho assistito ad uno spettacolo di magia e supportato una presentazione in Inglese in una scuola. Sono rimasto colpito dalla scuola per quanto era
bella e anche dall’insegnante.

Eugenio Callegaro.

- Che impressione ti ha fatto Leszno?
- Non sapevo molto su Leszno prima di
arrivare ma mi aspettavo che fosse più
piccola e più brutta e invece ho avuto una
bella sorpresa! Mi sono piaciuti molto i

giardini pubblici e la cura che c’è in loro,
le piste ciclabili che portano in una campagna molto bella, specialmente verso
Osieczna. Vorrei tanto avere più tempo
per esplorare la foresta, vedere i mulini
a vento qui attorno. Mi piace il Ratusz,
il rynek e la manifattura di fronte alla
stazione, mi piacerebbe un giorno tornare e vederla ristrutturata in tutto il suo
splendore.
- In Polonia, la cucina italiana è molto popolare, ma il più delle volte è solo

# W JĘZYKU OBCYM

Campo San Martino.

pasta e pizza. E quali sono altri piatti
deliziosi?
- Parlerò dei piatti della cucina veneta.
Sono sicuro che moltissimi polacchi già
conoscono bene cos’è il risotto, però qui
non si trova facilmente il riso adatto. Il
tiramisù è sicuramente un ottimo dolce e lo si può trovare. Ora arriviamo a
quelli inaspettati. In Veneto produciamo
tantissimi ottimi formaggi come Asiago,
Verena e Monte Veronese. Abbiamo casunziei e ravioli che assomigliano ai pierogi, ma hanno un gusto diverso, la tagliata di carne e i bigoli all’ànara sono
sicuramente da provare, il mio preferito.
- Qual è la diﬀerenza tra la vita in
Polonia e in Italia?
- Qui si apre un mondo, ma in particolare mi ha sempre sorpreso la diﬀerenza nell’urbanizzazione: da noi ci sono
tantissimi paesetti uno attaccato all’altro mentre qui in Polonia trovo sempre
paesotti grossi o cittadine ma al di fuori di queste c’è il nulla. La gente vive
in blocchi in Polonia mentre gli italiani
prediligono casette e in generale in Italia
le città sono più aﬀollate, incluso i bar
e i ristoranti.

Padova.

- Quali sono i posti più belli d'Italia?
Tranne Roma, Toscana e Venezia.
- Le cime delle dolomiti in estate sono
incredibilmente belle, specialmente

durante il fenomeno dell’Enrosadira,
ovvero quando al tramonto la montagna
si colora di rosa per via della particolare roccia che le forma. Da buon veneto parlo di quello che conosco meglio e
consiglio di provare il giro in barca per
la riviera del Brenta dove i nobili costruivano le loro ville sul fiume, una vicino
all’altra fra Venezia e Padova. La visione è formidabile per gli amanti dell’arte
e dell’architettura.
- L'italiano è davvero una bella lingua, conosci un modo per impararlo
velocemente?
- Io per imparare le lingue ascolto canzoni e ne leggo il testo (tento anche di
cantare). Credo che questo sia un ottimo
metodo per imparare e sicuramente non
mancano canzoni in italiano tradotte in
polacco. Anzi, c’è un canale su Youtube
con i testi tradotti fra le due lingue. Un
altro metodo è provare ad interagire con
tanti dei numerosi italiani presenti in
Polonia, funzionerà sicuramente!
- La mia squadra di calcio preferita
è la Juventus Torino. E il tuo? Spero
non l'Inter.
- Fra le squadre di calcio mi piace a
Juventus, così siamo almeno in due qui
a Leszno. Tuttavia non mi interessa granché il calcio, io gioco a rugby e mi piace
quello. Al massimo seguo la nazionale di
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calcio, però ultimamente mi sembra che
siano diventati abbastanza mediocri e direi che ormai fra Polonia ed Italia ce la
giochiamo ad armi pari. Invece nel rugby
la Polonia ha ancora un bel po’ di strada
fare, eppure i polacchi sono grossi combattivi ussari, farebbero bene nel rugby!
- Ultima domanda: parli un po 'di polacco e hai già letto Leszczyniak?
- Sfortunatamente non ho ancora letto
Leszczyniak ma sicuramente lo farò! E
a dire il vero un po’ di Polacco lo parlo,
perché ho speso già parecchio tempo in
questo paese. Posso dire: Mam na imię
Eugeniusz, jestem rolnikiem z Włoch,
kurka wodna!
KAMIL DUDKA

Słowniczek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bellissimo - piękny
personaggio - postać
calcio - piłka nożna
formaggio - ser
Buongiorno! - dzień dobry!
grazie - dziękuję
lingua - język
fratello - brat
amico - przyjaciel
montagna - góra
REKLAMA
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# TECHNOLOGIA

Co słychać w technologicznym światku?
Tym razem piszemy o gorzkiej baterii, niecnych działaniach złodziejaszków oraz o zapowiedzi szybkiej sieci bezprzewodowej
w Lesznie, która ma zostać uruchomiona już w 2021 roku.
Mały, biały, nic niemający
Pisaliśmy jakiś czas temu, że jeden
z polskich biznesmenów chce wprowadzić na rynek urządzenie, którym można wykonywać połączenia telefoniczne,
ale które nie jest smartfonem. Zgodnie
z założeniem taki sprzęt ma być dla użytkownika formą detoksu, pozwalając mu
odciąć się od wszelkich rozpraszaczy
w postaci poczty elektronicznej, przeglądarki stron czy poczty e-mail. Dzięki
zachowaniu podstawowych funkcji,
czyli rozmów głosowych i SMS-ów, ma
jednak zapewnić łączność ze światem.
Urządzenie rzeczywiście może się podobać, jest energooszczędne i podobno nie
promieniuje tak mocno jak inne sprzęty.
Rzecz w tym, że cena telefonu wydaje się zabójcza jak na jego możliwości
- we wrześniu wynosiła 1200 zł. Przed
oddaniem do druku tego numeru aparat
można było nabyć za 1232 zł.

Gorzki jak bateria
Jeden z uznanych producentów ogniw
wyprodukował… gorzką baterię. Pomysł
REKLAMA

sam w sobie nie jest taki bezsensowny, jak mogłoby się wydawać. Baterie,
o których mowa, to niewielkie ogniwa
typu pastylka. Stosuje się je przeważnie
w zegarkach czy w dziecięcych zabawkach. I właśnie o bezpieczeństwo małych
dzieci chodzi. Jak wiemy, najmłodsi lubią bawić się niewielkimi przedmiotami i mogłoby być kiepsko, gdyby któryś
z nich postanowiło wziąć baterię do ust.
Jest ona pokryta bezpieczną substancją
o gorzkim smaku, która spowoduje, że
w razie czego dziecko z obrzydzeniem
baterię wypluje. Muszę przyznać, że pomysł genialny w swej prostocie!

TCL weszło w nowy segment
Kolejny producent smartfonów na
polskim rynku - zadebiutowały smartfony chińskiej marki TCL. Podobnie
jak w przypadku innych producentów
z Państwa Środka, również po tej marce można spodziewać się dobrych parametrów w niewygórowanych cenach.
Pierwsze urządzenia wprowadzone do Polski kuszą dużymi ekranami

Endomondo.
o wysokiej jasności i dobrej rozdzielczości. Jeśli poszukujecie dla siebie nowego
sprzętu, warto się zainteresować.

Polityka i technologie
Czy to koniec problemów firmy Huawei
na świecie? Całkiem prawdopodobne. Przypomnijmy, że prezydent USA
Donald Trump zbanował chińskiego producenta, oskarżając go o szpiegostwo.
W efekcie gigant z Chin nie mógł kooperować z technologicznymi przedsiębiorstwami ze Stanów Zjednoczonych,
co przełożyło się na wycofanie z nowych sprzętów z Androidem popularnych na całym świecie usług Google.
Pojawiły się również kłopoty z dostępem do poszczególnych komponentów
potrzebnych do produkcji nowych urządzeń. Mówi się, że po wygranej w wyborach Joe Bidena wszystko wróci do
stanu sprzed sankcji. Dla użytkowników
to dobra informacja. Im większa konkurencja, tym lepsze technologie w niższych cenach.

W Lesznie wystartuje 5G
Polkomtel, operator sieci Plus, potwierdził, że w przyszłym roku chce uruchomić sieć 5G w obecnych oraz byłych
miastach wojewódzkich. Nie wdając
się w szczegóły, zapewni ona dostęp
do szybkiego internetu bez opóźnień.
Z mapki zaprezentowanej przez operatora wynika, że Leszno jako byłe miasto
wojewódzkie również dołączy do tego
grona. Po wspomnianej rozbudowie sieci
dostęp do nowej technologii będzie miało 11.000.000 Polaków

Kabel się przyda
Jak poinformował portal mediasat.info,
policja ukraińska odnotowała nietypową kradzież. Z dachu prywatnego budynku we Lwowie dwóch mężczyzn postanowiło zwędzić kabel dostarczający
sygnał internetowy. Panowie wpadli na
gorącym uczynku, bo o zdarzeniu powiadomił policję przypadkowy świadek.
Kradzież sieci telekomunikacyjnej jest
na Ukrainie traktowana podobnie jak

kradzież sklepowa, a zbyt łagodne kary
nie sprzyjają ukróceniu procederu.

Koniec popularnego monitora
aktywności
Używacie smartfonowej aplikacji
Endomondo, która monitoruje aktywność sportową? Przez kilka lat była ona
jednym z najważniejszych narzędzi do
zliczania pokonanych kilometrów dla rowerzystów, biegaczy oraz miłośników
innych dyscyplin sportowych. Niestety,
producent zapowiedział zamknięcie
platformy. Ma to nastąpić wraz z końcem 2020 roku. Dla wielu osób bolesna może być utrata zapisanych w aplikacji danych o pokonanych dystansach.
Właściciel Endomondo zapewnił, że
mimo zamknięcia platformy informacje te będzie można przenieść do innych aplikacji monitorujących aktywność sportową, ale tylko do 31 stycznia
2021 roku. Dane dotyczące treningów
można "wyciągnąć" ze swojego konta
w ustawieniach, aby następnie wgrać je
do innej aplikacji. Sprawdziłem i wszystko wskazuje na to, że można to zrobić,
ale nie z poziomu aplikacji, lecz przez
stronę www w komputerze.

Już bez klasycznego prawa jazdy
Zgodnie z zapowiedziami od 5 grudnia
tego roku, aby poruszać się samochodem, nie trzeba będzie mieć przy sobie
prawa jazdy. Nie oznacza to jednak, że
można jeździć bez uprawnień. Chodzi
o brak wymogu posiadania przy sobie
dokumentu, bo w razie kontroli policja
i tak sprawdzi uprawnienia kierowcy
w elektronicznym systemie. Chyba że,
jak już się zdarzało, system będzie miał
awarię. Wtedy może być problem. Warto
za to zainstalować w smartfonie aplikację mObywatel, w której można mieć potrzebne dokumenty w wersji elektronicznej, w tym również elektroniczne prawo
jazdy. Dla jasności dodam, że bez klasycznego dokumentu będzie można jeździć wyłącznie na terenie Polski.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Czas na rybkę
Przepisy z 1903 roku, w oryginalnej pisowni.
Szczupak z kluseczkami
Szczupaka dobrze oczyszczonego, pokrajanego i osolonego gotować kwadrans z włoszczyzną, korzeniami
i cebulą. Potem wyjąć na półmisek, a na sos zasmażyć
łyżkę masła z mąką i smakiem od szczupaka rozprowadzić. Osobno ugotować klusek krajanych, obłożyć
szczupaka niemi i polać sosem w który na wydaniu
wetrzeć trochę imbiru. Sos też można również podać
zamiast zupy, a szczupaka polać masłem lub chrzanem.
Chcąc podać szczupaka pieczonego, macza się dzwonka w jajku i mące i kładzie na rumiane masło.
Wszystkie ryby można w e sam sposób przyrządzać.

Okoń lub sandacz
Ugotowany polewa się masłem roztopionem i posypuje siekanymi jajkami, najlepsze do tego kartofle gotowane ze solą.

Węgorz
Najlepszy w marynacie. Ugotowawszy go w wodzie
z włoszczyzną i kilku łyżkami octu, wyjąć w formę,
a sos zagotować z kilku listkami żelatyny – odstawić,
wlać na niego rozbite białko z łyżką wody, zagotować
wolno, gdy się ustoi przecedzić przez muślin na rybę
w formę. Chcąc wyjąć węgorza z formy trzeba potrzymać formę w ciepłej wodzie i na półmisek przewrócić.
Lin, sum lub łosoś również dobry marynowany.

Lin z koprem
Ugotować lina w wodzie z zielonym koperkiem.
Zasmażyć masła łyżkę z mąką, rozprowadzić smakiem
od ryby i wrzucić w sos ten dość dużo usiekanego koperku i polać lina.

Karp
Ugotować w smaku z włoszczyzny i zrobić sos jak
do ozora. Karpia kluseczkami obłożyć i sosem polać.
Można go upiec tak samo jak szczupaka czy inne ryby.

Stokfisz
Kupując stokfisz zważać na to, by ryba miała mięso
jędrne i białe. Kupuje się zwykle dla zaoszczędzenia
zbytniej pracy już moczony stofisz, który pomimo tego
jednakowoż jeszcze trzeba dzień w zimnej wodzie moczyć. Suchy stokfisz moczy się 2 dni w wodzie letniej
sodą zaprawianej, a potem 6 dni w wodzie zimnej, którą trzeba kilka razy dziennie zmieniać

Stokfisz po kapucyńsku
Dobrze wymoczony, oczyszczony, oskrobany zwinięty
i związany stokfisz włożyć w garnek, nalać zimną wodą
i wstawić na wolny ogień. Po pokazaniu się szumowin
na wodzie, wyjąć, osączyć dobrze, połupać na kawałki odrzucając oście i skórę. Rozpuścić masła w rądlu
i ułożyć warstwę stokfiszu, posolić, pieprzyć, posmarować masłem, posypać tartą bułką, nałożyć poprzednio

w maśle uduszonej pietruszki i cebuli, teraż po raz drugi
włożyć stokfisz, popieprzyć, posolić, posmarować masłem, posypać tartą bułką, przykryć dobrze i prażyć na
wolnym ogniu z 20 minut, wyłożyć półmisek i oblać
rumianym masłem z bułką.

i bobkowymi listkami. Po 2 dniach są już dobre. Małe
śledzie z grubymi grzbietami są najsmaczniejsze.

Kotlety z ryb

Śledzie marynowane

Ryby mniejsze pozostałe od zupy – obrać z ości, usiekać z solą, pieprzem, całem jajem i tartą bułką – robić małe kotleciki – maczać w jajku i bułce i smażyć
w rumianem maśle.

Moczyć 1-2 dni, odlewając wodę. Oczyścić-mlecz
umleć w donicy, dolać przegotowanego z pieprzem
wystudzonego octu, przecedzić i zalać tym sosem
ułożone w słoju śledzie posypując cebulką w talarki

Przepisy otrzymane od wiernego Czytelnika „Leszczyniaka” Pana Waldemara Hajnsza.
Dziękujemy!
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- Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś
Puchatek. - Krzyś dał nam dziesięć baryłek miodu do podziału. To na każdego
będzie po osiem.
- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek dziesięć baryłek na dwóch, to będzie po
pięć, nie po osiem.
- Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem!
:-)
Pijany gościu w autobusie do kobiety:
- Paniii, ile pani ma lat?
- Proszę pana, pan jest bardzo pijany,
a poza tym to niekulturalnie pytać kobietę o wiek. Kobieta ma tyle lat, na ile
wygląda!
- Paniii, przeca ludzie tyle nie żyją!
:-)
Był sobie facet, który właśnie przeszedł
ciężki rozwód z żoną. Pewnego dnia
znalazł lampę z dżinem. Dżin wyszedł
i powiedział:
- Witaj, panie! Spełnię twoje trzy życzenia, ale czegokolwiek sobie zażyczysz,
twoja żona dostanie to samo ze zdwojoną mocą.
Nie bardzo mu się to spodobało, ale skorzystał z okazji. Podał pierwsze życzenie:
- Dżinie, chcę mieć dom na Hawajach.
Dostał dom... a jego żona dwa. Nie
uszczęśliwiło go to, ale podał drugie
życzenie:
- Dżinie, chcę dwa biliony dolarów.
Dostał 2 biliony... a jego żona 4. Jak dotąd facet nie był zbyt szczęśliwy. Dżin
mówi:
- Zostało ci jeszcze jedno życzenie.
I przypominam ci, cokolwiek sobie zażyczysz, twoja żona dostanie podwójnie.
- Tak, wiem… wiem! Mam! Dżinie drogi pobij mnie i zostaw w pół żywego!
:-)
W Polsce i w Japonii poproszono, aby
związki zawodowe kolejarzy wyraziły
opinię na temat szybkich pociągów:
- Jakich szybkich pociągów? - zapytali Polacy.
- Jakie związki zawodowe? - zapytali
Japończycy.

- Cóż to? - dziwi się drugi. - Przerywa
pan grę?
- Proszę mi wybaczyć, ale bądź co bądź
byliśmy 25 lat małżeństwem.
:-)
Żona do męża:
- Kochanie, to twój dobry dzień.
Przyznaję ci rację.
- Ooo! - dziwi się z entuzjazmem mężczyzna. - Gdzie to zapisać? W końcu
zmądrzałaś? Cóż się stało? – dopytuje
zadowolony.
- Miałeś rację, że warto wykupić
autocasco…
:-)
- Co ci się stało w oko?
- Dostałem śrubokrętem od Kowalskiej.
- Przez przypadek?
- Nie, przez dziurkę od klucza.
:-)
Na polance, w środku Stumilowego
Lasu, przy ognisku siedzi Puchatek i piecze kiełbaski. Przychodzi Kłapouchy,
więc Puchatek go grzecznie zaprasza,
żeby się przyłączył. Kłapouchy siada
wiec przy ognisku, razem sobie pieką
kiełbaski, ale coś rozmowa się nie klei.
Więc Kłapouchy, żeby rozluźnić atmosferę, zaczyna się Kubusiowi zwierzać,
i mówi:
- Wiesz, Puchatku, ja to właściwie nie lubię Prosiaczka...
Na co Puchatek:
-To nie jedz!
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:-)
- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę
nożną?
- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby wystąpić w takich
samych kostiumach.


!

Kelner w restauracji podchodzi do jedzącego posiłek gościa:
- Przepraszam, ale czy mógłby pan tą
rybkę, co panu właśnie przyniosłem,
konsumować nieco szybciej?
- Ale dlaczego mam się śpieszyć?!
- Sanepid mamy na zapleczu…
:-)
Dwaj kieszonkowcy rozmawiają w celi:
- Widziałeś jaki świetny zegarek miał mój
adwokat?
- Jeszcze nie. Pokaż!


" #





:-)

:-)
Dwóch Anglików w średnim wieku gra
w golfa. W pewnej chwili obok pola golfowego przechodzi kondukt żałobny.
Jeden z grających odkłada kij i zdejmuje czapkę.

 

łatwe

:-)

Sudoku

średnie

Humor
na grudniowe dni
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W tkance miasta Leszna jest wielu obywateli z ukraińskim paszportem. Jedną z nich jest Lesia Veretelnyk. Lesia to osoba przebojowa i radosna. Ogromnie przyjazna, pełna optymizmu i wywołująca uśmiech. Mimo że pandemia daje nam się wszystkim we
znaki, ta rozmowa odbyła się w atmosferze dowcipu i nadziei. A miała miejsce w leszczyńskim Parku Satyryków...
Okres, w którym zamknięte są wszelkie kawiarnie, a człowiek tylko marzy,
aby wyrwać się z biura od zaglądania
w „Excela” lub „Worda”, nie należy do
łatwych. Miałem mętlik w głowie na
temat tego, gdzie spotkać się bohaterką artykułu. Jednak szybko ustaliliśmy
miejsce. Kiedy padła propozycja Parku
Satyryków byłem niezwykle szczęśliwy.
Nie tylko dlatego, że to urokliwe miejsce. Dla większości moich znajomych,
mieszkających „od zawsze” w Lesznie,
to nadal „Park za Teatrem” bądź „Park
na Zaciszu”. A przecież po to nadaje się
patronat, aby tejże nazwy używać.
W otoczeniu spadających liści i listopadowego słońca rozpoczynamy rozmowę.
- Ukończyłam studia na Narodowym
Uniwersytecie Medycznym w Charkowie. Wybrałam kierunek pediatrii, czyli
działu medycyny zajmującego się chorobami okresu dziecięcego. Chciałabym
także w Polsce pracować na tym stanowisku. Przeszkodą była bariera językowa, dlatego nadal doskonalę swoją znajomość języka polskiego i nie składam
broni – mówi Lesia.
Polacy wiedzą, iż swój (trudny) język
mają, a szczególnie jeśli dotyczy on medycyny. Adiadochokineza, bradykinezja

czy parestezja mogą brzmieć groźnie dla
przeciętnego zjadacza maślanej bułki.
W jaki sposób Lesia znalazła się
w Lesznie?
- Do Leszna trafiliśmy dzięki znajomemu. Najpierw przyjechał mój mąż Sergey, a po blisko sześciu miesiącach dołączyłam z naszą córeczką. Miałam wiele
obaw. Nowy kraj. Rodzina i dotychczasowi znajomi zostają na Ukrainie. Wcześniej nigdy nie byłam w Polsce. Zupełnie
nie znałam języka, którego naukę natychmiast rozpoczęłam. Leszno to na swój
sposób miasto i małe, i duże. Mieszka
tutaj mnóstwo sympatycznych ludzi. Jest
spokojniej, aniżeli w wielkich metropoliach - opowiada i dodaje: – Będąc w nowym kraju, chciałam także spróbować
czegoś nowego, zdobyć nowe umiejętności. Rozpoczęłam naukę w leszczyńskiej
szkole policealnej TEB. Moje notatki
z pierwszych zajęć to Wieża Babel. Jedno słowo zapisywałam używając języka
ukraińskiego, angielskiego i polskiego.
Lesia to osoba niezwykle utalentowana.
Jest nie tylko dyplomowanym uczniem
Hipokratesa. Mieszkając w Lesznie, zdobywa certyfikat w dziedzinie masażu.
Zasługuje także na wyjątkowy certyfikat w dziedzinie uśmiechu. A właściwie
to powinna odebrać telefon z komitetu

Guinnessa. Zaraża radością od pierwszego spojrzenia. Jej działalność w social mediach to również wulkan pozytywnej energii, który cieszy się sporym
zainteresowaniem.
Mieszkając w Polsce Lesia i jej najbliżsi obchodzą święta zgodnie z polskim
kalendarzem, jednocześnie szanując
wschodnie tradycje. Jaki jest tego efekt?
- Mikołajki świętujemy 6 grudnia – tak
jak ma to miejsce w Polsce oraz 19 grudnia, jak na Ukrainie. Podwójnie świętujemy także wiele innych uroczystości, np.
dzień matki. Na Ukrainie największym

świętem jest nadejście Nowego Roku –
wyznaje z uśmiechem.
Amerykańscy (i nie tylko) naukowcy
potwierdzają, że ludzie potrafiący i lubiący świętować są zazwyczaj bardziej
pozytywnie nastawieni do świata.
Poza świętami w kalendarzu, Lesia opowiada jeszcze o innych różnicach pomiędzy Polską i Ukrainą.
- W Polsce mnóstwo kobiet prowadzi
auto. Na Ukrainie nie jest to tak powszechne. Z kolei w gastronomii trudno
tutaj dostać niektóre rybne przysmaki.
Najbardziej jednak brakuje mi rodziny
i moich bliskich – kończy.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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У місті Лешно проживає багато громадян з українським паспортом. Однією з них є Леся Веретельник. Леся – це пробивна та радісна дівчина. Надзвичайно доброзичлива, сповнена оптимізму і така, що викликає усмішку. Незважаючи на те,
що пандемія дається взнаки, ця розмова відбувалася в атмосфері дотепного гумору та надії. І відбулася вона в парку
Сатириків у Лешно...
Період, коли всі кафе зачинені, а людина лише мріє вирватися з офісу, від
роботи з екселівськими таблицями або
вордівськими документами, є непростим. Я ламав голову над тим, яке місце обрати для зустрічі з героїнею статті. Однак ми швидко знайшли місце. Я
був надзвичайно щасливий коли мені
запропонували зустрітися у парку Сатириків. Не лише тому, що це чарівне
місце. Для більшості моїх знайомих,
котрі народилися і живуть у Лешно,
це все ще парк за театром або парк на
Зацішу. Але тому і надається назва,
щоб її вживати.
Серед опалого листя та листопадового сонця ми починаємо розмову.
– Я здобула вищу освіту в Харківському національному медичному університеті. Обрала спеціальність педіатрія, тобто галузь медицини, яка
займається лікуванням дитячих захворювань. Я хотіла би працювати за цією спеціальністю в Польщі.

Перешкодою є мовний бар’єр, тому я
все ще вдосконалюю свої знання польської мови та не опускаю рук, – говорить Леся.
Поляки знають, що у них є своя
(складна) мова, особливо коли це стосується медицини. Адіадохокінез, брадикінезія та парестезія можуть звучати страшно для пересічної людини.
Як Леся опинилася у Лешно?
– Ми приїхали до Лешна завдяки знайомому. Спочатку приїхав мій чоловік Сергій, а приблизно через півроку приєдналася я з нашою маленькою
донькою. Я мала багато сумнівів. Нова країна. Родина та друзі залишилися в Україні. Раніше я ніколи не була в
Польщі. Я взагалі не знала мови, але
одразу почала її вивчати. Лешно – це
по-своєму маленьке й водночас велике місто. Тут живе багато приємних
людей. Спокійніше, ніж у великих мегаполісах, – говорить і додає: – Перебуваючи в новій країні, я хочу також

спробувати щось нове, отримати нові вміння. Я розпочала навчання в післяліцейній школі TEB в Лешно. Мої
нотатки з перших занять – це «вавилонська вежа». Одне слово записувала українською, англійською та
польською мовами.
Леся – це надзвичайно талановита
людина. Вона не лише є дипломованою ученицею Гіппократа, а й власницею сертифіката з курсів масажу,
які пройшла у Лешно. Вона також заслуговує на унікальний сертифікат з
усмішки. Власне за це їй повинні зателефонувати з комітету Гіннеса. Своєю
радістю вона ділиться з першого погляду. Її діяльність у соціальних мережах – це також вулкан позитивної
енергії, який користується великою
популярністю.
Проживаючи в Польщі, Леся та її рідні святкують свята за польським календарем, одночасно шануючи східні
традиції. І що у результаті?

– День Святого Миколая ми святкуємо 6 грудня, як у Польщі, але й 19
грудня, як в Україні. Також два рази
відзначаємо багато інших свят, наприклад, День матері. В Україні найбільшим святом є прихід Нового року,
– з усмішкою зізнається вона.
Американські (і не тільки) вчені підтверджують, що люди, які вміють та
люблять святкувати, зазвичай більш
позитивно ставляться до світу.
Окрім календарних свят, Леся розповідає ще про інші відмінності між
Польщею та Україною.
– У Польщі багато жінок керують
автомобілем. В Україні це явище
менш поширене. У свою чергу, тут
важко придбати деякі рибні делікатеси. Але найбільше мені бракує моїх родичів та близьких, – підсумовує вона.
ТЕКСТ: МАТЕУШ ҐОЛЕМБКА
REKLAMA
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Janina Małgorzata Halec
Wydarzenie, które szczególnie utkwiło mi
w pamięci…
…pamiętam pierwsze wydarzenie kulturalne z wojewódzkiego Leszna – uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Jonstona w 1975 r. i zupełnie inne w charakterze - balonowe mistrzostwa Europy odbywające się w roku 1988 w Lesznie, na które przygotowałam folder. Do miasta przybyli znamienici goście z kilku państw, także z FAI
– Międzynarodowej Organizacji Lotniczej. Miałam przyjemność oprowadzać ich po
Lesznie.

Moje wspomnienia z Centralnych
Dożynek…
…oceniając je, warto odciąć się od wszelkich zabarwień politycznych. Organizacja
Dożynek była niezwykłym doświadczeniem, w którą zaangażowany był ogromny
sztab ludzi, a miasto bardzo zyskało. Wiążą się z nimi też anegdoty, np. leszczyńskie
dzieci występujące na płycie stadionu miały wypuścić balony napełnione helem.
Napompowane dzień prędzej rano znaleźliśmy puste i wiedzieliśmy, że nie uda się
ich wykorzystać, mimo scenariusza…

Objęcie stanowiska dyrektora biblioteki…
…bardzo chciałam pracować naukowo, prowadzić badania. Taką szansę
dostrzegałam w bibliotece. Ówczesna zastępczyni dyrektora przechodziła
z końcem 1981 roku na emeryturę, więc wykorzystałam tę możliwość. Po
kilku latach jednak dyrektor powrócił do biblioteki w Gostyniu, skąd przybył do Leszna, a ja awansowałam, pozostając w przyjacielskich relacjach
z moim poprzednikiem.

Rozwój biblioteki i zacni goście…
…jestem zadowolona, że biblioteka stała się otwarta, podejmowaliśmy wiele inicjatyw, organizowaliśmy mnóstwo wydarzeń, cykle spotkań. Odwiedzali Leszno znamienici twórcy i nie tylko. Na jedno ze spotkań, w ramach Kawiarenki Literackiej, zaprosiłam zdolną, debiutującą pisarkę Olgę Tokarczuk. To był maj 1996 roku. Pamiętam
drobną osobę z plecakiem, która dziś jest laureatką Nagrody Nobla. W tym też roku
w klubie „Twój Styl” gościliśmy niezwykłą, pracującą z trędowatymi doktor Wandę
Błeńską, której proces beatyfikacyjny rozpoczął się niedawno w Kościele katolickim.

Najwspanialsza biblioteka, w jakiej
byłam…
…studiując, a potem pracując, miałam kontakt z wieloma bibliotekami różnej rangi, także narodowymi, a z poznańskich – z Biblioteką Raczyńskich,
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Kórnicką. Natomiast w latach
70-tych największe wrażenie wywarła na mnie biblioteka Centrum
Pompidou w Paryżu. Przede wszystkim ze względu na jej funkcjonowanie:
przesyłanie książek windami, urządzenia elektroniczne, zaawansowaną cyfryzację... W tamtych czasach to było trudne do wyobrażenia w naszych bibliotekach. Dziś to codzienność.

Zamiłowanie do książek…
…upodobanie do literatury wyniosłam z domu. Pamiętam zapach biblioteczki mojego ojca, na której półkach znajdowały się książki laureatów
Nagrody Nobla, przedwojenne wydawnictwa wtedy niewznawiane u nas.
Korzystałam z tych zbiorów, ale oczywiście miałam też książki stosowne do
wieku, najpierw dziecka, np. opowiadania o zwierzętach Jana Grabowskiego
czy Dziwną historię o aucie Leokadii J. Duszyńskiej. Było nas troje rodzeństwa i każde z nas miało swoja „biblioteczkę”. O książkach, szczególnie historycznych, które uwielbiał ojciec, rozmawialiśmy przy wspólnym stole.

Znana i lubiana. Była dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki
leszczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego, prezydentem miasta
Leszna oraz dyrektorem Wojewódzkiej, a następnie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesznie. Popularyzatorka literatury i czytelnictwa. Animatorka kultury. Autorka i redaktorka niezliczonych prac związanych z miastem i regionem.
Organizatorka wielu sesji i konferencji. Charyzmatyczna.
Inspirująca do zmian, rozwoju i działania. Zawsze elegancka.

Satysfakcję sprawia mi…
…odkrywanie postaci, wydarzeń z dziejów miasta. Lubię pisać o Lesznie,
opracowywać wspomnienia leszczynian. Od dawna bardzo interesuje
mnie postać dr. Bronisława Świderskiego, cieszę się, że w ramach cyklu
„Cives nostri” wydana została jemu poświęcona publikacja mego autorstwa. Chętnie zajmuję się roślinami i ogrodem. Satysfakcję czerpię z rodziny, osiągnięć synów, a teraz – z wnuków, z których dwóch właśnie rozpoczęło studia wyższe.

Ze stanu wojennego pamiętam…
…najpierw głuche i zaśnieżone nocne miasto. Telefony pozostawały nieme, a mimo to wiadomości szybko się rozchodziły, ratusz pracował
w komplecie. Byłam jeszcze wówczas krótko prezydentem miasta i musiałam podejmować działania, które nie były proste, dotyczyły między innymi bezpieczeństwa, komunikacji. To było ogromne wyzwanie.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Waga (23.09 - 22.10)
Początek miesiąca może być dla Ciebie trudny do przeforsowania. Będziesz
musiał na nowo wbić się w nowy tryb działania. Jednak już w drugim tygodniu powinno się zacząć wszystko stabilizować. Zdrowotnie zwiększ dawkę
aktywności fizycznej.

Baran (21.03-19.04)
Grudzień będzie dla Ciebie czasem przemyśleń, refleksji dotyczących tego
jak działasz w swoim życiu. To dobry czas na rozpoczęcie zmian. Dzięki dążeniu do celu, odkryjesz pewną tajemnicę bliskiej osoby. W zdrowiu skup
się na profilaktyce narządów płciowych.

Byk (20.04 - 20.05)
Postaraj się dokładnie wyważać swoje wydatki. Zwyczajnie wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Przed Tobą ogólnie ciężki czas organizacyjnie,
możesz czuć, że nie ogarniasz tego co się dzieje dookoła Ciebie. Wyciszaj się
głębokimi oddechami.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Przed Tobą pojawi się sporo okazji do zarobku, zmiany na polu zawodowym. Nie obawiaj się nowego, ponieważ przyniesie Ci ogrom dobrego.
Zadbaj o siebie, suplementacja, więcej ruchu. Atmosfera wokół Ciebie będzie sprzyjać pojednaniu czy wyjaśnieniu niedomówień.

Rak (21.06 - 22.07)
Będziesz musiał w pewnej sprawie tupnąć nogą, nie daj się stłamsić, bo
wiesz, że masz rację. Nie daj sobie wmówić, że czyjaś racja jest ważniejsza
od Twojej, zwłaszcza kiedy dotyczy to właśnie Twojego życia. W zdrowiu
uważaj na górne i dolne drogi oddechowe.

Lew (23.07 - 22.08)
Grudzień może przynieść Ci wiele zmian, możesz mieć problem z wyborem
dla siebie odpowiedniej drogi, jednak słuchaj swojej intuicji, która będzie
w tym czasie bardzo aktywna. Uważaj na przemęczenie i braki w witaminach i mikroelementach.

Panna (23.08 - 22.09)
Nie uciekaj przed swoimi problemami, ponieważ później dopadną Cię ze
zdwojoną siłą. Grudzień to czas rozliczeń i tak to właśnie potraktuj. Postaraj
się w Nowy Rok wejść z czystą kartą. W zdrowiu zwróć szczególną uwagę na
problemy z jelitem grubym i wątrobą.

Skorpion (23.10 - 21.11)
W tym miesiącu przyjdzie Ci się zmierzyć z weryfikacją swoich przekonań,
zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które wcześniej uważałeś za bliskie. Będzie
ciężko to zaakceptować jednak finalnie poczujesz się lekko i znacznie jaśniej
zaczniesz postrzegać świat.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Zaczniesz w końcu zbierać owoce swojej ciężkiej pracy, dodatkowo zaczniesz zmieniać kierunek swoich działań. Będziesz miał możliwość wyrwania się ze swojej strefy komfortu, co przyniesie Ci zarówno korzyści materialne, jak i duchowe. Uważaj na uszy i gardło.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
SCzasem za bardzo tłumisz w sobie swoje pragnienia i potrzeby, kosztem
swojej frustracji. Będziesz miał okazję na szczerą rozmowę z bliską Ci osobą
i uwolnienie się z tego jarzma. Popracuj nad swoją duchową stroną, a w finansach bądź bardziej powściągliwy.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Czeka Cię sentymentalna podróż w czasy kiedy czułeś się wolny. Dzięki tej
retrospekcji zaczniesz nieco inaczej patrzeć na swoje życie. W finansach nie
daj się promocjom, racjonalnie podchodź do wydawania ciężko zarobionych pieniędzy. W zdrowiu uważaj na stawy kolanowe.

Ryby (19.02 - 20.03)
Czerp z natury najwięcej jak możesz, to właśnie ona daje Ci siłę do działania,
a teraz będziesz jej potrzebował naprawdę dużo. Nadmiar obowiązków, postaraj się delegować, pamiętaj jesteś człowiekiem, nie maszyną. Ze szczególną troską zadbaj o swoje oczy.

Horoskop klasyczny na grudzień 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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