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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LUTYM

Życzymy sobie i wam
Dzisiaj o przemyśleniu, do którego skłonili mnie niezwykle utalentowani muzycy z naszej małej ojczyzny. Bo gdy ktoś w rytm
wesołej, skocznej muzyki przekazuje mi (skądinąd w piękny sposób) fakt, jakoby świat miał w poważaniu moje problemy, to
daje mi to ostro do myślenia.
The Bullseyes to rockowy duet rodem
z Leszna, który, najogólniej mówiąc,
daje radę. Poznacie ich lepiej zaglądając na strony 20-21 niniejszego wydania,
do czego gorąco zachęcam. Koleżanka
Magda dość dogłębnie prześwietliła ich
historię, więc pozwólcie, że tutaj nie
będę tych słów powielał.
Przechodząc do meritum, w piosence
World Doesn't Care (świetna jest!) chłopacy śpiewają, że świat nie przejmuje
się naszymi problemami. Nie obchodzą
go nasze łzy, przyczyny złamanego serca, nasze myśli i nasze porażki. Ziemia
kręci się dalej i ani my, ani nasze problemy, ani nawet najszczersze pragnienia
tego nie zmienimy. Brzmi dość okrutnie
i ponuro? Brzmi. A ja ponurością gardzę,

więc pozwolę sobie z chłopakami się nie
zgodzić. He, he…
Fakt jest taki, że wszyscy mamy swoje
problemy. Jedni mniejsze, inni większe,
ale jakieś kłopoty każdy ma. Problemy
zdrowotne, brak kasy, wysokie liczby
na wadze, porysowane auto, niesforne
dzieciaki, brak internetu czy hałaśliwy
idiota spod trójki - wybierzcie co chcecie. Przyznacie, że niekiedy można odnieść wrażenie, jakoby każdy próbował
wywindować swoje nieszczęścia na sam
szczyt „góry zła”. Coś a’la „mój problem
jest najmojszy, a twój to w zasadzie nie
problem”. Ba! Jak tak przejrzę czasami
fejsbuka albo sprawdzę, o czym w ogólnopolskich mediach trąbią, to już w ogóle można się załamać; względnie uznać,

że bycie nieszczęśliwym staje się modne.
Normalnie wszyscy cierpią! A od roku,
przez wirusa, to już w ogóle krzyż na
drogę i brak światła w tunelu.
I teraz co – że niby świata to nie obchodzi?! Bzdura! Jedni drugim życie ratują,
pomagają, wspierają, wysłuchują i próbują zrozumieć, uśmiechają się życzliwie. Nastaje wiosna i powoli robi się zielono, a jutro znowu wstanie nowy dzień.
I będzie dobrze. I ludzie pozostaną ludźmi. A światem nie będzie rządzić obojętność, lecz człowieczeństwo. Ot co!
Wierzycie w Boga? On widzi wasze
problemy!
Wierzycie w Bogów? Oni wam pomogą!
Jesteście ateistami? Spokojnie, wokół was są dobrzy ludzie, którzy nie

pozwolą, abyście z ciężkim losem pozostali sami sobie!
Właśnie mi przez myśl przeszły słowa
z zupełnie innego utworu, pewnie wielu z was go kojarzy. Tym tropem pójdę
kończąc ten tekst i do pójścia tym tropem
zachęcam was wszystkich. Życzmy sobie jak najlepiej i wspierajmy się. Nawet
tego kolesia spod trójki...
Życzymy sobie i wam, by nas było stać
Na święty spokój
Szczęścia ile się da, miłości w bród
Mądrych ludzi wokół
PS z jednym zgodzić się bezwzględnie trzeba – jak śpiewają The Bullseyes,
co by się nie działo, świat kręci się dalej… No to niech się kręci. Miłej lektury.
Trzymajcie się!

Miasto kupuje Akwawit

Krótką tylko pieszo

LESZNO > Na 23 marca zaplanowano podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego
leszczyński samorząd kupi pływalnię Akwawit wraz z siedmioma przynależnymi działkami za łączną kwotę, 2.750.000 zł. Płatność ma zostać podzielona na dwie raty (2.150.000 zł
płatne w roku bieżącym i 600.000 zł płatne w roku 2022). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez magistrat, po podpisaniu aktu wejdzie w życie Zarządzenie Prezydenta
Miasta Leszna w sprawie powołania zespołu ds. modernizacji obiektu pływalni. Zespół
ma pełnić funkcję doradczą, a do jego zadań należeć będzie między innymi opiniowanie
rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których efektem końcowym będzie przeprowadzenie modernizacji obiektu pływalni. Na marcowej sesji prezydent Łukasz Borowiak
ma zaproponować radnym zmiany do budżetu związane z opracowaniem programu
funkcjonalno-użytkowego i modernizacji obiektu.

LESZNO > Prawdopodobnie na początku 2022 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu
w centrum Leszna. Ulica Krótka, w związku z planowaną budową Galerii Goplana, stanie się jej pasażem i będzie udostępniana jedynie pieszym. Trakt ma zostać zadaszony,
a korzystanie z niego będzie możliwe przez całą dobę.

Pieniądze na zabytki
REGION > Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło I etap
Programu„Ochrona zabytków”. Wsparcie finansowe na łączną kwotę prawie 106 mln zł
otrzymały 444 projekty. Jak poinformował minister Jan Dziedziczak, znaczne środki trafią
do gmin byłego województwa leszczyńskiego. 340.000 zł ma powędrować do Rydzyny
na przebudowę dachów budynków oficyny zamku (obecnej siedziby Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego). Prace konserwatorskie, restauratorskie i organ mistrzowskie instrumentu organowego w kościele w Oporowie zostaną wsparte kwotą
50.000 zł. Z kolei Opactwo Benedyktynów w Lubiniu otrzyma 220.000 zł na prace remontowe i odtworzeniowe przy historycznym murze zewnętrznym otaczającym Opactwo.

Nowy naczelnik
LESZNO > Robert Fryz, dotychczasowy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie, został następcą odchodzącego na emeryturę Lucjana Rosiaka na stanowisku naczelnika
wydziału edukacji. Pełnienie nowej funkcji rozpoczął z dniem 1 marca. W sumie do konkursu na stanowisko naczelnika przystąpiło sześciu kandydatów

Wizualizacja za: www.leszno.pl

Symbolicznie
LESZNO > 14 lutego, w 79. rocznicę utworzenia Armii Krajowej, pod pomnikiem AK
w Lesznie zorganizowano manifestację. Kwiaty i znicze złożyli leszczyńscy samorządowcy, przedstawiciele Garnizonu Leszno oraz działacze Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. Kwiaty złożono również przy leszczyńskich koszarach, pod pomnikiem
dowódcy AK Stefana„Grota”Roweckiego.
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LUTYM
Idzie nowe

Po siedmiokroć

HENRYKOWO > Już niedługo fatalny stan jezdni w Henrykowie ma przejść do historii.
W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisano już bowiem umowę na przebudowę
odcinka drogi powiatowej o długości 1,3 km. Zakres prac przewiduje m.in.: rozebranie
obecnej nawierzchni w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności oraz wykonanie tam nowej konstrukcji jezdni, ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości
jezdni, utwardzenie poboczy. Koszt inwestycji to 736 tys. zł. Prace mają zostać wykonane do końca czerwca br.

LESZNO > Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wystawę „7 OKIEN” z obrazami siedmiu artystek: Aleksandry Adamczak, Joanny Dudek,
Magdaleny Korniłowicz, Marii Michoń, Anny Świtalskiej-Jończyk, Jagody Woźnej i Sylwii
Zdzichowskiej. Otwarcie wystawy zaplanowano na piątek, 5 marca o godz. 18. Czynna
będzie do 3 kwietnia. Szczegóły na stronie www.mbwa.leszno.pl.

Fot. www.powiat-leszczynski.pl
REKLAMA

Wspomnień czar
LESZNO > Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza do dawnej synagogi (ul. Narutowicza
31) na wystawę„Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna”. Na wystawie zaprezentowano przedstawienia malarskie, rysunki, grafiki, liczne pocztówki, plany oraz akcydensy, medale, przedmioty z porcelany i szkła zawierające widoki Leszna lub wybranych
budynków lub miejsc. Obiekty ikonograficzne uzupełniono muzealiami wiążącymi się
z pokazanymi miejscami lub osobami. Wystawa czynna do 19 września. Szczegóły na
stronie www.muzeum.leszno.pl.
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LUTYM
Zmiany w szeregach potentata

Biznes w wersji on-line

KRZYCKO WIELKIE > Halina Florek, która przez 21 lat pełniła funkcję prezesa spółki Werner
Kenkel, przechodzi na emeryturę. W okresie jej prezesury firma znacznie się rozwinęła.
Dość powiedzieć, że obecnie - w trzech zakładach – zatrudnia ok. 1700 osób. To jedna
z największych firm w regionie i jeden z największych producentów tektury falistej i opakowań kartonowych nie tylko w kraju, ale i Europie. Nowym prezesem spółki został starszy z braci Kenkel, Adam.

LESZNO > Tradycją staje się coroczne spotkanie prezydenta Łukasza Borowiaka z lokalnymi przedsiębiorcami. Tym razem, z uwagi na pandemię, przybrało ono kształt konferencji on-line. W jego trakcie omówiono m.in. planowane na najbliższe miesiące miejskie inwestycje czy wsparcie, jakie miasto oferowało i oferuje przedsiębiorcom w ramach
zwalczania skutków pandemii.

Oferują wsparcie
LESZNO > Poradnia Rodzinna„Krokus” zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy
psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i edukacyjnej oraz warsztatów rodzinnych. Szczegółowe informacje można pozyskać drogą telefoniczną (506 968 164) lub
mailową (poradnia.krokus@gmail.com).

Trzecia fala, zmiana obostrzeń
REGION > Przedstawiciele rządu apelują o rozwagę i ostrożność. Liczba zakażeń i zgonów
w drugiej połowie lutego znowu zaczęła wzrastać. Zdaniem rządowych prognostyków
rozpędza się trzecia fala zakażeń. Panujące obostrzenia w większości przedłużono do
14 marca (w tym naukę zdalną z wyłączeniem uczniów klas 1-3 szkół podstawowych,
zamknięte restauracje i siłownie czy obowiązek noszenia maseczek). Zmiany dotyczą
zakazu noszenia przyłbic i chust (tylko maseczki) oraz obowiązkowej kwarantanny po
przyjeździe z Czech i Słowacji. Dodatkowe obostrzenia wprowadzono w województwie
warmińsko-mazurskim, w którym sytuacja epidemiologiczna była najmniej korzystna.
Sytuacja jest rozwojowa, w związku z czym zalecamy śledzenie zmian na bieżąco na
stronie www.gov.pl.
Fot. www.powiat-leszczynski.pl

Wykonawca wybrany
Pracują w Krzemieniewie
KRZEMIENIEWO > W lutym ruszyły prace związane z przebudową ul. Dworcowej. W sumie zmieniony zostanie odcinek o długości ok. 1,9 km. Prace mają potrwać do końca
czerwca tego roku. Łączny koszt inwestycji to blisko 3,15 mln zł.

RYDZYNA > Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu 2022 roku dzieci z gminy Rydzyna
zasiądą w szkolnych ławkach już w nowym budynku szkolnym. Wybrano bowiem wykonawcę inwestycji obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej.
Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Spółka Jawna
Tadeusz i Artur Michalski z Leszna, a więc ta sama firma, która wcześniej pobudowała
halę sportową i Orlik w Rydzynie.

Obecny wygląd budynku szkolnego.
Fot. M. Gołembka
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# WIEŚCI Z POWIATU

Powiat wspiera niepełnosprawnych mieszkańców
prawie 1,1 mln zł, a wsparciem objętych
zostało ok. 400 mieszkańców. Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Rydzynie, tj. na całoroczne specjalistyczne zajęcia w placówce, z której korzysta 33 uczestników, wydano 676 tys.
zł. Ponadto powiat leszczyński dofinansował 311 osobom zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (za 236
tys. zł). Na likwidację barier architektonicznych dofinansowanie otrzymało 15
osób (łącznie 50 tys. zł), a na uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych - 117
osób (122 tys. zł). Warto także podkreślić, że siedem stowarzyszeń działających w powiecie leszczyńskim otrzymało 13,5 tys. zł dotacji na działalność
sportową, kulturalną, rekreacyjną i turystyczną – z ich oferty skorzystało blisko
400 mieszkańców.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Lesznie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przekazało
w ub.r. osobom niepełnosprawnym 209
tys. zł. Dzięki tej kwocie 15 mieszkańców powiatu otrzymało dofinansowanie
na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (m.in. na
zakup oprzyrządowania do samochodu,

Jarosław Wawrzyniak,
starosta leszczyński:
Władze powiatu przykładają ogromną
wagę do szerokiego wspierania mieszkańców doświadczonych przez los i będących w trudnej sytuacji osobistej.
W ramach skromnych możliwości budżetowych staramy się, aby nikt z potrzebujących nie pozostał bez kompleksowej informacji i pomocy w zakresie
ważnych dla nich życiowo spraw.
uzyskanie prawa jazdy, zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego, zakup
protezy), a 36 osób – na uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym (m.in.
opłata czesnego, opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego).
Ponadto w 2020 r. ok. 100 osób, które w wyniku czasowego zamknięcia
placówek w okresie pandemii koronawirusa utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce

rehabilitacyjnej, otrzymało wsparcie finansowe w łącznej kwocie 227 tys. zł.
W budżecie powiatu leszczyńskiego
w 2020 r. uchwalono również 26 tys. zł
środków własnych samorządu dla organizacji pozarządowych działających
w zakresie pomocy społecznej. W związku z pandemią koronawirusa część z nich
zrezygnowała z realizacji swoich zadań
i ostatecznie pięć stowarzyszeń wykorzystało tylko 10 tys. zł z przyznanego
wsparcia.
Powiat leszczyński dla ok. 30 osób
z zaburzeniami psychicznymi prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kąkolewie. Dzięki pasji i zaangażowaniu wykwalifikowanych pracowników
osoby potrzebujące wsparcia korzystają
z bogatej oferty zajęć terapeutycznych.
Mimo że prowadzenie tej placówki jest
zadaniem administracji rządowej, samorząd powiatowy co roku wspiera jej działalność znaczącymi kwotami ze swego
budżetu.

Każda osoba niepełnosprawna będąca mieszkańcem Powiatu Leszczyńskiego
może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON. Druki wniosków
można pobrać ze strony www.pcprleszno.pl i złożyć w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Lesznie, Plac Kościuszki 4B, pok. nr 5, tel. 65 529 68 31.
REKLAMA

(17/2021)

Łącznie ok. 2,4 mln zł wyniosło w 2020
r. wsparcie dla niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Dzięki tym pieniądzom mogli
skorzystać z niezwykle im potrzebnej rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym z zajęć w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Kąkolewie
i w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Rydzynie.
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w Lesznie z otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych środków
udziela pomocy niepełnosprawnym
mieszkańcom powiatu leszczyńskiego. W ramach rehabilitacji zawodowej
wsparcie można otrzymać na znalezienie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej; zwrot
kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej; dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych. W 2020 r. złożone zostały trzy
wnioski, wszystkie zostały rozpatrzone
pozytywnie na kwotę 102 tys. zł.
Na rehabilitację społeczną w ub.r. z budżetu powiatu leszczyńskiego wydano
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# GODNE UWAGI

Więcej zdarzeń i nowe inwestycje
W czwartek 18 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyła się narada podsumowująca działalność jednostki w 2020 roku. W związku z trwającą pandemią koronawirusa spotkanie miało charakter wideokonferencji.
Przybyło ofiar śmiertelnych
Ze statystyk wynika, że w roku 2020
odnotowano w powiecie leszczyńskim
o jedno zdarzenie więcej niż w 2019
roku (1151 wobec 1150 rok wcześniej). W ogólnej statystyce w minionym roku mniej niż w 2019 roku było
pożarów, ale za to miniony rok obfitował w tzw. miejscowe zagrożenia.
Najwięcej zdarzeń tradycyjnie już odnotowano w Lesznie, następne w kolejności były gminy Włoszakowice,
Rydzyna, Święciechowa, Osieczna,
Lipno, Krzemieniewo i Wijewo. Niestety
optymistyczne nie są liczby opisujące
ofiary śmiertelne zdarzeń odnotowanych przez straż pożarną w Lesznie.
W ubiegłym roku zginęło 25 osób wobec 19 osób w 2019 roku. Najbardziej

charakterystycznymi zdarzeniami ubiegłego roku były wypadek drogowy w rejonie Klonówca (kwiecień), pożar domu
we Włoszakowicach (maj), wypadek na
drodze S5 (czerwiec), wypadek drogowy
w Zaborówcu (październik) oraz pożar
przy ul. Lechickiej w Lesznie (listopad).

Sporo kontroli
Praca strażaków to nie tylko likwidacja
skutków wypadków czy miejscowych
zagrożeń, ale też prewencja w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W 2020 roku przeprowadzono 190 kontroli w 279 obiektach.
Najwięcej uchybień odnotowano w placówkach użyteczności publicznej, a następnie w obiektach produkcyjnych
i magazynowych. Nieprawidłowości

dotyczyły głównie niewłaściwej eksploatacji instalacji, a także złego stanu dróg
ewakuacyjnych.

pozyskała specjalistyczny samochód autodrabinę, a OSP Dąbcze ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Zakupy dla strażaków

Będą nowe zakupy

W 2020 roku KM PSP w Lesznie pozyskała m.in. nowy średni samochód
ratowniczo-gaśniczy, nowe ubrania,
namioty pneumatyczne z podstawowym wyposażeniem. Naprawiono bramy garażowe i wymieniono w jednostce oświetlenie na energooszczędne.
Środki na te cele pochodziły z różnych
źródeł, w tym z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pomoc dotarła również do ochotniczych
straży pożarnych. OSP Włoszakowice

Komenda ma ambitne plany na rok bieżący. Przewidują one m.in. zakup symulatorów zagrożeń, manekinów do ćwiczeń z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy, adaptację pomieszczeń na salkę edukacyjną, zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla strażaków
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz
stacji retransmisji dla poprawy łączności. Dużym przedsięwzięciem będzie nabycie i montaż paneli fotowoltaicznych.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

# PRZEKAŻ 1% PODATKU

1.

0000224658

CARITAS POZNAŃSKA, cel szczegółowy DOM DZIECKA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W LESZNIE

2.

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

3.

0000510810

FUNDACJA DELHAN UŚMIECH W BARWACH TĘCZY

4.

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

5.

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

6.

0000548026

FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY

7.

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

8.

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

9.

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

10.

0000065247

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY LESZNO, cel szczegółowy: IKS Leszno

11.

0000588215

KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU"

12.

0000270261

KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO, cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348

13.

0000420287

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

14.

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

15.

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE RAZEM Z NAMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

16.

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

17.

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

18.

0000055622

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

19.

0000028529

MKS REAL ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL ASTROMAL

20.

0000074145

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, cel szczegółowy: Koło Leszno

21.

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

22.

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

23.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755

24.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487

25.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 7 LESZNO 8108

26.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102

27.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 10 LESZNO 6223

28.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299

29.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298

30.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 15 LESZNO 8169

31.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 LESZNO 8060

32.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 19 LESZNO 9039

33.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 21 LESZNO 8044

34.

0000103857

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH, cel szczegółowy: Koło Terenowe w Lesznie

35.

0000270261

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE, cel szczegółowy SP NR 1 LESZNO 2011

36.

0000024646

RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE

37.

0000078144

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

38.

0000118937

STOWARZYSZENIE ECHO

39.

0000614310

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II

40.

0000348075

STOWARZYSZENIE "KOLORY"

41.

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

42.

0000034219

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

43.

0000578402

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"

44.

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

45.

0000056976

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE

46.

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

47.

0000266321

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

48.

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

49.

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

50.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL", cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

51.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy KLUB CRC LESZNO 8241

52..

0000427837

STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE

53.

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO, cel szczegółowy SP NR 12 LESZNO 2054

54.

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

55.

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

56.

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

57.

0000197334

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO, cel szczegółowy: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO

58.

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LESZNO, cel szczegółowy: FOOTBALL ACADEMY LESZNO 8920

59.

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA" PRZY SP NR 1 W LESZNIE, cel szczegółowy: UKS JEDYNKA LESZNO 4290

*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie www.niw.gov.pl – zaktualizowany w dniu 19 stycznia 2021 roku.

www.ngo.leszno.pl

„Zostaw swój 1 % w Lesznie”
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2020
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# OKIEM SPECJALISTY

Wkręcenie paznokcia

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

Wkręcający się paznokieć cechuje się rurkowatym kształtem. Brzegi
boczne płytki, kierując się ku dołowi, zaciskają znajdujące się pod paznokciem łożysko. Taki stan wiąże się
często z bolesnością, zwiększonym ryzykiem infekcji bakteryjnych (stany
zapalne) i grzybiczych.
Paznokieć wkręcający może być wynikiem wielu czynników. Są nimi m.in.:
nadmierny ucisk sąsiadujących palców

z bolesnością towarzyszącą najmniejszym manipulacjom przy problematycznym palcu, zabieg okazuje się bezbolesny, a po zejściu z fotela podologicznego
natychmiast wraca się do normalnego
funkcjonowania bez bólu. Jeżeli wrastaniu towarzyszy stan zapalny (rana), po
właściwym zaopatrzeniu palec goi się
samoistnie, bez podawania obciążających organizm antybiotyków.
Czas terapii, w zależności od zaawansowania problemu, trwa od kilku dni do
kilkunastu tygodni.
Paznokieć, po odzyskaniu właściwego kształtu, przestaje wywoływać bolesność. Poza tym in plus zmienia się
także estetyka paznokcia i - co za tym
idzie – estetyka całej stopy.

element tkwiący w ranie i zaaplikowana klamra korygująca kształt paznokcia.
Ulga nastąpiła natychmiast, już w czasie trwania zabiegu. Po zejściu z fotela Pacjent wrócił do aktywności, mimo
wciąż obecnej rany. Stan zapalny ustąpił
zupełnie w okresie niecałego miesiąca.
Terapia obyła się bez antybiotyków i leków przyśpieszających gojenie.
Załączony kolaż zdjęć przestawia
rezultat opisanego wyżej zabiegu
podologicznego.

Przypadek PODOlove:
Pacjent zgłosił się do gabinetu z problemem wkręcenia i jednocześnie wrastania paznokcia. Towarzyszył temu
stan zapalny, tkanka ziarninująca.
Mężczyzna zgłaszał bolesność i trudności w poruszaniu się. W czasie pierwszej wizyty bezboleśnie został usunięty

(18/2021)

JOANNA KALISKA
PODOLOVE LESZNO

będący wynikiem deformacji stóp, ciasne obuwie, a także osłabienie organizmu, niewydolność układu krążenia,
czynniki genetyczne czy niewłaściwe
skracanie paznokci.
By zmniejszać ryzyko wkręcania się
paznokci powinniśmy zwracać uwagę na dobór właściwego obuwia dopasowanego do szerokości naszych stóp
- unikać fasonów wąskich w okolicy
przodostopia i noszenia obuwia wysokiego. Ważnym działaniem jest zapobieganie deformacjom stóp w przebiegu postępujących wad postawy. Istotne
jest również prawidłowe skracanie
paznokci.
W przypadku, gdy paznokcie zaczynają zmieniać kształt, warto udać się
do podologa, by jak najszybciej zaopatrzyć problem, wdrożyć działania profilaktyczne i stosować zasadę "lepiej zapobiegać niż leczyć" bolesne stadium
wkręcenia paznokcia.
Obecnie, w obliczu dostępnych metod
korekcji paznokci wkręcających się,
zabiegi te są bezbolesne i nie wymagają podawania znieczulenia. Mimo,
iż Pacjenci zgłaszają się najczęściej

REKLAMA

# WYDARZENIA

Ekstremalna
Droga Krzyzowa
Nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie

26 marca 2021 r.
Bazylika św. Mikołaja w Lesznie

Msza św.: godz. 20:00  Wyjście: godz. 21:00
Zapisy na www.edk.org.pl
Ekstremalna Droga Krzyżowa Leszno
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# Z POLICJI

Audi nie oparło się złodziejce Amatorzy kratek ściekowych
Równouprawnienie dotarło nawet do branży przestępczości Wartość skradzionej infrastruktury wyniosła 3000 złotych. Do
samochodowej. Policjanci z Leszna na Dolnym Śląsku zatrzy- sprawy zatrzymano dwie osoby.
mali kobietę, która ukradła luksusowe audi.
Wprawdzie nie zrobiła tego samodzielnie, ale jej wkład w kradzież samochodu był nie do przecenienia. Ale
po kolei. Była noc z 25 na 26 stycznia,
kiedy z pewnego osiedlowego parkingu odjechało audi Q5, którego wartość
właściciel wycenił na 40.000 złotych.
Wszystko wskazuje, że pojazd był dobrze zabezpieczony, ale jak widać, złodziej nic sobie z tego nie zrobił. Zaraz
po otrzymaniu wiadomości o kradzieży leszczyńscy policjanci przystąpili do
pracy. Tropienie samochodowych przestępców nie jest łatwe, ale najwidoczniej
tym razem musieli oni popełnić jakieś
poważne błędy. Raptem trzy dni zajęło kryminalnym ustalenie potencjalnych sprawców przestępstwa. Ślad zawiódł ich na Dolny Śląsk, do powiatu
legnickiego.
- Najpierw zatrzymana została 29-letnia
mieszkanka tego powiatu. Doszło do tego
w nocy, 29 stycznia, kiedy prawdopodobnie wybierała się ukraść kolejny samochód - mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
O takim zamiarze mogły świadczyć
urządzenia, które miała przy sobie,
a które służyły do pokonywania elektronicznych zabezpieczeń stosowanych
w nowoczesnych pojazdach. Poza tym
przy niej, jak również w jej miejscu

zamieszkania, zabezpieczono niewielkie ilości narkotyków. Tajemnicą poliszynela pozostaje, jak było z tymi prochami. Czy jadąc na robotę, dodawała
sobie nimi odwagi?
Niezależnie od tego ciekawe były kolejne ustalenia policji. Sprawdzenie
w systemach informatycznych pozwoliło uzyskać informację, że kobieta nie
powinna wsiadać za kierownicę samochodu. W przeszłości sąd nałożył na nią
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodajmy, że nie był to zakaz
okresowy, lecz dożywotni.
Trzy dni później, już w lutym, wpadł
29-letni wspólnik kobiety. Mieszkaniec
Legnicy został zatrzymany w swoim
domu. Z papierów wyszło, że kobieta
i mężczyzna byli wielokrotnie karani
za kradzieże, w tym również kradzieże aut, a nawet siedzieli za to w więzieniu. Złodziejską parę postawiono przed
leszczyńskim sądem, który przychylił się
do wniosku prokuratury o zastosowanie
wobec niej tymczasowego aresztowania.
Za kratami mają spędzić trzy miesiące.
Kradzież z włamaniem, której się dopuścili, jest zagrożona karą do 10 lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Bandycki rajd po ulicach Leszna
Młodzi mieszkańcy miasta swoje ofiary terroryzowali metalową pałką, a następnie odbierali im pieniądze. Podejrzani zostali zatrzymani przez policję.
Działali według utartego scenariusza kiedy zapadał zmrok, wsiadali w samochód i jeździli po mieście tak długo, aż
nie natrafili na samotnie spacerującą osobę. W ich mniemaniu taki człowiek był
łatwym celem - wystarczyło go zastraszyć i odebrać pieniądze. Atrybutami,
które miały utwierdzić potencjalną ofiarę
w przekonaniu, że oto jest napad, były
używane przez młodocianych bandytów metalowe pałki teleskopowe oraz
kominiarki.
- W jeden z weekendów ofiarą napastników padł 23-latek. Sprawcy przewrócili
go na ziemię i odebrali mu 100 złotych mówi Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
Młodzi przestępcy po takich wybrykach
zostali zatrzymani. Teraz już pewnie wiedzą, że z pozoru niewinna dla nich zabawa była traumą dla ofiar, a przede wszystkim poważnym wystąpieniem przeciwko
obowiązującemu prawu. Sprawcy rozboju, bo tak zakwalifikowano zdarzenia

z ich udziałem, mają od 17 do 20 lat. To
trzej mieszkańcy Leszna.
- Dodatkowo jednemu z zatrzymanych,
19-latkowi, postawiliśmy zarzuty usiłowania jeszcze jednego przestępstwa
o podobnym charakterze, tym razem dokonanego z inną osobą. Osoba pokrzywdzona w tym przypadku zdołała uciec
przed napastnikami, wobec czego nie
straciła pieniędzy - opisuje M. Żymełka.
Policja sprawdza, w jaki sposób działali
młodzi przestępcy. Jest bardzo prawdopodobne, że mogli dopuścić się oni innych czynów karalnych ponad te, które
odnotowała policja. Na przełomie stycznia i lutego miejscowa prokuratura zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Za rozboje, których dopuścili się młodzieńcy, Kodeks karny przewiduje do 5
lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Żeliwne kratki ginęły ostatnio w różnych częściach Leszna. Sprawców przestępstwa ustalili policjanci z I Rewiru
Dzielnicowych.
- Zostali oni zatrzymani 10 lutego na terenie Leszna - mówi Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.
Kradzieży ośmiu kratek dopuścili się
62-letni mężczyzna oraz 33-letnia kobieta bez stałego miejsca zamieszkania. Łupy upłynniali w punktach skupu złomu. Po zatrzymaniu trafili "na
dołek", a później ogłoszono im zarzuty

kradzieży. Co do zasady za tego rodzaju
przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności i z takim wyrokiem musi
liczyć się 33-letnia kobieta. W przypadku 62-latka kara może być wyższa i wynosić nawet do 7,5 roku więzienia. Jest
to następstwo działania w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.
W ciągu minionych 5 lat odbył on karę
za podobne przestępstwo.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Źródło: OSP Izbice.
Poważnie wyglądające zdarzenie na
drodze ekspresowej S5, na szczęście jak się okazało później - nie aż tak brzemienne w skutkach. Pomiędzy węzłami
Rawicz i Bojanowo na jezdni w kierunku Poznania ciągnik siodłowy scania z
naczepą wpadł w poślizg. TIR stanął w
poprzek drogi, zupełnie blokując ruch
w kierunku Leszna i dalej - ku stolicy
Wielkopolski. Kabina pojazdu przebiła
bariery energochłonne, ale nie osunęła

KM PSP w Lesznie.
Na około 65 000 złotych oszacowano straty po lutowym pożarze przy
ul. Karola Szymanowskiego w Lesznie.
Zapaliło się wyposażenie jednego z pomieszczeń domu jednorodzinnego.
Strażacy ugasili ogień, a nadpalone

się do rowu. Kierowcy nic się nie stało. W samochodzie doszło do uszkodzenia zbiornika z olejem napędowym
i wycieku paliwa. Niezbędna była pomoc strażaków z Rawicza wspomaganych przez OSP w Izbicach. Na miejsce przyjechały również policja i służba
drogowa. Usuwanie skutków zdarzenia
trwało kilka godzin.
TEKST: (LUK)

elementy wynieśli na zewnątrz i zlali je
wodą. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia od zapalonej świeczki.
TEKST: (LUK)

# Z POLICJI
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Kobiece emocje były złym doradcą Tatuś kupił "paseratti", tatuś się dorzuci?
Doprowadzą 62-letniego mężczyznę przed oblicze sądu, a to Niby powszechnie wiadomo, że rozpędzanie auta do znacznych prędkości na śliskiej nawierzchni nie jest rozwiązaniem
tylko część kłopotów.
bezpiecznym, a już tym bardziej mądrym, ale niby dlaczePewnego lutowego dnia Alejami 62-letni mężczyzna, przyznał, że to jego
Konstytucji 3 Maja poruszał się hyundai. towar. Później policjanci zwalczający go miałby się tym przejmować pewien mieszkaniec gminy
Właśnie mijali go policjanci drogówki, przestępczość gospodarczą przeszuka- Osieczna...
kiedy kierująca samochodem zaczęła
się dziwnie zachowywać. Dziwnie, czyli jakoś nerwowo, co mogło oznaczać,
że kobieta może mieć coś na sumieniu.
Tak się złożyło, że policjanci akurat zerkali na pojazd, więc emocje podróżującej osobówką przykuły ich uwagę.
Postanowili sprawdzić, o co może chodzić. Szybko przekonali się, że nerwowe
zachowanie pani było w pełni uzasadnione. Zdenerwowała się, mając świadomość, że oto jej auto mija radiowóz,
a ona razem z partnerem przewozi pojazdem tytoń.
- Zarówno na tylnych siedzeniach, jak
i w bagażniku pojazdu znajdowały się
worki z krajanką tytoniu o wadze blisko
200 kilogramów. Pasażer samochodu,

li mieszkanie mężczyzny, gdzie znaleźli
kolejne 20 kilogramów tytoniu poporcjowanego w półkilogramowe woreczki. Tytoń nie posiadał polskich znaków
akcyzy - mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
Mężczyzna ma postawione zarzuty dotyczące przewożenia i przechowywania wyrobów tytoniowych bez akcyzy,
co w przypadku wprowadzenia ich do
obrotu doprowadziłoby do utraty przez
Skarb Państwa około 250.000 złotych.
Podejrzany musi się liczyć z wyrokiem
do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoką karą pieniężną. O jego przyszłości
zadecyduje sąd.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

W meblościance ukryty

Jak widać, wciąż znajdują się tacy,
którym myślenie nad konsekwencjami
swoich czynów przychodzi z trudem.
Przykładem kierowca pojazdu pędzący
przecinającą las szosą rydzyńską. W pewien deszczowy, zimowy wieczór na starej piątce rozpędził się volkswagenem
passatem do prawie 180 km/h. Na kilkadziesiąt sekund stał się "królem lewego
pasa" i jednocześnie "drogowym celebrytą". To drugie za sprawą nieoczekiwanego nadzoru przez kamerę policyjnego
wideorejestratora. Mężczyzna nie wiedział, że na ogonie ma drogówkę i nie
żałował pedału gazu ani paliwa w zbiorniku. Dyskretna obserwacja przez policjantów prowadzących nieoznakowany
radiowóz doprowadziła do zabawnego
odkrycia - kierowca na swoim "paseratti" miał naklejkę z hasłem "Tatuś kupił".
- Mężczyzna został zatrzymany do

kontroli, a jazda zakończyła się dla niego wysokim mandatem oraz 10 punktami
karnymi - mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
Kierowcą o rajdowym zacięciu okazał
się 40-latek z gminy Osieczna. Trudno
będzie jednak odpowiedzieć na pytanie,
czy wspomnianego już passata faktycznie sprawił mu tata. A jeżeli tak było, to
może i dorzuci się do mandatu?
Jedno jest pewne - kierowca może się
cieszyć, że będzie miał możliwość zapłacić karę. Naprawdę. Bo przy 180 "na
budziku" i na przykład potencjalnym
spotkaniu z przebiegającymi po zmroku przez szosę rydzyńską dzikimi zwierzętami nie musiało to być wcale takie
oczywiste…
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Kompletnie zniszczony bus, ale nikt nie odniósł obrażeń

W akcie desperacji schował się w szafce - tak zrobił 35-latek W pobliżu Bojanowa dostawczy volkswagen uderzył w stojący
próbujący uciec przed odpowiedzialnością karną.
na pasie awaryjnym ciągnik siodłowy z naczepą.
Dobrą passę mają mundurowi z Leszna
w poszukiwaniu osób, które z różnych
powodów powinny być w więzieniu, ale
uchylały się dotąd przed ręką sprawiedliwości - zatrzymano czterech mężczyzn
w wieku od 22 do 43 lat. Jeden z nich
urzędował na terenie Niemiec, bo i po
co miał wracać do Polski, skoro w ojczyźnie mogła czekać go ciasna cela
w którymś z popularnych "sanatoriów".
Tak jednak wyszło, że 40-latek z jakiegoś powodu wrócił do kraju, co nie uszło
uwadze policji. Podkreślić należy, że już
jakiś czas temu wydany został wobec
niego Europejski Nakaz Aresztowania.
I chociaż Europa długa jest i szeroka,
on został zatrzymany w leszczyńskim
mieszkaniu.
- Został już osadzony w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę 3 lat pozbawienia wolności między innymi w związku
z udziałem w zorganizowanej grupie
przestępczej - mówi Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.
Kolejne zatrzymanie dotyczyło 35-letniego mężczyzny, który ukrywał się
przez ponad pół roku. Pewnego zimnego dnia pod drzwiami jego mieszkania

pojawili się policjanci. W tej sytuacji,
wiedząc, że jest otoczony, dramatycznie poszukiwał jakiegoś trafnego rozwiązania swojego problemu. Naprędce
wymyślił, że bezpieczeństwo zapewni
mu meblościanka. Wcisnął się do niej
(w sumie chyba nie do końca wiadomo
jak, ale ludzie to jednak potrafią!) i pewnie myślał, że w tej dość niewygodnej
lokalizacji jakoś szczęśliwie przeczeka
nalot mundurowych. Ale nie z nimi takie
numery. Policjanci natknęli się na mężczyznę w szafce, bo nie raz i nie dwa
znajdowali poszukiwanych w osobliwych miejscach. Jedni ukrywający się
wolą wersalki, inni - jak w tym przypadku - meblościanki.
Zdecydowanie mniej spektakularne, ale
godne odnotowania pozostają dwa inne
zatrzymania.
- Do zakładu karnego trafił również
22-latek poszukiwany za przestępstwa
narkotykowe, a także 43-latek, który
dopuścił się przestępstw przeciwko rodzinie z użyciem przemocy - kończy M.
Żymełka.

Zdarzenie odnotowano na drodze ekspresowej S5 między węzłami Bojanowo
i Rawicz. Strażacy zapewne struchleli na
widok tego, co zastali o poranku 11 lutego na jezdni prowadzącej w kierunku
Wrocławia.
Na pasie awaryjnym zatrzymał się TIR,
ponieważ w zestawie doszło do uszkodzenia jednego z kół. Kierowca wyszedł
z pojazdu, aby trójkątem ostrzegawczym
oznakować miejsce awarii. Kiedy już
miał go ustawić, w jego zestaw z impetem uderzył dostawczy bus.
- Auto miało tak poważne uszkodzenia, że trudno było ustalić jego markę - mówi Krzysztof Skrzypczak, zastępca komendanta powiatowego PSP
w Rawiczu. - Jednak prowadzący auto
mieszkaniec powiatu kościańskiego miał

duże szczęście, gdyż nic poważnego mu
się nie stało. Doznał tylko szoku.
Skutki zdarzenia usuwali strażacy zawodowi z Rawicza i ochotnicy z OSP
w Bojanowie. Zabezpieczyli rejon,
w którym doszło do kolizji, rozłączyli
akumulator w uszkodzonym pojeździe
oraz udzielili pomocy policji w udrożnieniu ruchu. Akcja trwała trzy godziny.
Przypomnijmy, że w ostatnim czasie
to już kolejna podobna kolizja na drodze ekspresowej S5 na jezdni w kierunku Wrocławia. W ubiegłym miesiącu na łamach "Leszczyniaka" pisaliśmy
o zdarzeniu w pobliżu węzła Rydzyna.
Wówczas doszło do kolizji dwóch TIRów i również nikt nie odniósł poważnych
obrażeń.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Kierowca volkswagena passata został przewieziony do szpitala po wypadku na
drodze krajowej nr 12 w pobliżu Lasocic. Doszło do niego na początku lutego
na skutek zderzenia volkswagena z renault traﬃc. Drugie z aut wpadło do rowu.
Kierowca passata był jedyną osobą spośród czterech uczestników wypadku, która
potrzebowała pomocy lekarskiej. Strażacy rozłączyli akumulatory w samochodach oraz usunęli resztki powypadkowe. Straty wynoszą 20 000 zł.
(LUK)

Tyle zostało z dostawczego volkswagena.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KP PSP W RAWICZU
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# ZAPRASZAMY DO FOTO-ZABAWY

Jak dobrze
znasz Leszno?
Dla niektórych zwykłe miejsce, dla innych bezpieczna przystań pełna wspomnień i sentymentów. Bywa źródłem inspiracji, ciekawych spotkań i kulturalnych uniesień. Jedni uwielbiają jego ciszę, gdy wracają z wielkich aglomeracji,
drugich irytuje jego małomiasteczkowy charakter. Niektórzy przemierzają je bez
refleksji, dociekliwi zaglądają w każdy kąt odkrywając co dzieje się za kolejnym
i kolejnym rogiem. Zagorzali wsłuchują się w charakterystyczne dźwięki (jak odgłosy dobiegające w niedzielne popołudnie z lotniska i jego okolic, warkot żużlowych motocykli czy ogrzewanie powietrza w balonie), a zniesmaczeni zagłuszają
je szczelnie zamykając okna.
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Leszno to żywa tkanka, która wciąż ewoluuje – z jednej strony oczywista w swej
pięknej prostocie, z drugiej ociekająca tajemnicą.
A ty - którym typem mieszkańca jesteś? Czym dla Ciebie jest Leszno?
FOT. MAGDALENA WOŹNA/@FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA

1

Uwaga! Zapraszamy do foto-zabawy. Rozpoznaj miejsca zaprezentowane
na zdjęciach i napisz nam, gdzie się znajdują. Spośród osób, które prawidłowo opiszą WSZYSTKIE zaprezentowane w niniejszym materiale miejsca
wylosujemy szczęśliwców, dla których przewidzieliśmy zestawy gadżetów.
Odpowiedzi możecie nadsyłać mailowo (leszczyniak@mtlmedia.pl),
listownie (ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno) lub za pośrednictwem
Facebooka / Messengera.

2

Na odpowiedzi czekamy do 15 marca.

# ZAPRASZAMY DO FOTO-ZABAWY
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# GODNE UWAGI

Wirus sztuki nie zabije
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie otrzymali od pandemii nowe rozdanie. Zasady gry zmieniły się z dnia na
dzień, a stawiane przez wirusa warunki nie do przyjęcia musiały zostać przyjęte. Mimo to nikt nie spasował. Podjęto rękawice,
a w wyłożonych na stół MOK-owskich kartach można doszukać się wielu asów. Gra o byt młodych artystów i o dostęp do kultury
lokalnej społeczności toczy się dalej. Nikt nie myśli jej przerywać…
– Nie ma co ukrywać - pandemia wywróciła naszą działalność do góry nogami. W jednej chwili nasze plany zostały brutalnie zweryfikowane przez nową
rzeczywistość, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Na szczęście Miejski Ośrodek
Kultury w Lesznie tworzą wspaniali ludzie i nikomu nie przeszło przez myśl,
by się poddawać. Kolejne burze mózgów
przynosiły kolejne pomysły, a chęć działania naszego zgranego zespołu po prostu musiała skutkować wieloma nowymi
projektami – zaznacza Maciej Mizgalski,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Lesznie. – Nie było przerwy w działalności MOK-u. Znacznie zintensyfikowaliśmy działania w internecie, co przyniosło wymierne rezultaty. Na podstawie
statystyk zgromadzonych od marca 2020
roku do dzisiaj wynika, że aktywność naszych odbiorców w sieci cały czas rośnie.
W czwartym kwartale minionego roku
liczba odbiorców wyniosła blisko 150 tysięcy. Dzięki temu wiemy, że to, co robimy, ma sens i że mamy dla kogo działać.
Ostatnich 12 miesięcy, pomimo wielu obostrzeń, było w wykonaniu MOK-u bardzo intensywnych. Nie sposób wymienić jednym tchem wszystkich godnych
uwagi aktywności. Zorganizowano wiele konkursów artystycznych, koncertów,
warsztatów i spektakli. Odbyły się letnie półkolonie i ferie zimowe. Nie zrezygnowano z corocznych Dni Leszna
(które w tym roku odbyły się „w sieci”). Działalność nieustannie prowadzi

wiele sekcji podlegających Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury.
– Jeśli chodzi o działalność Amatorskiego
Ruchu Artystycznego, w kwietniu 2020
roku sekcje, zespoły oraz grupy artystyczne przeszły na zdalny tryb prowadzenia zajęć. Wyjątkiem był czas od 1

materiały do nauki, takie jak nuty, filmy czy zdjęcia instruktażowe. Głosy, które do nas docierają, świadczą o tym, że
członkowie naszych grup doceniają możliwość ciągłego rozwoju, nawet w tak
okrojonej formie. Niemniej oczywistym
jest, że zarówno oni, jak i instruktorzy

września do 25 października. Wówczas,
ze względu na poluzowanie obostrzeń,
zajęcia mogły się odbywać przy zachowaniu reżimu sanitarnego – tłumaczy
Maciej Mizgalski. – W większości zajęcia odbywają się na zasadzie indywidualnych lub grupowych spotkań i rozmów prowadzonych za pośrednictwem
różnego rodzaju komunikatorów internetowych. Część z instruktorów, głównie
tych prowadzących zajęcia w grupach,
przygotowuje dla uczestników gotowe

z niecierpliwością czekają na „normalność” i powrót do zajęć na sali.
Pracownicy MOK-u regularnie napotykają na pytania o wznowienie działalności w zakresie organizowania wydarzeń
z udziałem publiczności (w kontakcie na
żywo).
– Doskonale zdajemy sobie sprawę
z tego, że mieszkańcy Leszna i okolic
są spragnieni sztuki na żywo. My również. Choć robimy wiele i na nudę absolutnie nie narzekamy, nasza działalność

w okresie pandemii absolutnie nie zaspokaja wszystkich naszych oczekiwań
i aspiracji. Chcemy robić więcej, chcemy
działać dla ludzi i chcemy zaspokajać ich
kulturalne potrzeby. Robimy co możemy
i nieustannie czekamy na zielone światło od rządu – wyjaśnia M. Mizgalski.
I dodaje, że jego zespół jest w blokach
startowych, gotowy do działania na szerszą skalę. Gdy tylko będzie to możliwe, zaprosi publiczność do sali przy ul.
Chrobrego. Potwierdzeniem jego słów
mogą być wydarzenia, które odbyły się
pod koniec lutego w związku z poluzowaniem obostrzeń. W MOK-u, z udziałem publiczności, która w 50 procentach
mogła zapełnić widownię, zorganizowano dwa koncerty Andrzeja Piasecznego.
Zapytany o ewentualne korzyści płynące z długotrwałego lockdownu, dyrektor
Mizgalski szybko odpowiada, że takowe istnieją.
– Przewrotnie powiem, że w całej pandemii i lockdownie możemy doszukać się
pewnych plusów. Przede wszystkim dostrzegliśmy sporo nowych możliwości szczególnie związanych z działalnością
w sieci - które wcześniej były z naszej
perspektywy słabo widoczne. Poza tym
nasz zespół ma więcej czasu na rozwój
i samodoskonalenie. Oczywiście wszystko po to, aby po lockdownie jeszcze lepiej
wykonywać pracę na rzecz mieszkańców.
Nie wiemy czy i kiedy wszystko wróci do
stanu sprzed pandemii, ale wiemy, że na
pewno sobie poradzimy i że działalność
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie
nie jest zagrożona. Staliśmy się bardzo

# GODNE UWAGI
elastyczni, a w zanadrzu mamy jeszcze
sporo planów i projektów. Działamy!
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco poczynań leszczyńskiego ośrodka kultury
na Facebooku (MOK Leszno) oraz na
stronie www.mok.leszno.pl. Internautom
regularnie serwowane są zabawy

i konkursy. Tam też zamieszczane będą
aktualne informacje dotyczące ewentualnych wydarzeń z udziałem publiczności, które będą organizowane, gdy tylko
pojawi się taka możliwość.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
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Prosto z Leszna prosto w świat
W tym rockowym duecie wszystko jest spójne i przemyślane. Rozpoczynając od gitarowych kompozycji, zrytmizowanego z perkusją wokalu i współbrzmienia głosów, aż po sceniczny wizerunek. Swoją muzyką chcą trafiać wprost do ludzi i towarzyszyć im
w tych bardziej szalonych momentach życia.
Minimalistyczne teksty mają zapętlać
się w głowach słuchaczy. Do wybrania nazwy zespołu, czyli The Bullseyes
(bullseye z ang. środek tarczy), zainspirował ich psychologiczny eksperyment
udowadniający, że punkt na środku tarczy przykuwa wzrok dziecka bardziej
niż znana twarz jego matki. Ten czerwono-czarno-biały symbol ma swoje odzwierciedlenie również w ich strojach
czy okładce płyty. Spontaniczne są natomiast emocje przez lata formujące teksty
i melodie utworów, które pod koniec zeszłego roku zebrali w album o przewrotnej jak na pierwszą płytę nazwie „The
Best of The Bullseyes”.
Z Mateuszem Jarząbkiem (perkusja/wokal) i Darkiem Łukasikiem (gitara/wokal) rozmawiała Magdalena
Woźna.
Dziennikarz muzyczny Gazety
Wyborczej Jarek Szubrycht o waszej
debiutanckiej płycie napisał: „W tym
roku w Polsce nikt lepszego rocka nie
nagrał”. Co znaczą dla Was te słowa?
M: Jesteśmy dumni z tego co nagraliśmy. Naszym celem jest tworzenie nowoczesnego rocka z dobrą energią, ale
przede wszystkim nagrywanie świetnych

piosenek. Czasami jest tak, że słucham
utworów jakiegoś artysty i na pierwszy
plan wybija się charyzma i charakter
wokalisty, ale piosenka jest słaba i brakuje w tym utworze tego, co mnie od
niego uzależni, choćby na chwilę. Jakiś
czas temu przeczytałem mądre zdanie:
„Dobry utwór ma moc zmieniania dnia
i wywracania nastroju na drugą stronę”.
To jest właśnie ta wartość, którą w naszej
muzyce chcemy przemycać. Inspiracje
do tekstów czerpiemy z psychologii zachowań nieświadomych. Jako zespół
wyróżnia nas również to, że jesteśmy rockowym duetem i robimy wszystko, by
była to wartość, a nie przeszkoda. Fakt
ten zmusza nas do ciekawych eksperymentów z interpretacją rocka.
Wizerunek waszego duetu jest bardzo
dopracowany. Spójna sfera wizualna
budowana jest na koncepcie nazwy
zespołu oraz logo, które ma głębsze
przesłanie. Stoi za tym zespół ludzi,
czy sami odpowiadacie za kwestie wizerunkowe i muzyczne?
M: Umiejętności, które posiadamy,
a które wynikają z naszych zawodowych
działań - ja jestem marketingowcem,
a Darek fotografem - bardzo ułatwiają

Artykuł w kultowym miesięczniku Teraz Rock.

Kadry z klipu do Moment's Arrival, singla promującego płytę.
nam kreowanie marki naszego zespołu na utwory, które wysyłam mu po nocach
w mediach. Wszystkie pomysły są na- za pośrednictwem Messengera.
sze. Sami też piszemy teksty, komponujemy i tworzymy scenariusze do naszych „Jutro? Jutro to może nas wszystkich
klipów. Jednak jakość tego wszystkiego nie być. Łap najlepsze co nagraliśmy.
szlifujemy z pomocą przyjaciół.
Nie czekaj 30 lat”. Tak na swoim proD: Znamy się już od drugiej klasy pod- filu na Facebooku tłumaczycie odważstawówki. Siłą naszego duetu jest to, że ną i przewrotną jak na debiutancki albardzo dobrze się uzupełniamy, ponie- bum nazwę płyty. Czy takie podejście
waż jesteśmy zespołem nie tylko w mu- ma coś wspólnego z obecną sytuacją
zyce, ale i poza nią. Żaden z nas z osobna na świecie, czy raczej jest przejawem
nie zrobiłby tyle, ile zrobiliśmy w duecie. pewności siebie?
M: Prawdopodobnie bez mojej motywa- D: Traktujemy ten tytuł raczej w forcji Darek nie ruszyłby się, żeby coś na- mie żartu, a nie pokazania, jacy jestepisać, ale bez Darka totalnie nic by nie śmy fajni.
brzmiało. On ma odpowiedni warsztat M: Przez 8 lat naszej działalności zdąi pomysł na melodię, a przede wszyst- żyliśmy wydać 9 singli, dlatego taki
kim moc zrozumienia moich koncepcji tytuł płyty wydał nam się najbardziej
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Kadr z klipu do utworu World Doesn't Care.
sensowny. Potrzebowaliśmy również postawić przysłowiową kropkę oddzielającą etapy naszej twórczości, gdyż nasza
muzyka i proces jej tworzenia zaczęły
się zmieniać. Te 12 utworów, które pojawiły się na płycie, to przekrój zdarzeń
i przeżytych emocji ostatnich lat, zatem
wybór tytułu jest jak najbardziej trafiony. Czy czas pandemii to dobry moment
na wydanie płyty? Nie chcieliśmy już
dłużej czekać. Poza tym większość naszych słuchaczy jest z zagranicy, więc
i tak nie odwiedzilibyśmy ich z koncertami w najbliższym czasie. Życie w znacznej mierze już dawno przeniosło się do
internetu, a pandemia tylko to nasiliła.
Zobaczyliśmy w tym szansę dla naszej
muzyki. Mieliśmy nadzieję, że to zamieszanie wokół nas i wydania płyty przełoży się na częstotliwość odsłuchań naszych utworów w sieci.
Kiedyś miarą sukcesu w branży muzycznej była ilość platynowych płyt
wręczanych na największych scenach
pełnych publiczności. Teraz liczy się
liczba wyświetleń na YouTube i innych
serwisach streamingowych. W jednym
z wywiadów powiedzieliście, że życie
muzyka to dzisiaj w 80 procentach
promowanie muzyki, a tylko w pozostałych 20 procentach jej tworzenie. Co sądzicie o obecnej sytuacji
rynkowej?
M: Obecnie ta dysproporcja jest jeszcze większa, ponieważ nie gra się koncertów i twórcom zostaje praktycznie
samo promowanie. Trzeba zatem mieć
wiedzę na temat tego, jak działają media
społecznościowe i nadążać za nowymi

technologiami, by nie musieć płacić za
to ogromnych pieniędzy. My na szczęście czujemy się mocni w sferze internetu i to jest nasza wartość. W dzisiejszych czasach trzeba traktować muzykę
jak biznes, a koniecznością jest inwestowanie w reklamę. Sam talent już nie
wystarczy. Kiedyś, by coś osiągnąć w tej
branży, wystarczyło grać fajne koncerty albo usłyszeć swój utwór w audycji,
na przykład u Wojciecha Manna. Dzisiaj
też trzeba grać fajne koncerty, ale to nie
wszystko. Byliśmy grani kilka razy między innymi w Radiowej Trójce, ale poza
tym, że fani nam gratulowali, to nasze
życie się nie wywróciło do góry nogami. Nadal ciężko pracujemy.
D: Rynek muzyczny zmienił się do tego
stopnia, że płyta jako coś fizycznego nie
jest już w dzisiejszych czasach nikomu
potrzebna. Sam nie mam napędu na płyty CD w komputerze czy samochodzie.
Jednak zanim nie wydaliśmy utworów
w tej formie, to nie byliśmy traktowani
poważnie przez krytyków muzycznych.
Dopiero gdy wyszedł krążek, radiowcy
zaczęli się do nas zwracać z prośbą o wywiady. Ludzie nie chcą mówić o czymś,
co istnieje tylko w eterze. Jeżeli ktoś kocha muzykę, to chce mieć namacalny dowód na jej istnienie. Większość ludzi słucha muzyki za pośrednictwem serwisów
streamingowych, ale prawdziwi pasjonaci i kolekcjonerzy chcą omówić okładkę czy nawet przeczytać wkładkę dodaną do płyty.
Obecność na zagranicznych blogach
i serwisach muzycznych, wywiady
w polskich magazynach branżowych,

W styczniu muzycy wystąpili w programie Dzień Dobry TVN.
występ w Dzień Dobry TVN, prawie model 3D Pana Ziemi (bohater teledy4 tysiące subskrybcji na YouTube sku do utworu: ”World Doesn’t Care”).
i 519 tysięcy odtworzeń singla „World Nasi obserwatorzy wrzucają na YouTube
Doesn’t Care”… macie się czym po- tłumaczenie naszych piosenek na portuchwalić. Pytanie: co jest dla Was naj- galski czy hiszpański. Inni to komentują i domagają się tłumaczeń kolejnych
większym sukcesem?
M: Wszystko, co wymieniłaś, niezmier- kawałków.
nie nas cieszy, jednak najbardziej zaskakuje nas, że naszej muzyki słuchają Jakie są wasze muzyczne marzenia?
ludzie z drugiego końca świata. W re- M: Pierwsze, co mi się nasuwa na myśl,
lacjach na Instagramie oznaczają nas to zagrać na dużym, zagranicznym fesympatycy z takich państw, jak Meksyk, stiwalu, a także – w bardziej cyfrowym
USA, Brazylia czy Argentyna. Kilka razy wymiarze – dojście do 10 tysięcy obw naszym sklepie internetowym kupiono serwatorów, na przykład na YouTube.
płyty z wysyłką za granicę. Miło ogląda Chciałbym również, aby nasz zespół
się filmiki, jak gdzieś w Ameryce ludzie był na tyle silną marką, że niezależnie
słuchają naszej muzyki wraz ze swoimi od tego, do kogo byśmy się odezwali,
przyjaciółmi. Na pewno w tym pozytyw- każdy chciałby z nami współpracować.
nym odbiorze naszej muzyki za granicą D: Nie chcę przekroczyć bariery, za
pomaga nam fakt, że śpiewamy w języ- którą nie mogę pójść na kawę jako ktoś
anonimowy. O takiej popularności nie
ku angielskim.
D: Mnie urzekło to, że ludzie przesyłają marzymy. Najbliższym marzeniem jest
nam filmiki, na których odtwarzają na- jednak powrót do koncertowania na
sze utwory albo grają je u siebie w domu żywo, ponieważ to takimi wydarzeniana gitarze. Cyfry są tylko cyframi, na- mi najbardziej zbliżamy się do fanów.
tomiast niesamowite jest to, że inni po- Modne ostatnio live streamy to wszystświęcają swój czas, by do nas napisać lub ko, co teraz mamy, ale gramy je tylko po
coś nam wysłać. Jeden z fanów zrobił to, żeby nie wyjść z wprawy.
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Jest marzec 1935 roku. Podobno do niemieckich szkół wszedł podręcznik szerzący nienawiść w stosunku do narodu polskiego.
Depesze donoszą, że Adolf Hitler choruje na gardło, co ma być związane z jego dietą wegetariańską. We Włoszech łączą się trzy
największe banki, a na niemieckim Śląsku panują niezwykłe o tym czasie mrozy. We Wrocławiu jest 18 stopni Celsjusza poniżej
zera, a w Legnicy 21 stopni na minusie. Kiedy w lutym 2021 roku temperatury te będzie wspominał niejaki Łukasz Domagała
z Leszna, na termometrze za oknem będzie miał jakieś minus 10 stopni Celsjusza. To też nieźle.

Po wieprza

Zadyma pod Rawiczem

Złodzieje nigdy nie przestają działać:

Padły groźby zabicia dzieci:

W dniu 24 lutego włamali się nieznani złodzieje do chlewu Franciszka
Piotrowskiego w Krzywiniu i skradli wieprza. Z kopca na polu majętności
Przysieka Stara skradziono pewną ilość ziemniaków. Ze stogów majętności
Jerka i Kopaszewo skradziono znaczną ilość zboża. Józefowi Jędrowiakowi
z Gierłachowa skradziono 150 kg. wieprza.

W Sarnowie, w pow. rawickim, burmistrz miejscowy, Jan Smolarek, wezwał policję. Poprzednio doszło do zajścia z lokatorem p. burmistrza. bezrobotnym Stanisławem Kaczmarkiem, który w mieszkaniu urządził awanturę i groził zabiciem własnych dzieci. Awanturujący się Kaczmarek znieważył
przybyłych policjantów. Podczas obezwładniania go, uderzył K. st. przod.
Sobeckiego pięścią w twarz na następnie nożem stołowym w lewe ramię.
Na szczęście p. Sobecki nie został ciężko poraniony i życiu jego nie zagraża niebezpieczeństwo. Kaczmarka aresztowano i odstawiono do dyspozycji
władz sądowych.

Pożegnanie z leszczyńską "skarbówką"
Dawniej urzędników skarbowych żegnało całe miasto:
Z dniem 1 marca rb. przeniesiony został kierownik działu egzekucyjnego
Urzędu Skarbowego w Lesznie p. Józef Mizgalski na równorzędne stanowisko do Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. W trudnej swej pracy, dzięki wrodzonemu taktowi, umiał pogodzić dobro służby z ciężką dolą płatników,
to też z żalem żegnają go nietylko koledzy, ale i całe społeczeństwo Leszna
i okolicy.

Wielki pożar od latarki
Wystarczył chwila nieuwagi:
W majętności Grodnica, własność Kurji Arcybiskupiej, dzierżawionej przez
p. Stefana Morkowskiego, zapalił się budynek gospodarczy z narzędziami
rolniczemi i obora dla bydła służby dworskiej. Szopa spaliła się doszczętnie, również obora. W płomieniach zginęło 8 krów, własność służby folwarcznej. Straty w sumie 10 000 złotych, pokrywa zaledwie do połowy Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu. Pożar powstał wskutek nieostrożności 29-letniej Franciszki Łukowieckiej, która podczas dojenia krów umieściła nieodpowiednio latarkę, która się wywróciła, a od dobywającego się płomienia zapaliła się słoma.

Praca dla bezrobotnych w Krzywiniu
Doraźny ratunek przed biedą:
W Krzywiniu znalazło kilku bezrobotnych pracę i zarobek przy brukowaniu
ulicy Łąkowej.

Honorowe obywatelstwo
To już w Krzywiniu:
Rada miejska w Krzywiniu nadała p. Janowi Czerwińskiemu obywatelstwo
honorowe miasta. P. Czerwiński należy do sędziwych obywateli miasta gdyż
liczy już 79 lat. Zajmował się pracą społeczną, piastując mandaty w organach gminnych, samorządowych itd.

Będzie podział
Działo się w powiecie gostyńskim:
Dominium Siedlce, obejmujące 1900 mórg, własność p. Oertzena, ziemianina w Pępowie, zostanie w najbliższym czasie rozparcelowane.

# STARA PRASA
Zaczadzenie
Śmierć przyszła niespodziewanie:
W sobotę w nocy zaczadziła się służąca p. Urbańskiego w Krobi, która ogrzewała swój pokój gazem.

Narodowiec zwolniony
Na wolność wyszedł w marcu 1935 roku:
W dniu 21 b. m. został z więzienia śledczego w Rawiczu zwolniony mgr.
Jerzy Gronowski; przebywał on tam od dnia 7 lutego b. r. Starania o zwolnienie prowadził adw. dr. Opatrny z Leszna. Celem uniknięcia manifestacyj
powitalnych w Rawiczu, wywieziono wieczorem p. Gronowskiego samochodem na dworzec w Rawiczu. P. Gronowski powitany został zato owacyjnie
na dworcu w Lesznie.
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Lotna brygada odkryła spirytus
Urzędnicy z Leszna rozbili rodzinną grupę trudniącą się sprzedażą lewego alkoholu:
W ub. czwartek w godzinach popołudniowych osadzono w areszcie policyjnym w Czempiniu Stanisława Zaczyka z Piechanina, jego syna, a następnie żonę i córkę Władysławę, posądzonych o potajemny handel spirytusem.
Dzięki energicznym poszukiwaniom lotnej brygady Urzędu skarbowego z Leszna i policji czempińskiej, udało się wykryć w stodole aresztowanych przeszło 36 litrów spirytusu. który skonfiskowano. Dostawcą spirytusu
Zaczykom okazał się krewny p. Zaczykowej, który pracował w gorzelni majętności Wrączyn. Pokątnego dostawcę spirytusu aresztowano.

Owacja dla zacnego obywatela Leszna
po uniewinnieniu
Padł on ofiarą intryg:

Po spożywkę i odzież
Nie tak daleko od Leszna:
Onegdaj włamano się do kuchni właściciela majątku w Kamieńcu i skradziono większą ilość artykułów spożywczych, zastawy stołowe oraz garderobę
damską i męską, wartości ponad 1000 złotych.

W ub. tygodniu odbyła się rozprawa przed wydziałem zamiejscowym sądu
okręgowego w Lesznie przeciw rendantowi Stanisławowi Chmarze, oskarżonym o popełnienie nadużyć w głównej kasie miejskiej. Rozprawie przewodniczył sędzia o. Kamiński, wotowali s. o. Simiński i s. o. Sobiech, oskarżał prok. Stanek, bronił mec. W. Dąbrowski. W wyniku całodziennej rozprawy
ogłoszono wyrok, mocą którego uwolniono oskarżonego od winy i kary, a
koszty postępowania nałożono na Skarb Państwa. Wyrokiem tym rendant
Chmara został zupełnie zrehabilitowany. Opuszczającemu salę rozpraw
ogólnie szanowanemu obywatelowi, który padł ofiarą niecnych intryg, urządziła publiczność owację.

W Lesznie bez szubienicy
Jeden z oskarżonych o morderstwo dr. Scherbla zamiast kary śmierci
otrzyma dożywotnie pozbawienie wolności:
W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpatrywał sprawę morderców dr. Scherbla z Leszna, Józefa Kunerta, skazanego przez sąd I instancji na
karę śmierci, Leona Stanisławskiego, skazanego przez sąd I instancji na 15
lat więzienia oraz Bronisława Plucińskiego, skazanego na 8 miesięcy więzienia. Po wysłuchaniu wywodów obrońców adw. Hryniewieckiego i Howorki,
sąd zamienił karę śmierci Józefowi Kunertowi na dożywotnie więzienie,
Stanisławskiemu Leonowi obniżył karę do 12 lat więzienia, zaś Plucińskiemu
sąd karę zatwierdził.

Wichura powaliła stodołę
Pogoda bywa nieprzewidywalna:
Szalejący w ostatnich dniach wicher wyrządził na terenie powiatu gostyńskiego znaczne szkody. W kilku wsiach powywracał płoty, drzewa i chlewiki. W Brzeziu pod Gostyniem wichura wywróciła nowobudującą się stodołę,
własność gosp. Jakóba Bidermana.

Zmiana na stanowisku wójta
Doszło do niej w Poniecu:
Wójtem tut. gminy został dotychczasowy wójt komisaryczny Jan Czyni, członek B. B.

Praca dla bezrobotnych w Krzywiniu
Doraźny ratunek przed biedą:
W Krzywiniu znalazło kilku bezrobotnych pracę i zarobek przy brukowaniu
ulicy Łąkowej.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
Mordercy dr Scherbla, pierwszy od lewej Józef Kunert, drugi
Stanisławski.

Zachowano oryginalną pisownię. Teksty pochodzą z marcowych wydań "Kuriera
Poznańskiego", rok wydania: 1935.
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TEATR WRACA

do gry

TEATR MIEJSKI W LESZNIE POWRACA DO WYSTAWIANIA SZTUK Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI, OCZYWIŚCIE Z ZACHOWANIEM WSZELKICH WYTYCZNYCH REŻIMU SANITARNEGO. WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE SALA TEATRALNA TO MIEJSCE, W KTÓRYM NIE MA PODSKOKÓW I PATRZY
SIĘ W JEDNYM KIERUNKU, CO JEST ZNACZNYM ORĘDOWNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA. O TYM,
CO DZIAŁO SIĘ W TEATRZE W OSTATNIM CZASIE I O TYM, CO PRZED NAMI ROZMAWIAMY
Z DYREKTOREM ZBIGNIEWEM RYBKĄ.
Teatr Miejski w Lesznie chyba wiele przeszedł
od marca 2020?
No cóż, podzieliliśmy los innych instytucji, zakładów pracy, wielkich i małych przedsiębiorstw
prywatnych i publicznych, działających w „czasach zarazy”. To był – to jest – dla nas wszystkich
bardzo trudny czas, którego podstawową właściwością jest niepewność tego, co zdarzy się jutro.
Ciągle uczymy się tego nowego życia i nieustannie wyczekujemy chwili, w której odzyskamy wolność i powrócimy do znanej nam „normalności”.
Każdego dania towarzyszy nam dużo emocji,
strach przemieszany z nadzieją. Kiedy rok temu
pojawiła się pandemia, nikt z nas nie wiedział, ile
to wszystko potrwa. W swojej naiwności liczyliśmy, że lockdown jest chwilowy, zakończy się

PARKuj z FILMEM

Warsztaty dla młodzieży – Teatr wyobraźni

niebawem, no, może za kilka tygodni. Czas mijał,
a my spędzaliśmy go w ciągłej huśtawce. Nie znaczy to jednak, że zapomnieliśmy o pracy. Wręcz
przeciwnie – staraliśmy się maksymalnie wykorzystać ten dziwny „czas zawieszenia”. Głównym i jedynym sposobem kontaktu z Widzami
pozostał nam Internet. Podobnie zatem jak inne
teatry organizowaliśmy czytania tekstów. Różnych. W efekcie przez minionych kilka miesięcy
nazbierało się tego całkiem sporo. W maju zaproponowaliśmy internautom wspomnienia Ludwiga
Kalischa „Obrazki z moich lat dziecięcych”, przez
całe lato (od 1 czerwca do 31 sierpnia) czytaliśmy
dla dzieci „Bajki w podróży” (14 odcinków). Korzystając z ładnej pogody i dobrodziejstw kanikuły, przez całe wakacje zapraszaliśmy leszczynian
na plenerowe pokazy ﬁlmów pod nazwą PARKuj
Z FILMEM. W ramach cyklu co weekend w parku
przy teatrze pokazywaliśmy najciekawsze kinowe hity minionych sezonów. Frekwencja na projekcjach oraz bardzo pozytywny odzew publiczności pozwalają nam wierzyć, że nasz pomysł się
spodobał.
W połowie wakacji byliśmy współgospodarzami
16. Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych,
a pod koniec sierpnia dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowaliśmy on-line Leszno Barok Plus Festiwal, w ramach którego zaprezentowaliśmy w sieci cztery
koncerty i dwa spektakle, w tym nasze przedsta-

wienie „Siedem sekund wieczności”. W październiku i listopadzie – jako partner Miejskiej Biblioteki Publicznej – współtworzyliśmy słuchowisko
„Grochowiakowo”.
Jesienią przyszedł krótki moment odwilży. Znowu mogliśmy grać! Na początku sezonu pokazaliśmy zatem nowe przedstawienia, nad którymi
pracowaliśmy wiosną, w czasie zamknięcia. W odstępach tygodniowych odbyły się premiery aż
trzech tytułów: „Miłość i polityka”, „Mały Książę”
i „Mój boski rozwód”. Ku naszej radości Widzowie
bardzo polubili te spektakle, mieliśmy już rezerwacje na kilka tygodni naprzód. Kiedy wydawało
nam się, że ta wyczekiwana „normalność” z wolna do nas powraca, liczba zachorowań w kraju
zaczęła gwałtownie wzrastać i… na początku
listopada ponownie zamknięto teatry. Skłamałbym, gdybym powiedział, że się z tego ucieszyłem. Znakomicie zapowiadający się sezon został
zatrzymany w jednej chwili. Natychmiast zaczęliśmy więc przeprogramowywać nasze plany.
Tekst napisany dla leszczyńskiego teatru przez
Michała Zdunika (projekt MKiDN) nie mógł już
być wystawiony na scenie – został zatem przeniesiony do Internetu.
Jak wspomniałem, pomimo pandemii nie złożyliśmy broni i nie zrezygnowaliśmy z naszej
codziennej aktywności. Dzięki temu w skrajnie
niesprzyjających warunkach zrealizowaliśmy
cały program działań edukacyjnych, na które rok
wcześniej zdobyliśmy grant z MKiDN. W ramach
tego projektu w wersji on-line odbyły się premiery/pokazy trzech czytań performatywnych
z udziałem aktorów-amatorów: 16 grudnia – „Na
pełnym morzu” w reżyserii Doroty Bator, 18 grudnia – „Miasto” w reżyserii Nataszy Sołtanowicz
i 20 grudnia – „Gruba świnia” w reżyserii Roberta
Traczyka.
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Mały Książę, fot. B. Ciesielska

Na pewno warto grać, choć jeśli pyta Pan o pieniądze, to odpowiedź musi brzmieć: nie. Nie opłaca się. Dla dwudziestu pięciu procent w ogóle, dla
pięćdziesięciu… można próbować. Pewne jest, że
granie w tych warunkach nie odbywa się w zgodzie z jakimkolwiek sensem ekonomicznym.
Jak odczytać emocje widza zza maseczki?

Mayday, fot. B. Ciesielska

Przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych
udało nam się przeprowadzić w tym czasie także
warsztaty teatrologiczne dla nauczycieli i zajęcia
teatralne dla młodzieży. Warsztaty prowadzili:
znany i ceniony krytyk teatralny Tomasz Domagała oraz reżyser, dramaturg i nauczyciel akademicki Tomasz Man. Przez kilkanaście tygodni
warsztaty dla dzieci prowadził również Marek
Prałat, częściowo pracując z dzieciakami zdalnie. Efekt ich wspólnej pracy to przedstawienie
„O Pryszczycerzu i Królewnie Pięknotce” na podstawie tekstu Marty Guśniowskiej. Z naszymi
Widzami pod koniec roku spotykaliśmy się także
w „Salonie artystycznym”. Był to cykl, w ramach
którego wspólnie z Julią Wernio, aktorami i publicznością czytaliśmy poezje. Część czytań zdążyliśmy odbyć „na żywo”, część – w sieci (wciąż
można oglądać jedno z nich na naszym teatralnym kanale YouTube).
W styczniu pokazaliśmy w Internecie także dwa
projekty, będące plonem naszej kooperacji
z Domem Kultury w Rawiczu. Była to sztuka „Honeymoon” w mojej reżyserii i „Królowa Śniegu”
w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza – obydwa
czytania w znakomitych obsadach, z udziałem
m.in. Dominiki Ostałowskiej, Małgorzaty Lewińskiej i Izabeli Noszczyk. A kilka dni temu zaprosiliśmy Widzów przed ekrany i monitory na premierę spektaklu „Kartoteka naszej współczesności”
w reżyserii Julii Wernio. W realizacji tej – obok
aktorów – udział wzięli mieszkańcy Leszna, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach związanych z epidemią i przymusowym zamknięciem.
Przedstawienie spotkało się z fantastycznym odzewem naszych Widzów i nadal dostępne jest na
kanale YouTube i proﬁlu Facebook teatru. Również w styczniu na platformie VOD odbyła się internetowa premiera sztuki, przygotowanej wraz
z Mazowieckim Teatrem Muzycznym – „Koń by
też pisał wiersze, gdyby mu dać sto złotych” w reżyserii Jerzego Satanowskiego. Skromie włączy-

liśmy się też internetowo w obchody 101. rocznicy
powrotu Leszna do macierzy. Poza tym nieustannie i niestrudzenie sprzątamy teatr i dzięki temu
m.in. dorobiliśmy się przez czas pandemii wygodnej sali prób (śmiech). Jeśli do tej przydługiej listy dodamy jeszcze przeprowadzoną w ubiegłym
roku modernizację widowni i kilka drobniejszych
remontów teatralnych pomieszczeń, które wykonaliśmy własnymi siłami, widać, że przez ostatnie
miesiące naprawdę nie próżnowaliśmy.
W nadziei, że będziemy mogli grać, przygotowaliśmy też dwie nowe premiery i rozpoczęliśmy próby do kolejnej. Już 5 marca zapraszamy naszych
Widzów na kultową farsę „Mayday” z udziałem
m.in. Roberta Rozmusa i Przemysława Redkowskiego. Wspólnie z krakowskim Teatrem KTO
wyprodukowaliśmy sztukę „Słoneczni chłopcy”,
w której aktorski popis dadzą dwaj nestorzy krakowskich scen, Leszek Piskorz i Jacek Strama.
Leszczyńska premiera przedstawienia zaplanowana jest na 19 marca.
Myślę, że warto dodać, że w czasie lockdownu napisaliśmy też kilka nowych wniosków do MKiDN
i Urzędu Marszałkowskiego. Z niecierpliwością
czekamy na rozstrzygnięcie naborów, bo jeśli uda
nam się pozyskać dodatkowe środki, będziemy
m.in. mogli wyposażyć naszą scenę w niezbędny
sprzęt oświetleniowy i akustyczny oraz kontynuować działalność edukacyjną…

No cóż, teatr spełnia się wyłącznie w konfrontacji z odbiorcą. Bez publiczności nie istnieje. Widzowie w maseczkach reagują może mniej emocjonalnie, w mniej widoczny dla nas sposób, ale
reagują. Są. Czujemy ich emocje i staramy się im
przekazać nasze. Pomimo wszystko – staje się
teatr!
Czy bez widowni nie było pracy w Teatrze?
Była inna praca. Nieustannie. Zawsze z myślą
o Widzach. Oczywiście nie wyczerpuje ona naszych aspiracji. W okresie zamknięcia nie realizujemy przecież założonego harmonogramu
premier, ale staramy się jednak utrzymywać
z naszymi Widzami kontakt taki, jaki jest w obecnych warunkach możliwy. Charakter i rodzaj tych
zajęć próbowałem opisać, odpowiadając na Pana
pierwsze pytanie.
Co dziś słychać w Teatrze i jakie są perspektywy na najbliższy czas?
Czekamy na dalsze kroki władz, czyli decyzję
o otwarciu, zniesieniu limitów miejsc lub powrocie izolacji. Trudno w takim momencie coś planować, ale jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. Nie przerwaliśmy pracy dla Internetu
i nie przerwaliśmy pracy dla sceny. Mamy jednak
nadzieję, że – jak dawniej – po prostu zobaczymy
się z Państwem w teatrze.

Otrzymaliście wsparcie, czy zostawiono Was
samych sobie?
Tak, korzystaliśmy z Funduszu Wsparcia Kultury.
Nie była to wielka kwota, ale wszystko, co otrzymaliśmy, zostało dobrze wykorzystane. Wielką
pomocą były dla nas wspomniane już wyżej pieniądze, które zdobyliśmy przed pandemią z programów operacyjnych MKiDN.
Czy warto jest grać dla dwudziesty pięciu lub
pięćdziesięciu procent widzów?

Słoneczni chłopcy, fot. N. Burkowski

26

# PROMOCJA

# PROMOCJA

27

28

# GODNE UWAGI

Konkubinat pod lupą
Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który nie uznaje związków partnerskich - i to nie tylko tych zawartych pomiędzy osobami tej samej płci, ale również osób heteroseksualnych. Na tę chwilę w polskim porządku prawnym ich funkcje pełni instytucja konkubinatu, choć i ona nie jest w sposób jasny i klarowny doprecyzowana przez prawo...
Alternatywa dla małżeństwa

REKLAMA

Porządki prawne wielu państw przewidują zarówno możliwość zawarcia
związku małżeńskiego, jak i związku
partnerskiego. Ten drugi na ogół przeznaczony jest dla partnerów homoseksualnych, ale nie tylko. Z wielu powodów
związek partnerski stanowi pewne ułatwienie. Małżeństwo to instytucja, która
znajduje się pod kontrolą państwa. Jego
zawarcie oraz rozwiązanie jest regulowane prawem. Z kolei związki partnerskie najczęściej opierają się na umowie
zawartej między zainteresowanymi stronami. Jeśli państwo uznaje taką instytucję, wówczas oficjalnie korzystają oni
z pewnych udogodnień, przede wszystkim w zakresie majątkowym.

Polski porządek prawny
W Polsce przez dłuższy czas nie mówiło
się o związkach partnerskich. Uważano,
że to najprostsza droga do zalegalizowania związków homoseksualnych, czego
powszechnie unikano. Pominięto realną alternatywę dla małżeństwa, której
w rzeczywistości w Polsce nie ma. I tutaj pojawia się konkubinat, który w pewnym stopniu tę lukę wypełnia. Należy
jednak jeszcze raz podkreślić – konkubinat nie jest instytucją wprost wymienioną w przepisach prawa i nie odnosi
takich samych skutków, jak małżeństwo.
Niemniej polski system prawny przewiduje swobodę zawierania umów cywilnoprawnych, a więc właśnie w ten sposób - nieco zawiły - można uregulować
konkubinat.

Konkubinat
Przede wszystkim jest to instytucja faktyczna, czyli jej istnienie zależy od stanu
faktycznego. Jeśli dwóch dorosłych ludzi
prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe, utrzymuje trwałe stosunki seksualne,
a być może wspólnie wychowuje dzieci, to tworzy konkubinat. Żadna umowa
do stwierdzenia tego faktu nie jest potrzebna. Z drugiej strony taka sytuacja
nie tworzy żadnych skutków prawnych.

Dlaczego umowa?
Osoby decydujące się na pozostawanie w konkubinacie powinny rozważyć zawarcie umowy cywilnoprawnej.
Nie zastąpi ona małżeństwa, jednak
pozwoli uregulować większość kwestii majątkowych. Taką umowę należy
zawrzeć na piśmie. Jeśli ma ona dotyczyć jakiegokolwiek prawa związanego

z nieruchomością, musi być sporządzona i podpisana przed notariuszem. W innych przypadkach takiego wymogu nie
ma, ale niekiedy warto zdecydować się
na pomoc prawnika. Umowa zawarta przed notariuszem ma większą moc
dowodową. Trzeba jednak pamiętać,
że w ten sposób nie da się uregulować
wszystkich kwestii – na przykład na podstawie takiej umowy partner nigdy nie
będzie dziedziczył ustawowo, a wyłącznie z testamentu i zawsze będzie musiał
odprowadzić podatek od spadku.

Dozwolone postanowienia
najczęściej osoby pozostające w związku małżeńskim jednocześnie żyją
w ustroju wspólności majątkowej.
Podobny stan rzeczy można osiągnąć zawierając umowę. Pewnym utrudnieniem
jest jednak fakt, że aby osiągnąć stan
idealnej wspólności majątkowej, trzeba
w umowie wskazać wszystkie składniki majątkowe. Z reguły jest to niewykonalne, dlatego można ograniczyć się
tylko do rzeczy o największych wartościach. W umowie strony mogą zadeklarować, że wszystkie zobowiązania będą
podejmować wspólnie albo wprost zobowiązać się do zaciągnięcia wspólnego
kredytu. Sporna jest kwestia alimentów.
Teoretycznie można w umowie zastrzec
warunki, które spowodują wypowiedzenie umowy, przy czym jedna z osób byłaby w takiej sytuacji zobowiązana do
dostarczania alimentów drugiej stronie.
W ten sposób nie można jednak uregulować kwestii spadkowych. Testament
to czynność jednostronna, czyli dokonywana przez jedną osobę. Oczywiście
nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym
samym dniu, u tego samego notariusza
konkubent i konkubina osobno sporządzili swoje testamenty.

Alternatywny?
Polskie prawo cywilne przewiduje instytucje współwłasności oraz solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania. Każda osoba ma prawo zawrzeć
stosowną umowę wspólnie z drugą osobą. Bez znaczenia jest wówczas fakt, czy
zawarli umowę będąc w konkubinacie.
Nie ma żadnych przeszkód, aby wspólnie nabyć samochód lub dom. Warunek
jest taki, aby oba podmioty były wymienione w umowie sprzedaży (lub umowie
przedwstępnej) jako osoby wspólnie nabywające rzecz czy nieruchomość. Inny
przykład związany jest z prowadzeniem
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rachunku bankowego. Każdy posiadacz
konta może wskazać współwłaściciela.
I wreszcie, osoba dorosła może upoważnić inną do dokonywania określonych
czynności w jej imieniu.

Czy warto?
Konkubinat nie jest instytucją prawną,
czyli nie są z nią związane żadne skutki
prawne. Umowę, którą wyżej opisałem,
mogą zawrzeć dwie zupełnie obce sobie
osoby. Nie należy więc utożsamiać konkubinatu z umową dotyczącą wspólnych
praw. Omawiam jednak te instytucje razem, ponieważ najczęściej to właśnie
osoby pozostające w stosunku konkubinatu zawierają tego typu umowę. Poza
tym partnerzy będący w konkubinacie
najczęściej chcą zapewnić sobie minimum formalizmu i po to sporządzają taki
dokument. Umowa w pewien sposób cementuje wspólny związek, ponieważ zapewnia względną stabilność.

Rozpad
Tak jak niektóre małżeństwa kończą się
rozwodem, tak rozpadają się związki pozamałżeńskie. Jeśli była zawarta umowa
związana z konkubinatem, wówczas należy powziąć pewne kroki, aby ją rozwiązać. Najlepszym rozwiązaniem jest
mediacja, która pomoże wspólnie uregulować kwestie majątkowe zawarte
w umowie. Warto również pamiętać, że
koszt zawarcia umowy majątkowej, jak
i ewentualnej mediacji, jest stosunkowo

niewysoki (szczególnie w porównaniu
do kilku lat wstecz).

Refleksja
Często uważa się, że kobiety w państwach muzułmańskich są sprzedawane mężowi, ponieważ przed zawarciem
małżeństwa zawierana jest umowa cywilnoprawna. Otóż trzeba pamiętać, że
w Islamie związek małżeński jest kontraktem, a nie sakramentem. Znaczna
większość małżeństw jest zawierana bez
pomocy duchownego. W tej rzekomej
umowie sprzedaży przyszła żona i mąż
określają stosunki majątkowe, jakie
będą ich dotyczyć. W większości państw
wciąż obowiązuje mahr, z którego wynikają nieporozumienia. Jeśli mężczyzna
chce poślubić kobietę, to musi wręczyć
jej mahr, czyli określoną kwotę pieniędzy. Jest to w rzeczywistości zabezpieczenie dla kobiety na wypadek śmierci
jej męża lub rozwodu, aby nie popadła
w biedę. Dlatego fakt, że mężczyzna negocjuje z ojcem panny młodej, ile zapłaci
za możliwość zawarcia małżeństwa, nie
jest uprzedmiotowieniem kobiety, lecz
jedynie troską, aby zapewnić jej godny
byt po śmierci męża. Jeśli mahr przyrównać do alimentów, to instytucja małżeństwa w Islamie w dużej mierze odpowiada instytucji konkubinatu i umowie
majątkowej w Polsce.
KAMIL DUDKA

29

30

# INWESTYCJE

Wspomnieć czas, jak zmienia się wokół nas
Zdjęcia łączy to samo miejsce i podobne ujęcie. Jedynym, co je dzieli, jest czas. Pokazujemy kilka lokalizacji, które w niedługim
okresie zmieniły swoje oblicze.
Pod względem liczby inwestycji minione lata były niezwykle owocne. Przebudowy, modernizacje i nowe budowy realizowano w całym regionie. Było to możliwe
dzięki szerokiemu strumieniowi środków zewnętrznych, które na różne inwestycje pozyskiwały samorządy lub przedsiębiorstwa. Pokazujemy kilka miejsc, które
m.in. dzięki temu zmieniły się nie do poznania. Przypomnijmy sobie, jak było jeszcze nie tak dawno temu i jak jest teraz.

MARZEC 2019. Ulica Lipowa w Lesznie - główny trakty wyjazdowy w kierunku Góry. Tak wyglądała ulica w trakcie prowadzonej przebudowy.

MARZEC 2019. Ulica Wilkowicka w Lesznie. Wtedy jeszcze zmora kierowców dojeżdżających do zakładów pracy przy ul. Spółdzielczej oraz
mieszkańców Wilkowic. Regularne opuszczone rogatki przed przejazdem
kolejowym i niepotrzebne nerwy w oczekiwaniu na przejazd pociągu. Tak wyglądało podczas budowy wiaduktu nad linią kolejową E59
Poznań-Wrocław.

LUTY 2020. Droga między Bojanowem a Pakówką. Jeszcze wtedy funkcjonował w tym miejscu przejazd z rogatkami, a nowy wiadukt dopiero miał
piąć się w górę. Na zdjęciu widać jeden z przyczółków.

LUTY 2021. Ta sama ulica Lipowa prawie dwa lata później. O remoncie już
zapomnieliśmy - dziś jeździmy gładką i wygodną drogą.

MARZEC 2021. Kto pamięta jeszcze te problemy z porannym albo popołudniowym oczekiwaniem na przejazd pociągu? Chyba niewielu. Dziś
Wiaduktem 100-lecia Powrotu Leszna do Macierzy przemykają kierowcy
chcący dojechać do drogi ekspresowej S5. Przejazd odbywa się szybko
i bez kłopotów.

LUTY 2021. Dokładnie rok później to samo miejsce. Wiadukt stoi, ale jeszcze formalnie nie można z niego korzystać. Dla mieszkańców Pakówki będzie to nowa jakość w zakresie skomunikowania z siedzibą gminy. Zyskają
również pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Pakówce. Na pewno będzie bezpieczniej.
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KWIECIEŃ 2018. Ulica Okrężna, Leszno. Ślimacząca się budowa przejścia
podziemnego pod torami kolejowymi w ramach przebudowy linii kolejowej E59. Miejsce, w którym życie stracił niejeden człowiek przechodzący
"na dziko" przez torowisko.

LUTY 2021. Wyjątkowo długo trwająca inwestycja w chwili oddawania do
druku tego numeru gazety jeszcze nie była formalnie ukończona. Tunel
jest jednak zbudowany i mamy nadzieję, że niedługo będzie można z niego korzystać. Niestety, mimo iż w tym miejscu znajdują się tabliczki zakazujące przechodzenia przez torowisko, zaobserwowaliśmy osoby, które
bez skrępowania przechodzą przez tory.

LUTY 2019. Róg Al. Jana Pawła II i ul. Chrobrego. Trwa oczyszczanie gruzów po budynku zajmowanym przez Zespół Szkół Specjalnych. Dla tej ulicy była to kolejna ważna zmiana. Zanim powstały Al. Jana Pawła II, prowadziła tędy wąska ulica Żwirki i Wigury.

LUTY 2021. To samo miejsce. Nowa hala sportowa dla uczniów położonej
po sąsiedzku Szkoły Podstawowej nr 3. Zupełna zmiana, inny obiekt.
Prawda, że lepiej?
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Bohater najwyższych lotów
Zapisał piękną kartę w historii lotnictwa, żeglarstwa i harcerstwa. Odważny i nietuzinkowy. Potrafił wziąć sprawy w swoje ręce.
Społecznik, który swoją charyzmą i osobowością zachęcał do działania, tworząc przy tym nowe, cenne wartości. Bez wahania
służył innym, chętnie dzielił się swoim czasem, swoją wiedzą i swoimi pomysłami. Piątego sierpnia ubiegłego roku odszedł na
Wieczną Wartę.
Józef Boniak był jednym z inicjatorów powołania Jacht Klubu Czapla,
któremu zawdzięczamy choćby zawody żaglówek na Jeziorze Dominickim
o „Srebrną statuetkę ptaka”. Założył 6.
Specjalną Harcerską Drużynę Lotniczą
„Rangers” im. Gen. Brygady Stanisława
Sosabowskiego i został jej pierwszym
drużynowym, co związane było z ogromną popularyzacją lotnictwa w regionie
leszczyńskim. Wielu jego wychowanków zostało skoczkami, instruktorami
spadochronowymi, pilotami czy wstąpiło
w szeregi służb mundurowych, zostając
żołnierzami, policjantami lub strażakami. Inni dzięki niemu pokochali wspomniane wyżej żeglarstwo. Pasją zarażał i fascynował także członków swojej
rodziny. Jeden z krewnych został sternikiem morskim i każdą wolną chwilę
spędza na łódce. Natomiast swoje wnuki
zabierał na… strzelnicę!
To wszystko świadczy o tym, że był wystrzałowym kompanem i wspaniałym organizatorem wycieczek. Zdecydowanie
jednak nie był osobą wybuchową.
Nie podnosił głosu, był uważnym

Jedna z legitymacji.
REKLAMA

słuchaczem. Potrafił przejmować się
błahostkami. I zapewne nie każdy wie,
że tak naprawdę całe życie bał się latać.
Mimo to do końca był aktywny na wielu płaszczyznach, nigdy nie znudził się
ani żeglarstwem, ani lotnictwem. Swoje
ostatnie pieniądze chętniej wydawał na
łódkę, aniżeli samochód.
Serdecznością zdobywał liczne przyjaźnie. Był lubiany nie tylko przez rówieśników, ale i przez młodzież. Podczas
licznych (także egzotycznych) podróży zawsze odnajdywał wspólny język
z tubylcami.
W rodzinnych zbiorach zachowały się
setki odznaczeń, legitymacji członkowskich, ukończonych kursów czy uprawnień. Był m.in. sędzią strzeleckim oraz
instruktorem prawa jazdy. Pamiętajmy,
że jego doba także trwała dwadzieścia
cztery godziny. Godny naśladowania
przez młodych następców. Postać zdecydowanie warta upamiętnienia.
Jak zapamiętano Józefa Boniaka?
- Pamiętam z początku lat 90-tych,
jak jedna z kursantek przewróciła łódkę. Cała załoga wylądowała w wodzie,
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Na żaglówce.
a Pan Józef stał na kadłubie zakładając
tenisówki. Był niezwykle doświadczony
i doskonale wiedział jak się zachować
w takiej sytuacji. Był chodzącą encyklopedią metodyki żeglarskiej. Wspominam
go jako miłego starszego Pana, który zawsze opowiadał ciekawe historie i miał
fantastyczny kontakt z młodzieżą – opowiada jeden z moich rozmówców.
- Dzięki niemu mieliśmy możliwość
pierwszego kontaktu z bronią, odbywając zajęcia ze szkolenia strzeleckiego.
Umożliwiał nam również wejścia na poligon. Dla młodych chłopaków znaczyło
to bardzo wiele – dodaje kolejny.
- Życie mojego dziadka mogłoby posłużyć jako gotowy scenariusz do wgniatającego w fotel filmu, ale dziadek, gdy byłam mała, był dla mnie „tylko” zwykłym

dziadkiem. Dopiero dorastając zaczęłam
dostrzegać niespotykany ogrom jego zainteresowań, niekończąca się energię
mimo uciekających lat i pasję, z jaką
dzielił się swoimi zainteresowaniami.
Chciałabym, aby jego historia zainspirowała młodych ludzi, zmotywowała ich
do działania, pokazała, że swoje życie
można pokierować w niebanalny sposób
i każdego dnia wytrwale robić to, co się
kocha. Dziadek jest bohaterem naszej rodziny. Mam nadzieje, że jego historia poruszy też innych – podsumowuje Joanna
Achmańska.

Podczas jednej z egzotycznych wypraw.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM RODZINNE;
NA WSZYSTKICH ZDJĘCIACH
JÓZEF BONIAK

REKLAMA
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Wśród wąskich uliczek i bazarów
Maroko to dobry wstęp do poznania arabskiej kultury oraz Afryki. Do każdego większego miasta można stąd się dostać pociągiem lub autokarem, mieszkańcy na ogół posługują się biegle językiem francuskim, a dobrze zjeść można właściwie w każdej
restauracji. Zwiedzanie tego górzystego i pustynnego państwa mogłoby zająć ponad miesiąc. Na szczęście jest pewne miasto,
które stanowi swego rodzaju streszczenie całego Maroka. Poznajcie Marrakesz.
Agadir

Nie zgubię się?

Maroko to chętnie wybierany kierunek
przez klientów biur podróży. Znaczna
większość ofert dotyczy wczasów
w Agadirze. To duża miejscowość znajdująca się nad samym oceanem. Zaletą
tego miejsca są piaszczyste plaże oraz
mnóstwo restauracji ze świeżymi owocami morza. Bez wątpienia można tu odpocząć, ale także… zanudzić się. Nie ma
tu zbyt wielu atrakcji poza malowniczym
portem, kilkoma ogrodami oraz zabytkowym meczetem. Miasto samo w sobie jest urocze, ale wciąż ma charakter
przemysłowy i usługowy. Z tego powodu turystom proponuje się wycieczkę
do Marrakeszu. Czasami bywa ona droga. Warto więc rozważyć samodzielną
podróż.

Często słyszę od znajomych podróżników, że w Marrakeszu bardzo łatwo można się zgubić. To prawda. Miasto składa
się ze starej części (historycznej) oraz
nowej (przemysłowo-usługowej). Do tej
drugiej warto wybrać się tylko wtedy,
gdy mamy do załatwienia jakąś sprawę
urzędową lub bankową. Natomiast najstarsza część miasta składa się z mnóstwa krętych, wąskich oraz ciasnych uliczek. Trzeba więc pamiętać o pewnych
zasadach. Należy bezwzględnie zapisać
sobie adres hotelu, jeśli oczywiście zostajecie na noc. Wówczas, jeśli rzeczywiście się zgubicie, to możecie poprosić
mieszkańców lub policję (bardzo życzliwa!) o pomoc. Miasto jest tak duże, że
nie ma sensu chodzić z mapą i szukać poszczególnych zabytków. Lepiej po prostu dać się porwać atmosferze miasta…
A może akurat znajdziecie przypadkowo
jakąś uroczą restaurację?

Na kilka sposobów
Dotarcie do Marrakeszu jest banalnie
proste. Wystarczy wyjść z hotelu i znaleźć pierwszą lepszą taksówkę. Na początek należy powiedzieć, dokąd chcemy
dojechać (dworzec autobusowy), a następnie ustalić cenę za przejazd – tak
będzie taniej i bezpieczniej. Na dworcu
kupujemy bilet i gotowe. Do Maroka,
a w konsekwencji do Marrakeszu, można też dotrzeć na własną rękę. Przed pandemią linie lotnicze WizzAir oferowały
loty z wielu polskich lotnisk. Ceny zaczynały się już od 89 zł.

Klasyczny riad.

Kilka obowiązkowych punktów
Każdy odwiedzający to miasto trafia
na plac Jemaa el-Fna. To tutaj znajduje
się ogromny bazar, mnóstwo kawiarenek oraz liczne pokazy uliczne. To idealne miejsce, aby kupić kilka pamiątek.
W Maroku nie wolno handlować podrobionymi produktami, ale mimo to warto
zachować ostrożność podczas zakupów.
Spacerując po mieście prędzej czy później znajdziecie ogród. Są one najczęściej otoczone murem, a wstęp czasami

Charakterystyczna arabska architektura.

Niektórzy do Maroka lecę tylko po przyprawy...
jest płatny. Niemniej miłośnicy kwiatów w państwach muzułmańskich miałobędą zachwyceni. Poza tym zazwyczaj by być inaczej? Są one równie okazajest w nich nieco chłodniej, a niekiedy łe oraz warte odwiedzenia. Meczet Ben
można w nich spotkać najważniejsze Youssef to punkt obowiązkowy, ale inne
osobistości z Maroka i nie tylko. Pałac również są piękne. Często mówi się, że
El Badii to obowiązkowy punkt dla mi- nie wolno do nich wchodzić. To nieprawłośników historii. Z jednej z wież rozpo- da. Trzeba jednak pamiętać o pewnych
ściera się magiczny widok na całe mia- zasadach. Każda świątynia ma swojego
sto. Historycy powinni także odwiedzić właściciela i to on decyduje, kto może
muzeum Marrakeszu, natomiast osoby odwiedzić meczet. Zazwyczaj wystarinteresujące się modą - muzeum Yves czy go poprosić o możliwość krótkiego
Saint Laurent.
zwiedzania. Pamiętajcie jednak o zachowaniu ciszy, stosownym ubraniu oraz
Niedostępne atrakcje?
nierobieniu zdjęć. Każdy z pewnością
W europejskich miastach pewna kojarzy riady, czyli wewnętrzne dzieczęść zabytków to kościoły oraz ka- dzińce w domu. Najczęściej znajduje się
tedry. Zachwycają one swoim pięk- tam mnóstwo roślin, fontanna oraz koty.
nem oraz dużą wartością historyczną. Te najpiękniejsze należą do prywatnych
Dlaczego więc w przypadku meczetów osób. Naprawdę nie ma nic złego w tym,

# PODRÓŻE

Plac Jemaa el-Fna.
aby poprosić o możliwość zobaczenia
ich. Zresztą najczęściej są one częścią
jakiejś restauracji, hotelu lub urzędu.

Restauracje i hotele
W Afryce obowiązuje niepisana zasada,
aby jak najmniej planować. Mógłbym
podać najlepsze restauracje oraz najpiękniejsze hotele, ale to nie ma sensu. Może
akurat traficie na urlop właściciela i bardzo się z tego powodu rozczarujecie?
Lepiej spontanicznie czegoś poszukać.
Gwarantuję, że spacerując po mieście

traficie na mnóstwo pięknych obiektów
hotelowych. Jeśli natomiast chodzi o restauracje, to niezależnie, do której traficie, nie będziecie zawiedzeni. Kuchnia
marokańska jest tak pyszna, że po prostu
nie da się jej zepsuć. Warto odważyć się
i wybrać do restauracji (a właściwie stołówki), z której korzystają lokalni mieszkańcy. Posiłek będzie tam tani, a jedzenie na pewno świeże. Przy okazji jest
tam tyle osób, że bez problemu można nawiązać nowe znajomości. W niektórych restauracjach menu jest napisane tylko po arabsku, a ewentualnego

To nie jest fotomontaż.
tłumaczenia dokonuje kelner. Czy warto
mu zaufać? Tak, ale można zrobić coś
lepszego. Wybierzcie po prostu losowo
kilka dań. To szansa na pyszny oraz zaskakujący posiłek!

Bezpieczeństwo?
Moim skromnym zdaniem obawy przed
podróżą do Afryki są zazwyczaj przesadzone. Nie powinny was tam spotkać
żadne nieprzyjemności, o ile oczywiście
respektujecie lokalne prawa. Jeśli chodzi
o Maroko, to obok Tunezji najbardziej
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zlaicyzowany kraj świata muzułmańskiego. Znaczna większość młodych
Marokanek nie zakrywa włosów, a religia staje się wyłącznie sprawą prywatną. Nie zmienia to oczywiście faktu, że
(jak zresztą wszędzie) należy zachować
ostrożność i zdrowy rozsądek.
PS jeśli planujecie większe zakupy na
bazarach, to nauczcie się kilku zwrotów
po arabsku. Gwarantuję, że cena spadnie
co najmniej o połowę.
KAMIL DUDKA
REKLAMA
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# W JĘZYKU OBCYM

Kontynuujemy nasz międzynarodowy cykl. Dzisiaj po duńsku. Tłumaczenie tekstu zamieścimy na naszym profilu na Facebooku
oraz Instagramie. Pod artykułem tradycyjnie kilka słówek, które warto zapamiętać.

Leszczyniak på dansk
Dansk. Blandt de skandinaviske sprog
betragtes det som det sværeste. Først
og fremmest er det præget af vanskelig udtale og grammatik. På den
anden side lyder dansk bare smukt.
Naturligvis ligner det norsk og svensk,
men med nogle forskelle. Jeg talte med
Camilla på det smukke sprog.
Kamil: Hvad hedder du, og hvor
kommer du fra? Hvad er din hobby?
Camilla: Mit navn er Camilla, jeg er
20 år gammel og kommer fra Odense i
Danmark. I min fritid kan jeg godt lide
at være sammen med venner og familie,
at være kreativ, at være ude i naturen og
at fordybe mig i bl.a. bøger og film.
- Hvorfor besluttede du at tilslutte dig
CAT-stiftelsen?
- Jeg valgte at være frivillig i CAT,
da jeg syntes, at det virkede som en

spændende organisation med et godt
formål. Menneskene bag har hjertet på
rette sted og bidrager til at skabe en bedre
verden, så det er en sand fornøjelse at
være frivillig i CAT-stiftelsen.
- Hvad er dine opgaver på
CAT-stiftelsen?
- Mine opgaver i CAT består fx i at lave
workshops for unge mennesker, at dele
ud af min viden om dansk kultur og at
hjælpe til, hvor der er brug for det.
- Påsken kommer snart. Hvordan
tilbringer danskerne påske?
- I Danmark fejrer folk påske med bl.a.
påskefrokost, påskeæg og gækkebrev.
- Der er en masse snak om hygge i
Polen. Men hvad betyder det egentlig?
- Hygge er væsentligt i DK, og det er et
begreb, vi er særdeles glade for. Det kan

Danske strande.
være en god stemning og kan fx bruges,
når man føler sig godt tilpas, er sammen
med andre mennesker eller når man får
sig en varm drik i behagelige omgivelser.
- Hvad er de smukkeste steder i
Danmark?
- Danmark har mange fine steder, fx
Møns Klint, Råbjerg Mile, botaniske
haver, adskillige strande og søde, gamle
gader og idylliske øer som Samsø.
Byhuse i Odense.

- Hvordan er dansk køkken? Hvad er
de nationale retter?
- Smørrebrød, fynsk brunsviger, stegt
flæsk med persillesovs, wienerbrød.
- Hvordan kan du lide Leszno? Hvad
overraskede dig mest?
- Leszno er en herlig by at bo i. Dejlige
mennesker, parker, genbrugsbutikker og
supermarkeder med god mulighed for at
købe vegansk. Desuden er det ret sødt
med engle og fugle, der hænger over ens
hoved nogle steder i centrum.

Odense.

- Som fan af FC København er jeg
nødt til at spørge om det, støtter du
FC København?
- Jeg følger ikke med i fodbold og jeg
holder heller ikke med nogen bestemte hold. I DK er vi dog gode til bl.a.

Camilla.
badminton og håndbold, hvilket også er
interessant at følge med i.
- Dansk ser frygtelig svært ud.
Hvordan kan du lære det hurtigt?
- Man kan se nogle danske film, fx kan
jeg anbefale Druk og Adams Æbler, hver
især to dejlige film. Mads Mikkelsen er
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Przepisy z początku XX wieku

ZUPY
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)
Zupa z powideł
Na sześć osób pół funta powideł w dwóch litrach wody rozgotować, włożyć cynamonu tartego łyżeczkę, albo kawałek całego, osłodzić, przecedzić, zapalić śmietaną z mąką jak zwykle i wydać z grzankami lub kluseczkami. Można podać zimną
lub gorącą.

Barszcz postny zabielany
Kilka buraków obrać, opłukać dobrze, poprzekrawać na wpół, gotować we wodzie
z octem, żeby koloru nie straciły. Włożyć całą cebulę, pietruszkę, kilka suszonych
grzybów, pieprzu parę ziaren, gdy buraki miękkie przecedzić, zaprawić śmietaną
z mąką i zasypać drobną taterczaną [gryczaną; przyp. red.] kaszką. Osłodzić podług
smaku, osolić trochę, dolać ostu jeżeli mało jędrny.

Barszcz klarowny
Do barszczu czystego gotować buraki jak na barszcz postny, lecz wziąć mniej wody,
natomiast dodać rosołu. Kawałki mięsa pokrajać i wrzucić do wazy.

Promenade i Odense.

Zupa z jarzyn
Szparagi, groszek zielony karłowy, marchewkę, kalafior, galarepkę, selerkę i kartofelek pokrajać drobno w paseczki cienkie i posmażyć w maśle, polewając trochę
wodą, żeby się nie przypaliły. Gdy miękkie wszystko rozprowadzić rosołem lub
wodą z włoszczyzną wygotowaną, zaklepać świeżą kwaśną śmietaną z mąką jak
zwykle, osolić i wydać.

Czarnina
Najlepsza jest czarnina z kaczki lub gęsi. W rosół gotowany z dróbek [podrobów]
wkłada się korzenie, bobkowy listek i cebulę. Skoro mięso miękkie, wyjąć na półmisek, a rosół przecedzić. Juszkę rozbić z mąką tak, żeby zupa nie była za gęsta
i zaprawić nią rosół, jeżeli nie dość kwaśna można dodać trochę octu, wsypać cukru,
zagotować razem ostrożnie, żeby się nie zwarzyła. Osobno ugotować suszonych
śliwek i gruszek, sosu od nich wlać trochę do zupy, co dodaje dobrego smaku. Do
czarniny podaje się kluseczki zagniecione na jajku, wałkowane i w kostki krajane.
Dróbka można wydać na półmisku obłożone owocem i polane czarniną. Kaczkę
można całą ugotować: od gęsi bierze się dróbka, a gęś na pieczyste.

Hygge.
en legende. Der er også en del god dansk
musik man kan give et lyt, bl.a. Hans
Philip, Tessa, Carl Emil Petersen og Nik
og Jay.
- Taler du allerede polsk?
- Kun en smule, jeg er stadig godt igang.
Polsk er et svært men skønt sprog. Min
mentor var så sød at lave mig en fin lille
polsk ordbog, så den hjælper mig godt
på vej. Vi får også stadig undervisning i
det polske sprog, så det går kun fremad.
KAMIL DUDKA

Flaki wołowe (z żołądków wołowych)
SŁOWNICZEK!:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hej! - cześć!
undskyld mig - przepraszam
mange tak - bardzo dziękuję
godnat - dobranoc
ven - przyjaciel
jeg elsker dig - kocham cię
store - świetny
at løbe - biegać
forår - wiosna
påske - wielkanoc

Wyczyszczone doskonale, wytarte solą, wupłókane, z dzień wymoczone, grube
białe flaki, zagotować dobrze, wyjąć na miskę. Wypłókać jeszcze raz zimną wodą,
poobrzynać brudne części, pokrajać w podłużne drobne kawałki, zalać rosołem
wygotowanym z kości lub wodą, włożyć dużo masła, nakrajać pietruszki, selery,
kilka marchwi, pieprzu, angielskiego korzenia [ziele angielskie], kawałek imbiru,
soli, gotować kilka godzin, dopóki zupełnie miękkie nie będą. Na wydaniu wybrać
włoszczyznę, rozpuścić masła z mąką, rozprowadzić smakiem z flaków i jeszcze raz
zagotować. Można je także zaprawić dobrą kwaśną śmietaną, są lepsze. Podając na
stół posypać tartym imbirem, zieloną pietruszką, oblać masłem zrumienionym z bułką. Można obłożyć flaki ryżem na gęsto ugotowanym lub pulpetami. Flaki trzeba
gotować w kamiennym garnku lub dobrze pobielonym rądlu, bo inaczej będą czarne.

# ROZRYWKA

Gość hotelowy schodzi do recepcji
i mówi:
- Zasłałem łóżko.
- W porządku - odpowiada
recepcjonistka.
A gość: - Nie bałdzo.
:-)
Poszedłem wczoraj do jasnowidza.
Postanowiłem na początek sprawdzić,
czy nie oszukuje i na wejściu dałem mu
w mordę. Okazał się być bardzo zaskoczony, więc stwierdziłem, że nie ma sensu korzystać dalej z jego usług.
:-)
Rudy kocur, z trudem przebijający się
przez zaspy, z wysiłkiem odrywając swoją zmrożoną męskość od lodu, krzyczy
na całe gardło:
- No i do cholery gdzie?! Pytam was,
gdzie do diaska jest wiosna? Co to za
głupi kraj?! Gdzie dziewczyny, przebiśniegi, świergolenie skowronków?!
Choćby ćwierkanie wróbli, choćby krakanie wron - gdzie to wszystko do licha
jest?! A odwilż - kiedy wreszcie przyjdzie? Śnieg z nieba sypie jakby oni tam
na górze powariowali... Niby wiosna już
przyszła - łgarstwo i oszustwo na każdym kroku, do cholery!
A ludzie, słysząc kocie krzyki, uśmiechają się do siebie i mówią łagodnie:
- Słyszysz jak miauczy? Wiosna idzie, kotów nie oszukasz...
:-)
Jaka jest różnica między Urzędem
Skarbowym a zakładem fryzjerskim?
W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej.
:-)
Lipiec. Na londyńskiej ulicy, w czasie
ulewnego deszczu, do Anglika podchodzi zagraniczny turysta i pyta:
- Proszę mi powiedzieć kiedy u was,
w Londynie, jest lato?
- Różnie – odpowiada Anglik. - Na
przykład w zeszłym roku było bodaj
w piątek.


!
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:-)
Facet pisze z blondynką na czacie.
W końcu pyta:
- Piszemy do siebie już od dwóch tygodni, moglibyśmy spotkać się w realu?
Na to blondynka:
- Ale u mnie nie ma Reala, moglibyśmy
się spotkać w Biedronce?
:-)
Profesor filozofii pyta studenta:
- Jak pan myśli, co jest w dzisiejszych
czasach większym problemem: niewiedza czy obojętność?
- Nie wiem. Nie obchodzi mnie to.



:-)



Wróżka mówi do klientki:
- Mąż panią zdradza.
- Chyba musiała pani odwrotnie rozłożyć karty…

:-)
Przed kościołem popsuł się płot, więc
ksiądz go naprawia. Nie jest specjalistą,
więc idzie mu to ślamazarnie. Naprawie
płotu przygląda się z zaciekawieniem
gromadka dzieci. Ksiądz pyta:
- Co aniołki, patrzycie jak się wbija
gwoździe?
- Nie. Czekamy i słuchamy co ksiądz powie, jak wreszcie trafi młotkiem w palec.
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:-)
- Stary, czy ty wiesz, że Eskimosi mają
ponad sto słów na określenie śniegu?
- Eee tam, bracie, ja to mam nawet więcej jak rano spiesząc się do pracy samochód odśnieżam.
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:-)
Mąż do żony w mieszkaniu w wieżowcu:
- Wiesz, chodzą plotki, że listonosz miał
romans ze wszystkimi kobietami z tego
bloku z wyjątkiem jednej.
- Założę się, że to ta przykra pani
Maliniakowa spod piątki.
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:-)
Kobieta chwali się sąsiadce:
- Doprowadziłam do tego, że mój mąż
pali tylko po dobrym obiedzie.
- To pięknie! Jeden papieros na miesiąc
jeszcze nikomu nie zaszkodził.
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:-)
Gość hotelowy schodzi do recepcji
i mówi: - Zasłałem łóżko. - W porządku odpowiada recepcjonistka. A gość: - Nie
bałdzo.



łatwe

:-)

Sudoku

średnie

Humor
na marcowe dni
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# TECHNOLOGIA
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Co słychać w technologicznym światku?
Już w marcu wystartuje nowy ogólnopolski kanał dla kobiet i, co najważniejsze, będzie to stacja dostępna bezpłatnie. W tym
miesiącu piszemy też o wielkim powrocie pewnej znanej marki i podajemy ważną informację dla klientów popularnej w regionie sieci UPC.
Idzie nowe
Gigant handlu internetowego, Amazon, szykuje się na
wejście do Polski. Jest to już potwierdzone, chociaż nie
do końca wiadomo, kiedy dokładnie wystartuje jego
polska witryna. Część maniaków internetowych zakupów już korzystała lub korzysta z niemieckiej odsłony
serwisu tłumaczonej na język polski, ale dopiero prawdziwie polska witryna może być przełomem. Z pewnością zaostrzy konkurencję na naszym rynku i wymusi zmiany na znanej i lubianej platformie Allegro.
Dodajmy, że na Amazonie mogą się już rejestrować
polscy sprzedawcy.
Przypomnijmy, że Amazon jest dostępny w Polsce
od kilku lat, ale w przestrzeni logistycznej - firma ma
swoje centra magazynowe m.in. w pobliżu Poznania
i Wrocławia.

"Jeżyna" powróci?
Pamiętacie taką markę jak Blackberry? Jeszcze 10 lat
temu był to poważny gracz na rynku urządzeń mobilnych z własnym systemem operacyjnym oraz znakomitymi zabezpieczeniami. Z tego powodu urządzenia pod tą marką były chętnie wybierane przez biznes
i agendy rządowe. Rewolucja smartfonowa zmiotła
firmę z piedestału, ale według najnowszych doniesień

marka ma powrócić na rynek. Wszystko za sprawą firmy OnwardMobility. Nowe urządzenia miałyby obsługiwać najnowsze standardy łączności i nawiązywać do
sprawdzonych rozwiązań - mowa przede wszystkim
o zapomnianej fizycznej klawiaturze oraz zabezpieczeniach na wysokim poziomie.

Ważne dla klientów UPC
Wielu mieszkańców Leszna korzysta z usług sieci UPC
Polska, która niedawno miała zostać ustawiona do pionu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Poszło o usługę "Pakiet bezpieczeństwa UPC" będący
formą zabezpieczenia antywirusowego. Operator aktywował klientom tę usługę, informując, że po okresie
próbnym będzie pobierana za nią opłata w wysokości
9 zł. Podobno niektórzy klienci mieli nie być w ogóle
informowani o tym fakcie, w związku z czym naliczano
im wspomnianą opłatę. Sprawa nie dotyczyła klientów
zawierających umowę przez stronę internetową. Nie
o samą opłatę chodziło jednak Urzędowi. Ten zauważył,
że informacja o włączeniu pakietu była niewystarczająca i że operator powinien formalnie zapytać klientów
o zgodę na jego aktywację. Na tym miał polegać błąd.
- Zobowiązałem UPC Polska do zakończenia szkodliwej dla klientów praktyki oraz do usunięcia jej skutków poprzez przyznanie konsumentom rekompensaty,

którą otrzymają automatycznie. Oznacza to, że spółka
zwróci swoim klientom środki w postaci upustu na kolejnej fakturze. Z kolei byli abonenci zostaną poproszeni przez przedsiębiorcę o podanie aktualnego numeru
rachunku bankowego w celu otrzymania zwrotu - informuje Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.
Wprawdzie dla niektórych 9 zł to grosze, ale część
klientów, która "Pakietu bezpieczeństwa" z jakichś powodów nie wyłączyła, może dostać niezły zwrot.

TVP uruchamia nowy kanał
Według zapowiedzi 8 marca, czyli w Dzień Kobiet,
uruchomiony zostanie nowy kanał - TVP Kobieta.
Stacja będzie miała charakter lifestylowo-poradnikowo-rozrywkowy. Zostanie sprofilowana w taki sposób,
aby jej programy trafiały do pań w różnym wieku bez
względu na ich status materialny. Kanał ma być odpowiedzią na telewizyjne propozycje innych stacji, które
zwykle dostępne są w płatnych pakietach. TVP Kobieta
ma być programem misyjnym, który wejdzie do szerokiej dystrybucji m.in. poprzez bezpłatną dla widzów
naziemną telewizję cyfrową. Będzie dostępny także na
satelicie i w sieciach operatorskich.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Świat w pigułce
Norweski prąd
Norwegia z roku na rok zużywa coraz więcej energii elektrycznej. Zapotrzebowanie
jest duże : samochody, komunikacja
miejska, ogrzewanie czy liczne urządzenia zasilane są w głównej mierze przez
prąd. Wynika to z tego, że od 2020 roku
obowiązuje tu zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania, a kierowcy pojazdów elektrycznych cieszą się licznymi przywilejami. Biorąc w/w pod uwagę
trudno uwierzyć, że na początku 2021
roku Norwegia stała się jednocześnie
największym eksporterem prądu na całym świecie! Energia pozyskiwana jest
z hydroelektrowni, a więc jest ekologiczna oraz tania, natomiast mieszkańcy Norwegii mogą pochwalić się jednymi z najniższych rachunków za prąd
w całej Europie.

Mołdawskie koleje
Na początku lutego najbardziej realnym
scenariuszem zdawała się być całkowita
likwidacja kolei mołdawskich. Mówiło
się nawet o tym, że zarząd będzie zmuszony sprzedać tory, aby móc wypłacić
zaległe wynagrodzenie pracownikom.
W lutym okazało się, że sytuacja mołdawskich kolei jest nieco lepsza i prawdopodobnie dalej będą świadczyć usługi
transportowe. W bardzo ograniczonym
zakresie, ponieważ od początku 2020
roku rozkład mołdawskich kolei można streścić w jednym zdaniu. Pociągi
kursują tylko na trasach: Kiszyniów
- Bendery, Kiszyniów - Ungheni oraz
Bielce - Ocnita. Nigdzie więcej.

Stop eksmisji!
Yumi Yoshino to 48-letnia kobieta, która od urodzenia mieszkała w mieszkaniu swojej mamy. Ta zmarła 10 lat temu,
ale… nikt o tym nie wiedział. Yoshino
tak bardzo bała się, że po śmierci swojej
mamy zostanie bez dachu nad głową, że
postanowiła o jej zgonie nikogo nie informować. Liczyła, że skoro oficjalnie
właścicielka mieszkania wciąż żyje, to
nikt nie będzie żądał od niej zapłacenia
czynszu lub opuszczenia lokalu. Długi
obciążałyby nieżyjącą już mamę, a nie ją.
Yoshino w tym celu schowała ciało nieżyjącej matki do… zamrażalki. Dopiero
po 10 latach, gdy Yumi została w końcu
eksmitowana z powodu niezapłaconych
rachunków za najem, zamrożone ciało
zostało odnalezione.

Mąż na smyczy
Nie, to nie metafora. Od pewnego czasu
w kanadyjskiej prowincji Quebec obowiązuje godzina policyjna. W jej trakcie

można opuszczać dom tylko w celu dotarcia do miejsca pracy lub powrotu z niej, ewentualnie wyprowadzenia
zwierzęcia na spacer. Pewna para postanowiła nieco nagiąć te przepisy. Tuż
przed wyjściem z domu… na szyi męża
pojawiła się smycz. Chwilę później małżonkowie zostali zatrzymani przez policję. Kobieta tłumaczyła, że nie złamała
prawa, ponieważ właśnie wyprowadza
na spacer swojego pieska. Mężczyzna to
potwierdził. Argumentacja nie przekonała policji, kreatywnym wręczono mandat w wysokości ponad 4 tysięcy złotych
(1.500 CAD). Taką samą karę otrzymał
ojciec i syn, którzy przez godzinę spacerowali po Quebecu w trakcie godziny policyjnej, ponieważ chcieli sprawdzić, jakie to uczucie. Inna para również
dostała mandat tej wysokości, jak przyznała - kolekcjonuje mandaty z czasów
pandemii.

Nerwowy pacjent
Gregory Paul Ulrich to 67-letni mężczyzna. Pewnego dnia zgłosił się do
szpitala w Buﬀalo na rutynowy zabieg.
Widocznie pacjent nie był zadowolony z usług placówki medycznej, ponieważ kilka minut po zabiegu zaczął strzelać do lekarza oraz innych pacjentów.
Zranił pięć osób, jedna zmarła w szpitalu. Okazało się, że Gregory Paul już
wcześniej miał na pieńku z lekarzem ze
szpitala w Buﬀalo - kilka lat temu sędzia
zakazał mu zbliżać się do medyka.

Szczęśliwy finał
W Argentynie pewna 89-latka została
przyjęta do szpitala. Narzekała na bóle
w klatce piersiowej. Dzień później jej
córka usłyszała tragiczną wiadomość.
Personal szpitala poinformował ją, że
jeśli tylko wyraża zgodę, to następnego dnia będzie mogła się odbyć uroczystość pogrzebowa, a następnie kremacja.
Zgodziła się. Gdy trumna znajdowała się
przed piecem krematoryjnym, córka postanowiła ucałować drewniany sarkofag. W tym momencie usłyszała… głos
matki. Okazało się, że owa matka wcale nie umarła! Natychmiast została wyjęta z trumny. Jej szok był tak duży, że
wkrótce znowu trafiła na oddział intensywnej terapii.

Niezwykły lot
Personel lotniska w Maastricht
w Królestwie Niderlandów był nie lada
zaskoczony tuż po wylądowaniu samolotu towarowego Airbus A330 lecącego z Londynu. Okazało się, że w podwoziu przebywał 16-letni Kenijczyk.
Co ciekawe, samolot pierwotnie leciał

z Nairobi, a następnie lądował w Turcji,
później w Londynie, a podróż zakończył w Maastricht. 16-latek prawdopodobnie do podwozia wszedł już w Kenii.
Miał ogromne szczęście, ponieważ, aby
przeżyć taki lot, trzeba czegoś więcej niż
cudu. Temperatura w trakcie lotu w podwoziu wynosi na ogół około -30 stopni
Celsjusza.

Rosyjski Chuck Norris

Od dawna wiadomo, że w Rosji dzieją
się rzeczy, które wszędzie indziej byłyby
niemożliwe. Pewien kierowca w mroźny
dzień wybrał się na przejażdżkę swoim
Subaru. Jechał tak szybko, że w ostatniej
chwili zdążył wyhamować przed ruchliwym przejściem dla pieszych. Nawiasem
mówiąc, piesi nie byli zbyt dobrze widoczni. Rosjanin zauważył, że na pasie obok pędzi drugi samochód. Szybko
wyskoczył z samochodu, pobiegł w jego
kierunku, a następnie… z całej siły kopnął w jego boczne drzwi. Kierowca musiał być w poważnym szoku i natychmiast zatrzymał swój pojazd. Bohater
tłumaczył następnie, że gdyby nie jego
czyn, to na pasach mogłoby dojść do
tragedii.

Stara-nowa instytucja
Rosyjska Duma, czyli tamtejszy parlament, zdecydował, że w każdym większym regionie w Rosji mają znajdować
się izby wytrzeźwień. Ma w nich pracować wykwalifikowany personel, a także
mają być zadbane i dobrze ogrzane. To
pewna nowość, ponieważ w 2011 roku
zamknięto wszystkie izby wytrzeźwień.
Uznano, że zapotrzebowanie na nie jest
tak małe, że delikwentów można kierować do szpitali lub ewentualnie bezpośrednio do aresztu.

Karambol przez duże K
Droga ekspresowa w Tohoku w Japonii
zazwyczaj jest zakorkowana, a problemy z ruchem nawarstwiają się w trakcie zimy. Nie inaczej było w tym roku.
Obfite opady śniegu zmusiły policję do
obniżenia dozwolonej prędkości do 50
km/h. Nie uchroniło to kierowców przed
wypadkami, a właściwie przed jednym,
potężnym karambolem, w którym zderzyły się 134 samochody! Niektóre nadawały się wyłącznie do kasacji, a w niektórych ucierpiał jedynie zderzak. Jedna
osoba zginęła, a dwanaście przewieziono
do szpitala.

Kot-imprezowicz
Przedstawiam oficjalną wersję wydarzeń. W Santo Domingo w Chile mieszkał kilkuletni kot. Wkrótce zbliżały się

jego urodziny, więc właściciel zorganizował przyjęcie urodzinowe. Przyjechało
około 15 osób z prezentami dla kota-jubilata. Wkrótce zaczęła się impreza, która trwała do rana. Kilka dni później okazało się, że wszyscy goście zarazili się
koronawirusem, natomiast kot nie. Gdzie
tkwi sedno sprawy? Chilijskie służby zastanawiają się, kto powinien otrzymać
mandat. Kot-imprezowicz czy właściciel-organizator. Ten drugi twierdzi, że
tylko pomagał swojemu pupilowi…

Trudne pytanie
W duńskiej wersji Milionerów uczestniczka odpowiadała na następujące pytanie: “Prezydentem, którego kraju został wybrany Andrzej Duda w 2020
roku?”. Do wyboru miała takie odpowiedzi, jak : Polski, Czech, Estonii lub
Chorwacji. Pytanie było najwyraźniej
dość trudne, ponieważ zostało zadane
jako dziewiąte i było warte 32 tysiące
koron duńskich, czyli około 15 tysięcy
złotych. Uczestniczka nie wiedziała, dlatego postanowiła skorzystać z koła ratunkowego i zadzwonić do przyjaciela.
W tym wypadku był to jej ojciec, który
po długim namyśle wskazał na Czechy.
Oczywiście błędnie… Nawiasem mówiąc, kto z nas wie, jak nazywa się głowa państwa w Danii?

[18+] Ukraińska kronika kryminalna
– cz. 1
Być może nie każdy uwierzy w to, co za
chwilę przeczyta. Scenariusz jak z horroru jest jednak zdarzeniem prawdziwym.
W malowniczej Odessie na Ukrainie,
pod koniec stycznia nagi mężczyzna
spacerował po ulicy, trzymając w ręce…
ludzką głowę. Dodatkowo był owinięty
wnętrznościami. W pewnym momencie
zatrzymał się, usiadł na ławce i zapalił
papierosa. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany przez policję. W jego
mieszkaniu znaleziono dwa ciała. Jedno
bez głowy, natomiast drugie bez wnętrzności. Jedna z ofiar to prawdopodobnie
ojciec oprawcy.

[18+] Ukraińska kronika kryminalna
– cz. 2
Kilka dni później na Ukrainie ujawniono kolejne podobne przestępstwo. 36-letni mieszkaniec obwodu mikołajowskiego również zaatakował ojca. W trakcie
zatrzymania postrzelił trzech funkcjonariuszy. Mężczyzna w bestialski sposób pobił ojca, a następnie odciął mu
nos, usta oraz genitalia. Ofiara cudem
przeżyła.
KAMIL DUDKA
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PIŁKA RĘCZNA

ŻUŻEL

Zaskoczyli! Szczypiorniści Realu Astromal Leszno rozpoczęli rundę rewanżową I Ligi
od bardzo cennego zwycięstwa w Obornikach Śląskich. Rozprawili się z tamtejszym
Borem 21:23. W obliczu fatalnej pierwszej rundy tego sezonu i ostatniego miejsca w lidze to wyjątkowo dobra wiadomość. Ściskamy kciuki za dalsze odrabianie strat do rywali i opuszczenie dołu tabeli. Dodajmy, że triumf w Obornikach Śląskich był dopiero
drugim ligowym zwycięstwem leszczynian w tym sezonie.

Ikona znowu w Lesznie. Damian Baliński wzmocnił sztab szkoleniowy Fogo Unii Leszno.
Ma stanowić wsparcie dla trenera Romana Jankowskiego, będzie pomagał przy szkoleniu młodzieży oraz adeptów leszczyńskiej szkółki. Dodajmy, że Baliński pozostaje
czynnym zawodnikiem Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz.

FUTSAL
Walka trwa. Piłkarze GI Malepszy Futsal Leszno mają za sobą kolejne wymagające
spotkania. W meczach wyjazdowych przegrali odpowiednio 2:1 z Acaną Orzeł JelczLaskowice oraz 8:2 z Rekordem Bielsko-Biała. Zwyciężyli w hali Trapez 4:3 w pojedynku z Red Dragons Pniewy, a z Teamem Lębork zaliczyli remis 4:4. Po tych spotkaniach
leszczynianie zajmują 8. miejsce w ligowej tabeli.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Dwoma porażkami zakończyły rundę zasadniczą zawodniczki Pompax Tęczy Leszno.
Najpierw przegrały w leszczyńskim Trapezie 53:94 z wiceliderem rozgrywek MUKS
Poznań, a potem poległy w Krakowie w meczu z liderem 1 Ligi 76:48. Niemniej ostatecznie tę część rozgrywek Tęczowe zakończyły na wysokiej 4. lokacie. Teraz podopieczne Krzysztofa Zajca czeka walka w fazie play-off.

Z czterech rund składać się będą tegoroczne zmagania SEC (Speedway Euro
Championship). Rywalizacja rozpocznie się 12 czerwca w Bydgoszczy, zakończy 10 lipca w Rybniku. Po drodze żużlowcy powalczą o punkty w niemieckim Güstrow i w jeszcze jednym miejscu (lokalizacji póki co nie podano). Na tę chwilę pewni udziału w SEC
są: Robert Lambert (Wielka Brytania), Leon Madsen, Mikkel Michelsen (obaj Dania),
Grigorij Laguta (Rosja) oraz Bartosz Smektała. Walka o pozostałe miejsca rozegra się
w trakcie rund kwalifikacyjnych oraz SEC Challenge.
Rozstrzygnięto 42. edycję Plebiscytu Panoramy Leszczyńskiej. Głosowanie po raz kolejny zdominowali reprezentanci Fogo Unii Leszno. Najlepszym zawodnikiem roku wybrano Emila Sajfutdinowa, a w gronie trenerów triumfował menedżer Byków Piotr Baron.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Nie mają sobie równych. Rycerze Rydzyna nadal wiodą prym w grupie D II Ligi Mężczyzn.
Kolejne dwa spotkania w ich wykonaniu przyniosły kolejne przekonujące zwycięstwa.
Najpierw rozprawili się z Tarnovią Tarnowo Podgórne 70:96, a potem rozgromili we
własnej hali BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 121:54. Brawo!
REKLAMA
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Jagoda Data-Roszak
Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny
(LUFA)…
…to festiwal dla osób, które chcą działać. Do zespołu dołączyłam za sprawą Katarzyny
Plewki-Chyżyńskiej. Podejmując działania, miałam jedną obawę – wiedziałam, że wszędzie będzie musiał mi towarzyszyć synek, ale daliśmy radę. Byliśmy bardzo zadowoleni z organizacji, ale zawsze można coś poprawić. Przygotowania do Festiwalu to
mnóstwo dyskusji, wymiany poglądów i burze mózgów. Ufamy, że uda nam się przygotować kolejną edycję.

Na studia…
…wybrałam logopedię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Priorytetem nie było miasto, a kierunek kształcenia. W Poznaniu czy Wrocławiu była
wówczas możliwość podjęcia studiów na tym kierunku jedynie na studiach podyplomowych. Moja pierwsza wizyta w Bydgoszczy to przyjazd na egzamin praktyczny, podczas którego odbywały się oględziny twarzy czy zgryzu. Chcąc poszerzyć
wiedzę, studia magisterskie odbyłam w Poznaniu na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”, a dodatkowo - na piątym roku - rozpoczęłam kolejny kierunek:„Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii”. W tym czasie poznałam mojego przyszłego męża, który studiował we Wrocławiu. Ja rozpoczęłam pracę
w jednym z wrocławskich przedszkoli i zaczęłam zastanawiać się czego jeszcze mi
brakuje? Interesowałam się psychologią i zapisałam się na studia:„Pomoc psychologiczna i interwencja systemowa w rodzinie”, których ostatecznie nie uruchomiono
we Wrocławiu a… w Katowicach. Nie zrezygnowałam i nie żałuję decyzji. Te studia
pozwoliły mi na lepsze poznanie samej siebie.

W dzieciństwie chciałam zostać…
…logopedą! Pamiętam swoją wizytę u specjalisty związaną z problemem
wymawiana „r”. Po zajęciach nadchodził czas na zabawę w basenie z piłeczkami i to mnie chyba przekonało (śmiech).

Zawsze mam czas…
…dla rodziny. Stawiam ją na pierwszym miejscu. W pewnym sensie będąc w domu
odpoczywam od pracy, a pracując, odpoczywam od bycia mamą. Dzięki temu, że
uwielbiam swoją pracę, nie boję się poniedziałków. Obecnie odpoczywam także na
jodze.

W Lesznie…
…doceniam jego doskonałe położenie. Bliskość lasów, po których uwielbiam spacerować (także na boso). Las ma niesamowity zapach i energię.
Uważam Leszno także za bezpieczne miasto dla moich dzieci. Mieszkając
przez dekadę poza Lesznem w większych ośrodkach, miałam pewne obawy co do powrotu. Okazało się jednak, że Leszno ma ogromny potencjał.
Jest miastem otwartym, a ludzie chcą działać. Jednocześnie tęsknię za basenem, uwielbiam kontakt z wodą.

Ostatnio upiekłam…
…uwielbiam piec i gotować. W ostatnim czasie piekę seriami babeczki, regularnie modyfikując przepisy. Lubię pracę z ciastem drożdżowym, które
rośnie razem ze mną.

Jagoda to kobieta, która mogłaby inspirować Beethovena
komponującego symfonie czy Rafaela malującego swoje
Madonny. Dlatego nie ma nic dziwnego w tym, że jej projekty cieszą się wspaniałym odbiorem. Inicjatorka czwartkowych spotkań w Stacji Biznes zrzeszających rodziców. Jedna
z organizatorek wystawy fotograficznej „Naturalnie piękne”.
Koordynatorka festiwalu LUFA. Logopeda, pedagog i seksuolog. Doradca chustowy. Doskonała mama i szczęśliwa żona.

Moim autorytetem jest…
…inspiruje mnie Profesor Maria Beisert. Świadoma i odważna, a niełatwo
być seksuologiem. Doceniam także Natalię Dul, logopedę z Wrocławia.
Jest moim autorytetem z dziedziny oddychania i holistycznego podejścia
do dzieci.

Ulubiona książka…
…„Dialog zamiast kar” Zofii Aleksandry Żuczkowskiej. Krótka książeczka
dla rodzica, która pokazuje, jak swoimi słowami możemy zadziałać na siebie. Zamiast mówić „muszę” lepiej użyć słowa „chcę”. Wystarczą malutkie
zmiany, a życie staje się lepsze!
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Waga (23.09 - 22.10)
Marzec będzie miesiącem zbierania plonów tego, co do tej pory udało Ci się
zrobić. Nie wolno Ci spoczywać na laurach, bo wtedy kompletnie zniweczysz swoje przedsięwzięcie. Bez pardonu bierz sprawy w swoje ręce.
Wskazane jest mocne stąpanie po ziemi.

Baran (21.03-19.04)
W tym miesiącu staniesz przed wyborem, nie daj się jednak w tym wszystkim ponieść emocjom. Sukces całej sprawy będzie mocno uzależniony od
Twojego przygotowania do niej, zarówno materialnie, jak i merytorycznie.
Posłuchaj swojej intuicji.

Byk (20.04 - 20.05)
Nie zadręczaj się myślami o sprawach, na które nie masz kompletnie wpływu. Ktoś będzie chciał Cię obarczyć swoimi problemami, ale w sposób dość
napastliwy. Nie poddawaj się temu, ponieważ sam będziesz odnosił tego
negatywne skutki. Zadbaj o higienę snu.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Nie wszystko na pierwszy rzut oka będzie wyglądać tak, jak Ci się pierwotnie może wydawać. Postaraj się dokładnie rozpoznać temat, zanim w jakikolwiek sposób się w niego zagłębisz. Dojrzejesz do pewnych zmian. Nie
pozwól sobą manipulować.

Rak (21.06 - 22.07)
Posłuchaj rady kobiety, która jest znacznie bardziej od Ciebie doświadczona
w danym temacie. Nie obrażaj się na nią, że jest dość kontrowersyjna
w swoich wypowiedziach, ale właśnie ta szczerość znacząco Ci pomoże.
Zwracaj większą uwagę na emocje innych.

Lew (23.07 - 22.08)
Zadręczasz się nie tylko w kwestiach fizycznych, ale również w kwestiach
duchowych. Postaraj się o więcej wyciszenia, a wszystko będzie szło w odpowiednim kierunku, poddaj się temu, a osiągniesz sukces. Zadbaj o układ
trawienny i odporność.

Panna (23.08 - 22.09)
Nie bierz na siebie więcej niż jesteś w stanie udźwignąć, ponieważ już z początkiem drugiej połowy miesiąca zaczniesz odczuwać tego negatywne
skutki. Niestety nie będziesz miał możliwości wymiksowania się ze zobowiązań. Przemyśl dokładnie plan działania.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Boleśnie będziesz odczuwać konsekwencje wiary we własne siły. Nie tylko
znajdzie się ktoś, kto będzie chciał Cię wykorzystać, ale również sam będziesz
się biczował w myślach za swoje postępowanie, mimo że nie będzie w tym
Twojej winy. Weź głęboki oddech i dopiero działaj.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Najwyższa pora podnieść głowę i skończyć z uniżonością w stosunku do
pewnej osoby bądź instytucji. Twardo będziesz stawiał swoje warunki, tylko
bądź konsekwentny w swoim działaniu, bo z tym masz problem. Naucz się
odcinać od problemów.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
W tym miesiącu uda Ci się pogodzić ze sobą kilka spraw, a co ważne - załatwić coś, co się za Tobą ciągnęło. Będziesz miał możliwość poprawienia swoich finansów, pieniądze mogą przyjść z niespodziewanego źródła. Zadbaj
o górne drogi oddechowe.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Postaraj się bardziej podążać za swoją intuicją. Twój wewnętrzny głos bez
problemu poprowadzi Cię przez sprawy, które uważałeś za beznadziejne
i nie do rozwiązania. Mocno zwracaj uwagę na ludzi, którzy Cię otaczają.
Przebywaj więcej na łonie natury.

Ryby (19.02 - 20.03)
Nie walcz z wiatrakami, niestety podchodząc zbyt emocjonalnie do pewnych spraw, nie jesteś w stanie w żaden sposób kalkulować na chłodno.
Czasami trzeba zwyczajnie odpuścić i pozwolić, aby sprawy miały swój bieg.
Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa.

Horoskop klasyczny na marzec 2021 r.
opracowała wróżka Nadija
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