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Akwawit kupiony 

LESZNO > Pod koniec marca doszło do sfinalizowania umowy sprzedaży pomiędzy 
przedstawicielami Urzędu Miasta Leszna a spółką Centrum Konferencji i Rekreacji 
Akwawit. Na mocy aktu notarialnego nieczynna pływalnia, jej zaplecza, kompleks re-
habilitacyjny oraz przyległy teren (w tym parking) stały się własnością leszczyńskiego 
samorządu. Transakcja pochłonęła kwotę 2,75 mln zł. Teraz przed samorządem nowe 
wyzwanie, czyli modernizacja obiektu i znalezienie środków na ten cel.
- Prezydent Łukasz Borowiak zapowiada, że zaproponuje Radzie Miejskiej Leszna wpisanie do 
budżetu miasta zadania opracowania pełnej dokumentacji związanej z modernizacją obiek-
tu. Posiadanie takiej dokumentacji warunkuje aplikowanie o środki zewnętrzne na przyszłą 
inwestycję - mówi Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta.

Pieniądze na wymianę ogrzewania 

LESZNO > W kwietniu ruszył nabór wniosków na dotacje z budżetu Miasta Leszna na 
wymianę źródeł ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. W ramach programu można otrzy-
mać dopłatę w wysokości od 4 do 6 tysięcy złotych lub do 10 tysięcy złotych w przy-
padku budynków wielorodzinnych. O dotacje może się starać każdy, niezależnie od 
dochodów. Pula środków przeznaczonych na dotacje jest ograniczona, dlatego o ich 
przyznaniu będzie decydować kolejność składania wniosków. Składać je można do 30 
czerwca w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5, a tak-
że za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez platformę ePUAP. Istnieje także możliwość 
wrzucenia wniosku do urny zlokalizowanej przy budynku Urzędu Miasta.

Parking przekształca się w ogród  

LESZNO > Trwają prace remontowe na placu naprzeciwko Stadionu im. Alfreda 
Smoczyka, przy ulicy 17-stycznia. Wcześniej teren ten służył głównie jako parking dla ki-
biców żużla, rozstawiały się tam także wesołe miasteczka i cyrki. Do wakacji ma tam po-
wstać pierwszy ogród deszczowy w mieście. Dwa lata temu wykopana została niecka, 
której zadaniem jest zbieranie deszczówki w czasie ulewnych deszczy. Podczas trwają-
cych prac niecka ma zostać pogłębiona i obsadzona roślinnością, której zadaniem bę-
dzie filtrowanie wody, a także poprawienie estetyki tego miejsca. W okolicach obiektu 
mają zostać ustawione okrągłe drewniane podesty, dzięki czemu teren będzie sprzyjał 
wypoczynkowi. Zadanie jest częścią projektu „Zielone Leszno”, a jego wykonawcą jest 
firma Spiraea z Leszna, która ma zrealizować projekt za nieco ponad 500.000 zł.

Budka nie do dzwonienia   

LESZNO > Pod koniec kwietnia na leszczyńskim rynku została ustawiona budka telefo-
niczna. Ta nowa atrakcja turystyczna to odnowiony na zlecenie samorządu zabytek. Po 
wrzuceniu monety w słuchawce telefonu będzie można posłuchać informacji o leszczyń-
skich zabytkach, czytanych przez miejskiego konserwatora zabytków Macieja Ubrana. 
Tekst został opracowany przez pracowników Biura Miejskiego Konserwatora i Centrum 
Informacji Turystycznej.

Wiosno, bierz nas!

REKLAMA

Okej, koniec tego (nie)dobrego. Dość smędzenia w domowych pieleszach. Dość tłumaczenia, że covid, że brzydka 

pogoda i że tak wypada, a nawet trzeba. Szczepienia rozhulane, a wiosna w pełni… no wreszcie! Do wyjścia z domu: 

czas start!

„Jest taki samotny dom” - kojarzycie zapewne ten 
utwór Budki Sufl era, w którym Krzysztof Cugowski 
pięknie śpiewa o „znowu szarym, pustym domu, gdzie 
schronił się”? Nie macie wrażenia, że w ostatnich mie-
siącach co drugi dom był tym samotnym, szarym? Co 
gorsza, ta szarość nie tyle dotyczyła domu jako bu-
dynku, ile domu w znaczeniu rodziny. Oj, zeszło nas 
powietrze, oj zeszło… Osobiście najbardziej przeraża 
mnie fakt, o którym mówią psychologowie pracujący 
z dziećmi i młodzieżą. Mianowicie długotrwałe prze-
bywanie w izolacji od rówieśników – w wielu przypad-
kach – odcisnęło na tyle silne piętno w świadomości 
młodych, że przestali tęsknić za normalnością. Przez 
tygodnie rozpaczali z powodu zamkniętych szkół, bra-
ku spotkań z przyjaciółmi czy ogólnie rzecz ujmując 
lockdownu mocno ograniczającego możliwości roz-
rywkowe. Po czasie okazało się, że tęsknota niemal 
wygasła. Już im niczego nie brakuje. W ciepłym domu 
czeka na nich smartfon, laptop, kablówka, skype czy 
inny messenger… i to wystarcza. Rozumiecie?! TO IM 
WYSTARCZA! O zgrozo…
Specjaliści alarmują: długotrwały lockdown stanowi 

wielkie zagrożenie, szczególnie w przypadku młodych 
i ich psychiki. I bynajmniej nie chodzi jedynie o nie-
możność uczestniczenia w obozie letnim czy odwo-
łane studniówki. Nie piszę też tego w celu krytyki lo-
ckdownu jako konieczności w walce z pandemią. Czy 
lockdown jest dobry, czy zły, czy też po części dobry… 
nie wiem, nie znam się, nie mi oceniać. Co głowa, to 
opinia. Moją zachowam dla siebie.
Ale, ale! Wracając do samotnego domu – w tym sa-

mym utworze padają słowa:
A po nocy przychodzi dzień, 
a po burzy spokój 
Nagle ptaki budzą mnie, 
tłukąc się do okien
I w tym momencie szybko zmieniamy front. Po nocy 

przyszedł dzień. Po paskudnej zimie i przedwiośniu – 
wiosna. Z czasem postawa młodych wróci do normy 
(mocno w to wierzę!), a covid przestanie dyrygować 
światowej orkiestrze. Burza za nami, nadchodzi czas 
spokoju. Najwyższa pora wyleczyć się z ponurej sza-
rości. A propos leczenia...

Chcesz być lekarzem dusz
zacznijmy już 
kurację wszystkich serc
niech słowa te 
rozniosą dziś się 
miłość ma wielki sens 
To oczywiście słowa piosenki Krzysztofa Krawczyka 
pt. „Lekarze dusz” (śpiewał ją razem z Muńkiem 
Staszczykiem). Świętej pamięci panu Krzysztofowi 
dziękuję za schedę, jaką po sobie pozostawił. To, że 
miłość ma wielki sens, ma wielki sens.
Zatem, jakkolwiek to zabrzmi, leczmy się – miłością 

przede wszystkim. 

I pamiętajmy, że kurację najlepiej zacząć od siebie. 
Na początek proponuję spacer w doborowym towarzy-
stwie i porządny haust świeżego powietrza. Lasy zdaje 
się są otwarte…?

MICHAŁ DUDKA

REDAKTOR NACZELNY

Łatwiej na zdalnym  

LESZNO > Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego do ucz-
niów leszczyńskich szkół trafiły kolejne komputery, a mówiąc dokładniej 97 lapto-
pów i 30 tabletów. Tym razem sprzęt został rozdzielony między kilka szkół: Zespół 
Szkół Rolniczo-Budowlanych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Elektroniczno-
Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół nr 4 i Zespół Szkół 
Specjalnych. Nowy sprzęt elektroniczny zwiększy możliwości edukacyjne szkół i ułatwi 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom nauczanie zdalne. Na zakup urządzeń przezna-
czono ponad 300 tysięcy złotych.

Bogatsi o milion złotych 

REGION >  Rozdzielone zostały kolejne środki przekazywane samorządom z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje. Jeśli chodzi o powiat leszczyński, gmi-
na Osieczna otrzyma 1 milion złotych na przebudowę z rozbudową Zespołu Szkół 
w Świerczynie. Szkoła wzbogaci się o nowy budynek o funkcji edukacyjnej z dwiema 
salami lekcyjnymi oraz zapleczem przy każdej z sal.
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www.tripenergy.pl

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W WYKONANIU TRIP ENERGY ?

LIDER RYNKU W POLSCE… jesteśmy w stanie zaproponować bardzo korzystne ceny materiałów oraz opiekę dedykowanych opiekunów stale
współpracujących z firmami kredytowymi i leasingowymi.

30 LAT GWARANCJI NA WYDAJNOŚĆ… na instalacje dla każdego Klienta indywidualnego – to jedyna taka oferta w Polsce!

WŁASNE EKIPY MONTERSKIE… zapewniają możliwość krótkich terminów montażu oraz bieżącą obsługę zgłoszeń reklamacyjnych.

KOMPLEKSOWOŚĆ… doradzamy w doborze ulg i dotacji oraz w imieniu Klienta pomagamy w załatwieniu formalności, w tym ulgi„Mój prąd”.

DZIAŁ PROJEKTOWY / DZIAŁ WSPARCIA… oznacza to, że nasze systemy projektują doświadczeni inżynierowie OZE.
Monitorujemy i optymalizujemy każdą instalację pod względem doboru elementów i montażu.

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 41 lok. 1

64-100 Leszno

Tel. 65 545 80 03

biuro@tripenergy.pl

Oddział Trzebnica

ul. Świętej Jadwigi 1 G

55-100 Trzebnica

Tel. 71 773 30 20

biuro@tripenergy.pl

Oddział Wrocław

Tel. 71 773 30 20 wew. 1

oddzialwroclaw@tripenergy.pl

Oddział Rawicz

Tel. 65 545 80 03

oddzialrawicz@tripenergy.pl

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE OD TRIP ENERGY! LIDER RYNKUW POLSCE!
TRIP ENERGY specjalizuje się w realizacji instalacji fotowoltaicznych. Cechują nas szybkie terminy realizacji i najwyższa jakość obsługi. Własne wyszkolone
zespoły monterów pozwalają zrealizować nam setki instalacji fotowoltaicznych, zapewniając ciągłość i wysoką jakość serwisu.

TRIP ENERGY to czołowa marka na polskim rynku produktów i usług z zakresu pozyskiwania energii słonecznej. Proponowane przez nas produkty
cechują się najwyższą jakością wykonania oraz wysokim poziomem niezawodności. Nasi Klienci mogą się cieszyć kompleksowymi rozwiązaniami w
zakresie projektowania i wykonania prac, które wykonujemy.

ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE TO DOPIERO POCZĄTEK… OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
• audyt

• rekuperacje

• pompy ciepła

• folie grzewcze

• klimatyzacje

• panele fotowoltaiczne
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Uwaga seniorzy! 

LESZNO > Urząd Miasta Leszna przeznaczy 80 tysięcy złotych na realizację programu 
rehabilitacji seniorów. Oznacza to, że 816 mieszkańców Leszna, którzy ukończyli 60. rok 
życia, będzie mogło skorzystać z serii 20 zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezytera-
pii. O doborze zabiegów będzie decydował lekarz podczas bezpłatnej wizyty, również 
w ramach programu. Usługi rehabilitacyjne świadczyć będzie NZOZ Niezapominajka. 
Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą się kontaktować z zakładem 
Niezapominajka telefonicznie pod numerem 515 036 184 lub 515 036 195.

Ułatwienia w e-Urzędzie Skarbowym  

LESZNO / REGION  >  Fiskus udostępnił nową usługę umożliwiającą podatnikom do-
stęp do informacji o dokonanych od stycznia 2020 roku zwrotach z podatków PIT i VAT. 
Korzystając z niej, podatnik będzie mógł samodzielnie uzyskać informację o dacie do-
konania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na poczet innych zobowiązań podatkowych lub 
przekazaniu jej do innego odbiorcy. W założeniu, dzięki usłudze „status zwrotu” nie bę-
dzie trzeba osobiście kontaktować się z urzędem, co przyśpieszy załatwianie spraw. Ma 
to być także ułatwienie dla pracowników urzędu, którzy nie będą musieli obsługiwać tak 
dużej liczby spraw na podstawie dokumentacji papierowej. .

Konkurs dla pomysłowych  

LESZNO / POWIAT   >  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o. ogłosiło konkurs „Pomysł 
na biznes”. To już jego XII edycja. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: praktycznej 
(dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej) oraz teoretycznej (dla ucz-
niów leszczyńskich szkół średnich lub studentów leszczyńskich szkół wyższych). Łączna 
wartość nagród ufundowana przez sponsorów przekracza 40 tysięcy złotych. Zgłoszenia 
do konkursu przyjmowane są do 7 maja, a prace konkursowe do 31 maja. Szczegóły na 
stronie www.lcb.leszno.pl

Fot. Magdalena Woźna

Fot. leszno.pl
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Pięknieje park w centrum miasta  

LESZNO > W parku przy Placu Kościuszki od kwietnia trwa kolejny etap rewitalizacji. 
Zakłada on wymianę nawierzchni ścieżek spacerowych, ustawienie nowych ławek, a tak-
że wykonanie kolejnych nasadzeń. Nowe ścieżki, które znacznie poprawią wygląd parku, 
sfinansowane zostaną ze środków budżetu miasta, natomiast koszt nasadzeń pokryty 
będzie częściowo z pieniędzy, jakie urząd otrzymał w ramach projektu „Zielone Leszno”. 
Trwająca od 2017 roku modernizacja parku ma kosztować łącznie 2,5 miliona złotych.

Napompujesz z i naprawisz   

LESZNO > Na zimę są demontowane i poddawane konserwacji, lecz gdy nadchodzi 
kolejny sezon rowerowy, znów pojawiają się na ulicach Leszna. Mowa o stacjach na-
prawy rowerów, które wyposażone są w pompkę oraz komplet narzędzi, dzięki którym 
łatwo można naprawić rower. W kwietniu na ulicach Leszna zamontowano urządzenia 
w dwóch nowych lokalizacjach. Stacje naprawcze pojawiły się u zbiegu ulic Kurpińskiego 
i Poniatowskiego oraz przy Szkole Podstawowej nr 7. 

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna
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Wsparcie dla ekopatrolu  

LESZNO >  Straż Miejska wzbogaciła się o nowy samochód. Dysponuje nim ekopatrol. 
Bogato wyposażony volkswagen caddy od połowy kwietnia pomaga w interwencjach 
dotyczących ochrony środowiska, a także incydentów związanych ze zwierzętami. W sa-
mochodzie znajdują się specjalistyczne sprzęty, między innymi: klatki transportowe i no-
sze dla rannych zwierząt, zestaw do pobierania próbek z paleniska czy detektor gazu. 
Wyjazdy do zdarzeń, w których strażnicy ratują ludzkie życie, ułatwi automatyczny de-
fibrylator AED. Na wyposażeniu nowego volkswagena jest również urządzenie do roz-
ruchu innych pojazdów, a także 5 zestawów fotopułapek, dzięki którym strażnicy będą 
mogli namierzać na przykład osoby wyrzucające odpady w miejscach niedozwolonych.

Fot. leszno.pl

Boisko gotowe  

WŁOSZAKOWICE >  Na początku kwietnia nastąpiło oficjalne otwarcie stadionu lekkoat-
letycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej 
hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. W ramach inwestycji obiekt został 
wyposażony także w niezbędny sprzęt i urządzenia sportowe, między innymi bramki, 
siatki, słupki, bloki startowe, płotki, materace czy stelaż skoczni wzwyż. Wykonawcą inwe-
stycji było przedsiębiorstwo Eversport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Koszt wszystkich 
robót budowlanych kosztował gminę Włoszakowice ponad 2,7 miliona złotych, z czego 
60 tysięcy złotych wyniosło dofinansowanie z powiatu leszczyńskiego.

Fot. wloszakowice.pl
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Sukienki noszone przez gwiazdy
Sukces leszczyńskiej fi rmy Lou zrodził się z potrzeby wyrażania siebie poprzez ubrania. Pasja do mody szybko przerodziła się 

w biznesowy strzał w dziesiątkę. Wśród klientek Lou jest wiele gwiazd show-biznesu i celebrytek, które pokochały podkreślające 

kobiecość sukienki na każdą okazję. Prestiżu marce dodaje fakt, że jej ambasadorką i twarzą jest modelka Natalia Siwiec. 

Od jednej, uszytej na własne potrze-
by sukienki do modowego imperium 
- tak w dużym skrócie można opisać 
drogę do sukcesu rodzinnej fi rmy Lou. 
Założycielki marki, Joanna Jokiel i jej 
szwagierka Anna Świtała, parę lat temu 
poprosiły krawcową, by uszyła dla nich 
sukienki, ponieważ nie mogły znaleźć 
w sklepach nic, co spełniałoby ich wy-
magania. Zaprojektowane przez nie kre-
acje zrobiły furorę wśród koleżanek - to 
był znak, że czas swoją pasję przekuć 
w pomysł na biznes. 

Projekty, które tworzą, są połączeniem 
elegancji, klasyki i odważnej nowoczes-
ności. Najważniejsze na etapie projekto-
wania w Lou jest to, by kobiety czuły się 
w sukienkach swobodnie, pięknie i wy-
jątkowo. 480 tysięcy obserwatorów na 
Instagramie i ciągle rosnąca ilość zamó-
wień rozsyłanych do ponad 40 krajów, 
świadczą o tym, że styl założycielek fi r-
my przypadł do gustu innym kobietom. 

- Ubrania szyte są w Polsce, byśmy 
mogli na bieżąco kontrolować proces 
produkcji i jakość produktów. Z kolei 
tkaniny, których używamy, pochodzą 
z różnych zakątków świata i są najwyż-
szej jakości. Wyszukujemy ich na mię-
dzynarodowych targach tekstylnych oraz 
u sprawdzonych dostawców, z którymi 

współpracujemy już od lat – tłumaczy 
współwłaściciel Aleksander Świtała.

W bogatej ofercie fi rmy Lou są setki su-
kienek na każdą okazję. Ogromny wy-
bór stylów oraz tkanin to coś, co przy-
ciąga do internetowego sklepu kobiety 
chcące podążać za panującymi trenda-
mi. Niezależnie od tego, czy szukasz 
klasycznej małej czarnej, czy długiej, 
romantycznej sukienki w stylu boho – 
w Lou na pewno znajdziesz coś dla sie-
bie. Skrupulatność w wykonaniu oraz 
najlepszej jakości koronki, hafty, szy-
fon, tiul, welur, czy len to elementy, 
które sprawiają, że kobiety prezentują 
się zjawiskowo. Nic dziwnego, że pod-
kreślające walory i dodające kobietom 
pewności siebie sukienki noszą gwiazdy 
telewizji i internetu. Kreacje Lou można 
podziwiać między innymi w wielu roz-
rywkowych programach telewizyjnych. 
Pięknie wyglądają w nich prezenterki 
Paulina Sykut-Jeżyna oraz Agnieszka 
Hyży. Do zdjęć na Instagramie w su-
kienkach Lou pozują celebrytki, takie 
jak modelka Karolina Pisarek, tancer-
ka Edyta Herbuś, piosenkarki Honorata 
Skarbek i Magda Steczkowska, aktorka 
Joanna Koroniewska, trenerki personal-
ne Sylwia Szostak i Deynn czy gwiaz-
da TVN-u Małgorzata Rozenek-Majdan. 
Niedawno w programie „Dance, Dance, 
Dance” w sukience projektu Lou wystą-
piła mistrzyni mieszanych sztuk walki 
Joanna Jędrzejczyk. 

- Chcemy, aby nasza marka była do-
stępna w każdej światowej stolicy mody. 
Wierzymy, że jest to możliwe, ponieważ 
już teraz nasze kreacje dumnie prezentują 

się na wielu prestiżowych galach i festi-
walach organizowanych na całym świe-
cie - podkreśla Aleksander Świtała.

Marka Lou od początku istnienia sku-
piała się przede wszystkim na produkcji 
unikalnych sukienek koktajlowych, wie-
czorowych i balowych. W miarę rozwoju 
fi rmy oferta ulegała rozszerzeniu o dresy, 
piżamy czy akcesoria stanowiące uzupeł-
nienie dla modowych stylizacji.

- Mimo obecnych utrudnień związanych 
z pandemią celujemy w ciągły rozwój 
i nie zwalniamy tempa. W planach mamy 
wprowadzenie do oferty także odzieży 
dziennej i kapeluszy. Naszym oczkiem 
w głowie jest jednak budowa nowej sie-
dziby, którą zleciliśmy zaufanej fi rmie 
Budownictwo Umiński. W nowoczesnym 

budynku, który powstaje przy ulicy 
Usługowej w Lesznie, znajdować się bę-
dzie zakład produkcyjny, punkt odbioru 
paczek oraz showroom, w którym będzie 
można przymierzyć i kupić nasze produk-
ty stacjonarnie. Zapowiadają się zatem 
duże zmiany, którymi jesteśmy bardzo 
podekscytowani, dlatego w tym miejscu 
chciałbym podziękować wszystkim pra-
cownikom i kontrahentom, którzy dzięki 
swojemu zaangażowaniu i ciężkiej pra-
cy przyczyniają się do sukcesów naszej 
marki – kończy Aleksander Świtała.

Nowa siedziba Lou w budowie, ale już teraz zapraszamy na zakupy 
do sklepu internetowego: www.lou.pl 

Ambasadorką marki jest Natalia 
Siwiec.
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Dworcowa w remoncie  

KRZEMIENIEWO > Trwa remont ulicy Dworcowej w Krzemieniewie, którego wykonaw-
cą jest Spółka Drogbud z Gostynia. Na niemal dwukilometrowym odcinku powstaje 
ciąg pieszo-rowerowy (od ul. Brylewskiej do ul. Wiejskiej), ujednolicona zostanie także 
szerokość jezdni. Inwestycja ma kosztować w sumie 3 miliony złotych, z czego połowę 
kosztów pokrywa dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 600 tysięcy złotych 
przekazała gmina Krzemieniewo, a reszta środków pochodzić będzie z budżetu powia-
tu leszczyńskiego. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca tego roku. 

Masowe szczepienia 

w Akwawicie i Niezapominajce  

LESZNO > Z uwagi na wielkość Leszna (miasto powyżej 50 tysięcy mieszkańców) w na-
szym mieście powstaną dwa punkty masowych szczepień przeciw COVID-19. Wojewoda 
Wielkopolski zatwierdził zaproponowane przez samorząd lokalizacje: sale konferencyjne 
w nieczynnej pływalni Akwawit (organizacją szczepień w tym miejscu zajmie się LCM 
Ventriculus) oraz NZOZ Niezapominajka. Ze względu na opóźnienia w dostawach szcze-
pionek dokładna data rozpoczęcia masowych szczepień nie jest jeszcze znana, tak samo 
jak szczegóły dotyczące rejestracji. Wiadomo natomiast, że gdy akcja się rozpocznie, to 
zgodnie z planem tygodniowo w każdym z punktów zaszczepionych ma zostać 2.500 
osób.

Fot. powiat-leszczynski.pl

Na wieczny spoczynek   

LESZNO > Zmarł Mirosław Handke, pochodzący z Leszna Minister Edukacji Narodowej 
w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997-2000, współtwórca reformy edukacji wpro-
wadzającej gimnazja. W latach 1993-1997 pełnił funkcję Rektora Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Autor wielu prac naukowych, działacz NSZZ „Solidarność”. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Cześć Jego pamięci.

XIX-wieczna wieś wyróżniona    

KRZYWIŃ > Soplicowo Filmowe w Cichowie zajęło II miejsce w ogólnopolskim konkur-
sie „Miejsca ciekawe”. Przypomnijmy, Soplicowo to kompleks turystyczno-hotelowy po-
łożony nad jeziorem w malowniczej wsi Cichowo w Gminie Krzywiń. Powstał na bazie 
elementów scenografii stworzonej na potrzeby ekranizacji filmu Pan Tadeusz w reżyse-
rii Andrzeja Wajdy.  
Wracając do konkursu, został zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Polska Sieć 
Odnowy i Rozwoju.

Więcej mieszkańców w powiecie   

POWIAT > Od lat systematycznie rośnie liczba mieszkańców powiatu leszczyńskiego. 
Według danych pochodzących z rejestru wyborców, w pierwszym kwartale 2021 roku 
wzrosła ona o 193 osoby. Oznacza to, że aktualnie powiat leszczyński zamieszkuje 57,4 
tysiąca mieszkańców. Najwięcej osób przybyło w gminie Lipno - 117. Najbardziej zalud-
niona pozostaje gmina Rydzyna (9767 osób), a najmniej Wijewo (3813 osób).

Fot. powiat-leszczynski.pl



9# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W KWIETNIU

Drogi z dofi nansowaniem  

LESZNO / REGION > Region leszczyński otrzymał wsparcie w kwocie ponad 29 milionów 
złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem funduszu jest przyspie-
szenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu 
lokalnym. Dzięki rządowym środkom uda się zrealizować w naszym regionie między 
innymi takie inwestycje, jak przebudowa ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim (dofinan-
sowanie w kwocie 418.024,11 zł), przebudowa ulic T. Łopuszańskiego i S. Czarnieckiego 
w Rydzynie (1.441.177,64 zł), a także rozbudowa ul. Wilkowickiej w Lesznie - na odcinku 
od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną (1.629.642,35 zł).

Bez gazu?  

LESZNO > Od jakiegoś czasu mówi się o problemach z przepustowością sieci gazowni-
czej w gminach Rydzyna, Osieczna i Lipno. Jak się okazuje, problem może dotyczyć tak-
że Leszna. W praktyce oznacza to, że osiedla domów jednorodzinnych (na przykład takie 
jak to, które ma powstać w Zaborowie), nie będą miały w najbliższych latach możliwości 
przyłączenia do sieci gazowej. W związku z tym włodarze miasta zapowiadają rozpoczę-
cie działań mających na celu zwiększenie nakładów finansowych na rozwój infrastruk-
tury gazowniczej w naszym regionie. Polska Spółka Gazownicza zapowiada rozbudowę 
sieci gazowniczej na 2024 rok, jednak wiele wskazuje na to, że jest to mało realny termin...

Wybrano nowego Rzecznika Konsumentów    

POWIAT > Katarzyna Ulatowska została nowym Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumentów. Funkcję rzecznika łączyć będzie z funkcją sekretarza Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Nowa rzeczniczka ukończyła prawo na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Wcześniej pracowała w Urzędzie Skarbowym w Żarach, 
leszczyńskiej Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.Szczepienia w Garzynie     

GARZYN / POWIAT > Pod koniec kwietnia w Garzynie został uruchomiony punkt szcze-
pień, który zlokalizowano w miejscowym Domu Kultury. Organizatorem punktu jest 
powiat leszczyński, natomiast za zabezpieczenie medyczne odpowiada Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Lesznie. Kolejny powiatowy punkt ma zostać uruchomiony w po-
łowie maja w Domu Strażaka w Wilkowicach. Aby zarejestrować się na szczepienie, moż-
na zadzwonić na bezpłatną infolinię pod numer 989, wysłać SMS na numer 664 908 556 
lub 880 333 333 o treści "SzczepimySie" lub zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną 
na stronie pacjent.gov.pl

Gotowy, ale nie oddany      

LESZNO > Cztery miesiące temu w praktyce zakończona została budowa tunelu pod li-
nią kolejową łączącego Zaborowo z ulicą Okrężną w Lesznie. Niemniej oficjalnie miejsce 
to nadal pozostaje placem budowy. Przejście nie zostało bowiem formalnie oddane do 
użytku, co oznacza, że mieszkańcy nie mogą jeszcze korzystać z tego komunikacyjnego 
ułatwienia. Do zakończenia sprawy potrzeba odbioru obiektu oraz porozumienia pomię-
dzy Urzędem Miasta Leszna a spółką PKP PLK w sprawie ustalenia zarządcy. 

Fot. powiat-leszczynski.pl

Fot. powiat-leszczynski.pl

Fot. powiat-leszczynski.pl
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Inwestycja dotyczy przebudowy dróg 
gminnych w miejscowości Rydzyna: ul. 
Tadeusza Łopuszańskiego i ul. Stefana 
Czarnieckiego. Zadanie realizowane bę-
dzie w ramach jednego ciągu komuni-
kacyjnego. Szerokość pasa ruchu nowo 
przebudowywanych odcinków dróg bę-
dzie wynosiła po 3 metry (na każdej 
z dwóch ulic występują dwa pasy ruchu), 
a szerokość jezdni – 6 metrów. W ra-
mach zadania zostaną również przebudo-
wane odcinki chodników oraz kanaliza-
cja deszczowa. Przedsięwzięcie zakłada 
przebudowę łącznie 439 metrów bieżą-
cych drogi oraz 522 metrów bieżących 
kanalizacji deszczowej.

Projektowana droga przebiega w tere-
nie zabudowanym, w otoczeniu budyn-
ków jednorodzinnych Osiedla „Młyńska 
Góra”, a więc największego osiedla 
mieszkaniowego w mieście Rydzyna. 
W chwili obecnej droga ta posiada 

nawierzchnię nieutwardzoną (tłuczeń 
i destrukt bitumiczny), o zmiennej sze-
rokości jezdni i o różnym stopniu degra-
dacji. Jest mocno zniszczona i dziurawa. 
Wymaga nowej konstrukcji jezdni, chod-
nika i zjazdów do posesji wraz z odwod-
nieniem. Trakt posiada już podziemną 
infrastrukturę techniczną (kable teleko-
munikacyjne i energetyczne), gazową, 
wodociągową oraz kanalizację sanitarną. 
Teraz wykonana zostanie sieć kanaliza-
cji deszczowej wraz ze studniami chłon-
nymi. Co więcej, aby wzrosło bezpie-
czeństwo niechronionych użytkowników 
drogi (w tym pieszych i rowerzystów), 
pobudowane zostaną dwa wyniesione 
skrzyżowania. 

- Póki co, zarówno parametry drogi, 
jak i jej stan techniczny uniemożliwia-
ją sprawne i bezpieczne poruszanie się 
pojazdom, rowerzystom oraz pieszym. 
Bardzo cieszy fakt, że już wkrótce to 

się zmieni – zaznacza burmistrz Miasta 
i Gminy Rydzyna Kornel Malcherek. 
I dodaje, że przebudowana droga ma 
w przeznaczeniu obsługiwać komunika-
cyjnie znaczną część osiedla „Młyńska 
Góra”. - Spora liczba mieszkańców 
z niecierpliwością czeka na realizację 
tej inwestycji. Jesteśmy dumni z faktu, 
że po raz kolejny – w krótkim czasie – 
nasi urzędnicy popisali się skrupulat-
nością i skutecznością, w efekcie cze-
go gmina otrzyma znaczące fundusze 
na realizację tej, jakże ważnej z punk-
tu widzenia mieszkańców, inwestycji. 
Warto też podkreślić, że po wybudowa-
niu nowej drogi nie tylko wzrośnie kom-
fort i bezpieczeństwo wszystkich użyt-
kowników ruchu, ale również zmniejszy 
się negatywny zakres oddziaływania na 

środowisko. Już jesienią tego roku obli-
cze ulic Łopuszańskiego i Czarnieckiego 
będzie całkowicie odmienione, a miesz-
kańcy pobliskich domów wreszcie będą 
mogli zapomnieć o dziurach i błocie.

Inwestycja szacowana na niemal 3 mi-
liony złotych ma zostać zrealizowana do 
końca września 2021.

# INWESTYCJE

Prawie 1,5 miliona na drogi w Rydzynie!
W urokliwej Rydzynie znają się na składaniu wniosków i pozyskiwaniu 

dofi nansowań. Do Gminy dotarła kolejna wspaniała wiadomość. Tym ra-

zem pomyślnie rozpatrzono wniosek na przebudowę dróg gminnych - ulic 

Łopuszańskiego i Czarnieckiego w Rydzynie. Całkowita wartość projektu 

szacowana jest na 2.882.355,27 zł, z czego Gmina Rydzyna otrzyma dofi -

nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 w kwocie aż 

1.441.177,64 zł (czyli 50 procent całkowitej wartości inwestycji). Realizację 

zadania zaplanowano w terminie czerwiec – wrzesień 2021.
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Wiele kierunków, jeden powiat
Powiat leszczyński to malowniczy teren o bogatej historii. Imponująca sieć szlaków rowerowych pozwala na wytyczenie atrakcyjnej 

wycieczki tak, aby nie wracać tą samą drogą. Ruszamy w pierwszą z nich!

Wycieczkę rozpoczynamy z malow-
niczego rynku w Święciechowie. Nie 
każdy dziś pamięta, że Święciechowa 
była miastem klasztornym benedykty-
nów z Lubinia i należała do opactwa aż 
do 1710 r. Przez miejscowość miał też 
przejeżdżać Cesarz Otton III zdążający 
tysiąc lat temu do grobu św. Wojciecha 
w Gnieźnie. Nic w tym dziwnego, prze-
cież miejscowy rynek położony jest 
w… samym centrum Europy! Będąc 
na rynku, warto zwrócić uwagę na po-
mnik zwieńczony sylwetką orła w koro-
nie. Blisko rynku znajduje XIX-wieczny 
wiatrak, w którym działa izba regional-
na, a w niej masa lokalnych eksponatów.
Ze Święciechowy ścieżką rowerową 

kierujemy się w stronę Włoszakowic. 
W Jezierzycach Kościelnych na uwagę 
zasługuje drewniany kościół św. Michała 
Archanioła, otoczony cmentarzem zało-
żonym na początku XIX wieku.
Kolejnym przystankiem na trasie jest 

Krzyżowiec, a w nim interesujące ar-
boretum z wieloma gatunkami drzew 
i krzewów.
 Nie mniej ciekawa jest „Ochronka dla 

zwierząt” ze ścieżką przyrodniczo-leś-
ną przy pobliskiej leśniczówce Koczury. 

W „ochronce” swój nowy dom znalazły 
leśne zwierzęta „po przejściach”. 
Następnie cały czas ścieżką rowe-

rową udajemy się do Włoszakowic. 
W pałacowym parku zachwyca wie-
kowy platan będący pomnikiem przy-

rody. Przechadzając się po parku war-
to zwrócić uwagę na rozmieszczone 
w kilku miejscach rzeźby autorstwa 
Jerzego Sowijaka, artysty z pobliskie-
go Bukówca Górnego. Największą 

atrakcją miejscowości jest oczywiście 
charakterystyczny pałac na planie trój-
kąta. Podziwiając dawną rezydencję 
Sułkowskich można zastanawiać się, 
jakie wiktuały trafi ały na książęcy stół. 
Dziś uczta dla podniebienia dostępna 
jest dla każdego – wystarczy skorzystać 
z usług którejś z miejscowych restaura-
cji. Przy jednej z nich – Toscanii - urzą-
dzony jest urokliwy zwierzyniec. Z kolei 
przy Placu 21 Października znajduje się 
tablica upamiętniająca zamordowanych 
tego dnia w 1939 r. przez niemieckich 
okupantów zasłużonych dla gminy i po-
wiatu mieszkańców. 
Z Włoszakowic – również jadąc ścież-

ką rowerową - mamy przysłowiowy rzut 
kamieniem nad Jezioro Dominickie, jed-
no z najpopularniejszych miejsc letni-
skowych w regionie. Miejsce, gdzie na-
sze myśli zwalniają i odpoczywamy. 
Miejsce, gdzie gofry smakują najlepiej. 
Warte grzechu zatrzymania jest tak-
że… Sanktuarium Maryjne w pobli-
skim Charbielinie, miejscu wielowieko-
wego kultu związanego z płaskorzeźbą 
przedstawiającą Wniebowzięcie Matki 
Bożej. W corocznej odpustowej mszy 
strażackiej uczestniczą tam delegacje bli-
sko 20 jednostek OSP.  Tam dojedzie-
my krótszą trasą (ścieżką rowerową do 
Bukówca Górnego) lub nieco dłuższą 

i trudniejszą, bo w części drogą grunto-
wą (przez Boszkowo). 
Podróż powrotną najlepiej zaplano-

wać przez Dłużynę (XIX w. kościół św. 
Jakuba Większego) i Bukówiec Górny, 
miejscowość z ogromnymi tradycjami 
i własną gwarą. Słownik bukowieckiej 
gwary potrafi  zaskoczyć, podobnie jak 
urokliwe zakątki jednej z najdłuższych 
miejscowości powiatu.
Ruszamy dalej i podziwiamy malowni-

cze Jezioro Krzyckie. Z jeziorem wią-
że się tajemnicza historia. Na jego środ-
ku można dostrzec górę kamieni. Ponoć 
wysoki mężczyzna, znając podwodny 
szlak, dotrze tam idąc spacerem - ani 
razu nie zanurzając przy tym głowy. Po 
drodze warto zjechać z głównej trasy, 
aby zobaczyć imponujące zabudowa-
nia spółki Werner Kenkel w Krzycku 
Wielkim – największej fi rmy w powie-
cie leszczyńskim. 
Krzycko Małe z kolei to miejscowość, 

w której na świat przyszedł Andrzej 
Krzycki, późniejszy prymas Polski i se-
kretarz na dworze Jagiellonów.
W zależności od modyfi kacji trasy jej 

długość w najbardziej rozbudowanej 
wersji to ok. 50 km. I pomyśleć, że to 
jedynie fragment atrakcji powiatu 
leszczyńskiego…

Jarosław 
Wawrzyniak,

starosta leszczyński:
Powiat leszczyński to 

atrakcyjnie geografi cz-
nie położony region, bogaty w jeziora 
i cieki wodne, duże kompleksy leśne 
oraz liczne zabytki historii i przyrody. 
Dzięki szybko rosnącej sieci ścieżek ro-
werowych w powiecie leszczyńskim do 
wielu interesujących miejsc można do-
trzeć na dwóch kółkach lub w inny ak-
tywny sposób.

Rynek w Święciechowie

Pałac we Włoszakowicach

Kościół w Jezierzycach Kościelnych

TRASA NR 1

Legenda

- ścieżki rowerowe
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Najpopularniejsza w mieście
Każdego roku jest królową wiosny, którą wszyscy chcą sfotografować. Gdy w kwietniu nadchodzi czas jej kwitnięcia, zdjęcia pięknych 

kwiatów zalewają media społecznościowe mieszkańców Leszna. Wielu chce choć na chwilę nacieszyć się jej egzotycznym pięknem 

i jak najdłużej zachować w pamięci uwodzący zapach. Drzewo rosnące przy ulicy Sobieskiego to z pewnością najpopularniejsza 

magnolia w mieście.

Żaden inny krzew czy drzewo nie kwit-
nie tak spektakularnie. Nim pojawią się 
pierwsze liście, cała roślina obsypana jest 
kwiatami. Wrażenie robi ich ilość, roz-
miar, a także piękny kolor. Rozwijają się 
pojedynczo na gałązkach, pięknie pach-
ną. Z daleka wyglądają niczym tulipa-
ny. W zależności od odmiany mają kolor 
od białego do purpurowo-czerwonego. 
Zdarzają się także odmiany o kwiatach 
żółtych. Magnolia z Sobieskiego zakwita 
na jasnoróżowo, a jej rozłożyste gałęzie 
przykuwają wzrok przechodniów i kie-
rowców. Opadające płatki jej kwiatów 

tworzą przed domem właścicieli bajko-
wy, różowy dywan. 
W czym tkwi sekret tego wyjątkowe-

go drzewa?
- Magnolię zasadził poprzedni właści-

ciel. Powiedziano nam, że będzie to mały 
krzaczek, a wyrosło z niego piękne drze-
wo. Szacuję, że może mieć około 50 lat. 
Powodem jej bujnego rozkwitu może być 
fakt, że zasadzona została obok studzien-
ki z deszczówką. Magnolia jakiś czas 
temu została przycięta, ponieważ zaha-
czała o linię energetyczną. Gdyby nie to, 
byłaby jeszcze wyższa – mówi właści-
ciel przydomowego ogródka, na którym 

rośnie drzewo. - Szkoda, że tylko przez 
około dwa tygodnie w roku możemy po-
dziwiać jej urok. Zdarza się, że gdy zima 
długo nie odpuszcza, to kwiaty przema-
rzają i robią się momentalnie brązowe. 
Wtedy trzeba czekać do następnego roku, 
by zobaczyć ją w pełnej krasie.
Oprócz pięknego wyglądu magnolia ma 

do zaoferowania swoim „fanom” o wiele 
więcej. W zależności od gatunku, a jest 
ich w sumie około 250, można pozyski-
wać z niej na przykład olejek eterycz-
ny lub sproszkować liście i przyprawiać 
nimi ryż. Z magnolii czerwono-kwiato-
wej sporządza się napary lecznicze na 

przeziębienie. Wykorzystywana jest 
także w naturalnej kosmetologii. Z kory 
magnolii można pozyskać substancje, 
które doskonale natłuszczają, nawilża-
ją i ujędrniają skórę. Wyciąg z magnolii 
jest także składnikiem wielu odżywek 
do włosów. W Azji zjada się ugotowane, 
młode liście i płatki kwiatów magnolii 
szerokolistnej. Używane są one również 
do sporządzania pysznego dania hoba 
miso, czyli regionalnego dania z regio-
nu Hida Takayama w Japonii. 

TEKST I ZDJĘCIA: 
MAGDALENA WOŹNA
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Bankomatowi rozpruwacze spod celi zatrzymani
Policja zatrzymała sprawców włamań do bankomatów na terenie 

kilku województw. W naszym regionie sprawcy obrobili urządze-

nie w Wijewie. Trwa sprawdzanie, czy zniszczyli też urządzenie 

w Rydzynie.

Włamania do bankomatów od pewne-
go czasu spędzały policjantom sen z po-
wiek. Nieznani sprawcy ujawniali się 
w różnych lokalizacjach i w ciągu kilku 
chwil obrabiali maszyny. Bankomaty wy-
glądają na urządzenia dobrze zabezpie-
czone, toteż metody działania sprawców 
musiały pozwalać na szybkie i skutecz-
ne opróżnienie ich z gotówki, a następ-
nie na sprawną ucieczkę. Włamywacze 
niespecjalnie przejmowali się też moni-
toringiem. Podjeżdżali, załatwiali spra-
wę i znikali. Do rozprucia urządzeń wy-
korzystywali tak zwaną metodę gazową. 
Mówiąc obrazowo, musieli doprowadzić 
do małej eksplozji, aby dostać się tam, 
gdzie przechowywana jest gotówka.
Działalności sprawców przyglądali się 

policjanci z Wydziału Kryminalnego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu. To oni weszli w posiada-
nie informacji dotyczących grupy, jej 
członków, sposobu włamań, a także za-
cierania śladów po dokonanych przestęp-
stwach. Kryminalni pozyskali również 
materiał dowodowy pozwalający na za-
trzymanie szajki. Został on przekazany 
prokuratorom z Prokuratury Okręgowej 
w Poznaniu, a później zapadła decyzja 
dotycząca przeprowadzenia policyjnej 
akcji. Musiała ona zostać perfekcyjnie 
zaplanowana, gdyż sprawcy mogli być 
niebezpieczni.
- Funkcjonariusze z Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, przy 
wsparciu jednostek kontrterrorystycz-
nych z Poznania, Gorzowa, Wrocławia 
i Szczecina, wkroczyli do wytypowanych 
mieszkań oraz domów na terenie woje-
wództwa lubuskiego. Podczas akcji zo-
stało zatrzymanych czterech mężczyzn 
podejrzanych o włamania do bankoma-
tów na terenie województw: wielkopol-
skiego, lubuskiego, pomorskiego, ślą-
skiego i dolnośląskiego - mówi Andrzej 

Borowiak, rzecznik prasowy KWP 
w Poznaniu.
Zatrzymane osoby znane są nie tylko 

policji, ale również wymiarowi spra-
wiedliwości. Mariusz G., Marek S., 
Sławomir B. oraz Krzysztof R. siedzieli 
w różnych zakładach karnych za wcześ-
niej popełnione przestępstwa o charak-
terze kryminalnym i to właśnie w wię-
zieniach nawiązali kontakty. Po wyjściu 
na wolność postanowili działać wspól-
nie, a jako sposób zarobkowania wybra-
li włamania do bankomatów przy uży-
ciu mieszanin gazowych. Szacuje się, że 
dopuścili się przynajmniej sześciu sko-
ków i że ukradli około 1,5 mln zł. W wy-
niku policyjnych przeszukań zabezpie-
czono około 100 tys. euro w gotówce, 
narzędzia służące do dokonywania prze-
stępstw, jak również samochód, którym 
sprawcy jeździli na akcje.
W ostatnim czasie doszło też do wysa-

dzenia bankomatu w centrum Rydzyny. 
Poznańska policja przyznaje w rozmo-
wie z "Leszczyniakiem", że ten wątek 
również jest sprawdzany i niewykluczo-
ne, że przestępstwa dokonała ta sama 
grupa.
Niezależnie od tego lista przestępstw 

w wykonaniu szajki jest na tyle długa, 
że dała ona podstawy do postawienia po-
dejrzanym zarzutów włamań do banko-
matów przy wykorzystaniu metody wy-
buchowej. Czynów tych dopuścili się 
w warunkach recydywy, czyli powrotu 
do przestępstwa, co również nie pozosta-
nie bez wpływu na wysokość ewentual-
nej kary. Śledczy wnioskowali o zastoso-
wanie wobec mężczyzn tymczasowego 
aresztowania i takie środki zapobiegaw-
cze zaaprobował poznański sąd. Grozi 
im do 10 lat pozbawienia wolności.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Mieszkaniec gminy Bojanowo został poszkodowany w wyniku kolizji drogowej, 
do której doszło 4 kwietnia w Gołaszynie. Wszystko wskazuje na to, że kierują-
cy jednośladem w rejonie stacji paliw nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zde-
rzył się z renault megane. Motorower z kierującym odbił się od pojazdu, a następ-
nie uderzył w volkswagena passata oczekującego na przejazd na skrzyżowaniu. 
W działaniach udział wzięli strażacy z ochotniczych straży pożarnych w Bojanowie 
i Sarnowie oraz z jednostki w Rawiczu. Udzielili pomocy poszkodowanemu i usta-
bilizowali mu nogę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Poznaniu.

(LUK)

Zdjęcia: Michał Skrzypczak/OSP w Izbicach.
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Pożar strawił dom, pogorzelcy stają 
na nogi dzięki wsparciu dobrych ludzi

Żona nie będzie zadowolona...

Oszust na Zielonej Wyspie ukryty

Trzy rozbite audi

To nie były dobre święta dla rodziny z Kawcza w gminie 

Bojanowo. W ciągu kilku chwil ich dom pochłonął ogień, nie 

pozostawiając wiele z dorobku życia. - Ale najważniejsze, że 

wszyscy żyjemy i że nikomu nic złego się nie stało - mówi właś-

ciciel spalonego domu.

Płomienie pojawiły się w wiel-
kanocny poranek, około godz. 8. 
Najprawdopodobniej zarzewie og-
nia znajdowało się w kuchni i to stam-
tąd płomienie przeniosły się na kolejne 
pomieszczenia.
- Razem z żoną byliśmy wówczas na-

karmić zwierzęta. Dwoje dzieci spało 
jeszcze w domu. Córka obudziła się, bo 
coś zaczęło ją drapać w gardle. Okazało 
się, że stało się tak przez dym, który już 
wtedy unosił się w kuchni - mówi w roz-
mowie z "Leszczyniakiem" Mieczysław 
Łysikowski, właściciel spalonego domu.
Dzieci opuściły budynek, a fala dymu 

i ognia szybko penetrowała kolejne 
pomieszczenia.
- Do działań ratowniczo-gaśniczych 

skierowane zostało łącznie dziewięć za-
stępów straży pożarnej, poza tym po-
gotowie energetyczne, a także policja 
- informuje Krzysztof Skrzypczak, za-
stępca komendanta powiatowego PSP 
w Rawiczu.
Wprawdzie strażacy sprawnie przepro-

wadzili akcję gaśniczą, ale tym razem 
żywioł nie dał za wygraną. Mimo trwa-
jącej prawie 5 godzin akcji pożar znisz-
czył dom.
- Poważnie ucierpiał sam budynek, 

jak i jego wyposażenie - precyzuje  K. 
Skrzypczak.
Na miejsce pożaru przyjechał burmistrz 

Bojanowa Maciej Dubiel wraz z urzęd-
nikami Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zaoferował pogorzelcom pomoc w po-
staci w pełni wyposażonego miesz-
kania zastępczego zlokalizowanego 
w Bojanowie. Gmina na swojej stro-
nie internetowej wystosowała też apel 
o udzielanie pomocy pogorzelcom i za-
łożyła specjalne konto do zbiórki pienię-
dzy na ich rzecz. Powstało też kilka sa-
morzutnych inicjatyw, które mają na celu 
wsparcie państwa Łysikowskich.
- Mieszkańcy Kawcza, okolicznych miej-

scowości i licznych instytucji wykazali 
się wyjątkową solidarnością z poszkodo-
wanymi - ocenia Wiesława Świerzewska, 
która koordynuje zbiórkę z ramienia 

Stowarzyszenia KLAR w Kawczu. - 
W pomoc zaangażowali się strażacy 
z ochotniczych straży pożarnych, panie 
z kół gospodyń wiejskich oraz wiele osób 
prywatnych nie tylko z gminy Bojanowo, 
ale też z całego powiatu rawickiego. 
Zebrano odzież, środki chemiczne, arty-
kuły pierwszej potrzeby, a także sprzę-
ty niezbędne do codziennego funkcjo-
nowania. W internecie została założona 
zbiórka z myślą o budowie nowego domu 
dla rodziny. Koordynuje ją nauczycielka 
Monika Kląskała.
Strawiony w pożarze dom państwa 
Łysikowskich liczył sobie około 100 lat. 
Ogień wybuchł w nim prawdopodobnie 
na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, 
do którego najpewniej doszło w kuchni. 
Na razie rodzina przeniosła się z tym-
czasowego gminnego mieszkania, któ-
re otrzymała tuż po pożarze, do domku 
holenderskiego w Kawczu. Tak będzie 
łatwiej zajmować się gospodarstwem.
- Chciałbym bardzo podziękować 

wszystkim, którzy nieustannie nas wspie-
rają. Wprawdzie zdarzają się momenty 
lepsze i gorsze, ale właśnie to ogromne 
wsparcie, z jakim się spotykamy każde-
go dnia, nie pozwala nam długo zasta-
nawiać się nad tym, co się wydarzyło. 
Dziękujemy za wszystkie gesty, które 
mimo tej trudnej sytuacji pozwalają nam 
iść przed siebie. To dla nas bardzo ważne 
- mówi w rozmowie z "Leszczyniakiem" 
Mieczysław Łysikowski i dodaje: - Ale 
najważniejsze, że wszyscy żyjemy i że ni-
komu nic złego się nie stało.

Spalony dom był ubezpieczony, jednak 
skala zniszczeń popożarowych jest na 
tyle duża, że jedynym wyjściem dla ro-
dziny będzie postawienie nowego bu-
dynku. Przyglądając się jednak nie-
zwykłemu zaangażowaniu ludzi dobrej 
woli, można stwierdzić, że ten cel uda 
się osiągnąć.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: MICHAŁ SKRZYPCZAK/

OSP W IZBICACH

Krótkowzroczne działanie - jedynie tak można określić to, co 

zrobił w Lesznie pewien 46-latek. Przestępstwo w jego wyko-

naniu zostało udaremnione, i to bardzo szybko.

Osiem lat unikał wymiaru sprawiedliwości, a poszukiwał go sąd 

w Lesznie.

Cztery dni i pięć zdarzeń drogowych - pierwsza połowa kwietnia 

obfi towała w kolizje na terenie Leszna i powiatu leszczyńskiego.

Pewna leszczynianka pomaga osobom 
w trudnej sytuacji życiowej, a po mieście 
porusza się jednośladem. Rower jest dla 
niej podstawowym środkiem lokomocji, 
umożliwiającym szybkie przemieszcza-
nie się pomiędzy poszczególnymi lokali-
zacjami. Pod koniec marca postanowiła 
odwiedzić jedną z osób, której pomaga. 
Rower pozostawiła przed kamienicą, ale 
kiedy z niej wyszła, pojazdu już nie było.
Dalszą część tej historii dopisali poli-

cjanci z Leszna, którzy ustalili, co stało 
się z jednośladem. Obok domu w cen-
trum Leszna przejeżdżał 46-letni kurier 
z Poznania, który stwierdził, że rower 
jest całkiem, całkiem i że byłby to wspa-
niały prezent dla małżonki. Podjechał 
pod kamienicę, chwycił rower, wrzu-
cił na pakę i tyle go widzieli. A może 

i nawet ktoś to zarejestrował, bo poli-
cja bardzo szybko ustaliła, co stało się 
z rowerem.
- Obdarowana kobieta długo nie cie-

szyła się jednośladem. Następnego dnia 
policjanci zarekwirowali pojazd, któ-
ry został oddany właścicielce - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Materialna wartość jednośladu została 

oszacowana na 1000 zł, ale właścicielce 
był on zdecydowanie droższy. Jaka mu-
siała być jej radość, gdy rower do niej 
wrócił. Mniej radosny będzie 46-letni 
złodziej-amator z Poznania. Jego prze-
stępczy plan posypał się jak domek z kart 
i zaprowadzi go przed oblicze Temidy. 
Na razie ma postawione zarzuty kradzie-
ży, za co zgodnie z polskim Kodeksem 
karnym grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Trzydziestoośmioletni leszczynianin 
zajmował się wyłudzeniami kredytów 
bankowych, a kiedy już wiedział, że 
będzie musiał odpowiedzieć za swoje 
czyny, czmychnął na zachód Europy. 
Mężczyzna przepadł w 2013 roku, przez 
lata pozostając nieuchwytny.
- Procedurę poszukiwawczą uru-
chomił list gończy wydany przez sąd 
w Lesznie. Informacja trafi ła również 
do Sądu Okręgowego w Poznaniu, który 
w sprawie mężczyzny wydał Europejski 
Nakaz Aresztowania - informuje 

Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Leszczynianin został namierzony 

w Irlandii. Dzięki współpracy tamtej-
szych stróżów prawa i mundurowych 
z Leszna udało się go zatrzymać. Pobyt 
na Zielonej Wyspie zakończył się dla 
38-latka w połowie kwietnia. Wówczas 
został przewieziony do Polski. Najbliższe 
półtora roku spędzi w jednym z "sanato-
riów za wysokim murem".

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Feralna seria rozpoczęła się 10 kwietnia na ul. Andrzeja Kmicica w Lesznie, gdzie 
zderzyły się opel astra i renault scenic. Ucierpiały trzy osoby.
Dwa dni później na ul. Antonińskiej w Lesznie dachowało audi A3, w wyniku cze-

go poszkodowana została jedna osoba. Kolejne audi, tym razem A4, zakończyło 
jazdę na dachu w rejonie Gołanic. W tym zdarzeniu również została poszkodowa-
na jedna osoba..
Kolejne dwa zdarzenia odnotowano 15 kwietnia. W Lesznie w Al. Jana Pawła II 

audi A6 uderzyło w barierki, a w Wilkowicach z drogi wypadł volkswagen golf. 
Kierowca zakończył jazdę w rowie, samochód obrócił się na dach. W tym przypad-
ku również jedna osoba odniosła obrażenia.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
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A wtedy przyszedł maj…
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ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA / @FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA

Znużeni, znorani, 
zdemolowani
mrozem i 
przygnębiającym 
kolorem nieba,
na szczęście dziś to 
wszystko się wali:
o wiosno! jak bardzo 
mi ciebie potrzeba!

Wstępuje nadzieja po 
groźnej zimie,
miasto pięknieje, kwiaty
zakwitną,
Leszno - bo takie jest 
twoje imię,
lody i chłody szybko
stąd znikną.

I ty już jesteś, pełzasz 
po murach,
do nozdrzy wpychasz
świeżości powiew
a to powietrze jest 
trochę jak w górach,
tak wiosna mruga do 
ciebie okiem.

Wsiadaj na rower lub 
bierz w ręce kije,
nie żałuj ciała, pędź
wprost przed siebie,
zachłyśnij się słońcem, 
poczuj, że żyjesz,
pod tym błękitnym
leszczyńskim niebem!

AUTOR: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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W Lesznie zapachniało jałowcem
W naszym mieście mamy Park Jonstona, pomnik Jonstona, a od niedawna również Jonston Gin. Na początku roku w Lesznie 

powstała pierwsza w Polsce rzemieślnicza destylarnia dedykowana tylko i wyłącznie produkcji ginu. Jej założycielami są Katarzyna 

i Paweł Janus, którzy z pasji do podróży i „smakowania” świata uczynili sposób na życie. Niczym senselierzy w laboratorium 

tworzą receptury, destylują i miksują botaniki, które sprowadzają z różnych zakątków świata. Tworzenie nowych smaków to coś, 

co sprawia im największą frajdę.

Jak się okazuje, podróże nie tylko kształ-
cą, ale i inspirują do obierania w życiu 
nowych, zaskakujących dróg. Tak właś-
nie było w przypadku Katarzyny i Pawła, 
których do tworzenia rzemieślniczego 
ginu natchnęła podróż po Australii, gdzie 
trunek ten przeżywa istną rewolucję. 
- Smakoszami ginu byliśmy od daw-

na, potem zaczęliśmy się interesować 
także procesem jego produkcji. Dwa 
lata temu byliśmy z żoną na wycieczce 
w Australii, podczas której udało nam 
się odwiedzić kilka małych, lokalnych 
destylarni. Podczas tych wizyt przepro-
wadziliśmy wiele rozmów z producen-
tami, między innymi o niespotykanych 
mieszankach smaków i zapachów, które 
stosowali w swoich wyrobach. Okazało 
się, że większość botaników, czyli przy-
praw i ziół wykorzystywanych do produk-
cji ginu, importowanych jest do Australii 
z Europy – mówi Paweł.
- Po tym, co zobaczyliśmy, dotarło do 

nas, że założenie destylarni możliwe jest 
także przez amatorów takich jak my. Tym 
bardziej, że istnieje uproszczona droga 
jego produkcji, polegająca na tym, że 
robi się go na bazie gotowego już spi-
rytusu. Ten, z którego korzystamy, wy-
rabiany jest w Lesznie. Do stworzenia 
własnej destylarni przekonał nas także 
fakt, że na tamten moment nikt w Polsce 

nie wytwarzał rzemieślniczego ginu – do-
daje Katarzyna.
Po 10 miesiącach przygotowań i zała-

twiania formalności, setkach rozmów 
z producentami maszyn i dostawcami 
ziół, przeczytaniu ogromnej ilości fa-
chowej literatury oraz odbyciu kursu – 
rozpoczęli produkcję. Gdy wchodzi się 
do destylarni Katarzyny i Pawła uwagę 
od razu przykuwają lśniące, miedziane 
elementy alembików, w których docho-
dzi do fascynującego procesu produk-
cji. Sprowadzone z południa Europy ma-
szyny zostały spersonalizowane - na ich 
frontach wygrawerowana została nazwa 
Jonston Gin, a także imiona właścicieli 
destylarni.  
- Maszyny składaliśmy własnoręcznie, 

zatem znamy ich budowę od podszewki. 
Ekipę montującą zatrzymał bowiem lo-
ckdown, więc... był to pierwszy w histo-
rii montaż maszyn online. Przez dwa dni 
fachowcy pokazywali nam przez kamerkę 
komputera, śrubka po śrubce, w jaki spo-
sób złożyć maszyny – wspomina z uśmie-
chem Paweł.
W destylarni państwa Janus powstają 

dwa rodzaje ginu, których smak buduje 
wyjątkowa selekcja rozmaitych botani-
ków: Hibiscus Infused Gin (na bazie hi-
biskusa) oraz Polish Dry Gin (klasycz-
ny). Unoszący się w powietrzu zapach 
uwodzi i przenosi w najdalsze zakąt-
ki świata. Podstawowym składnikiem 

pochodzącego z Niderlandów trunku 
są jagody jałowca, do których propor-
cjonalnie dobiera się pozostałe kompo-
nenty. Kolendra, korzeń i ziarna dzię-
gla, pieprz kubeba, anyż, hibiskus, liście 
kafi ru czy cynamon cassia to tylko nie-
które ze składników produkowanego 
w Lesznie ginu. 
Z każdego pojedynczego procesu desty-

lacji uzyskuje się 500 butelek napoju, po 
250 z każdego alembiku. 
Jak przebiega cały proces?
- W płaszczu maszyny, czyli w jej dolnej 

części, znajduje się woda, która w mo-
mencie wrzenia podgrzewa miedziany 
garnek. W nim znajduje się macerat, czy-
li rozcieńczony spirytus z wodą i ziołami, 
który przygotowuje się dzień wcześniej. 

Spirytus zaczyna parować przechodząc 
przez kosz infuzyjny, do którego wkłada-
my bardziej delikatne zioła, które rozpad-
łyby się we wrzącej wodzie. Umieszczamy 
w nim także skórki cytryn, grejpfrutów 
i pomarańczy, by nadać naszemu wyro-
bowi orzeźwiający aromat i przykryć nie-
co goryczkę jałowca. W maszynie wy-
twarza się duże ciśnienie, para zaczyna 
unosić się, przechodzi przez zwężenie do 
chłodnicy, w której alkohol zaczyna się 
skraplać i wypływa 70-procentowy gin, 
który następnie trzeba zestawić z wodą 
– tłumaczy Katarzyna.
Przykładanie wagi do detali widać także 

w wyglądzie butelek, do których rozle-
wany jest trunek. Zrobione są one z gru-
bego szkła importowanego z Francji, 
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spersonalizowane korki z wytłoczo-
nym logo przyjeżdżają z Włoch, nato-
miast etykiety z nadrukiem 3D zama-
wiane są z fi rmy pod Warszawą. Butelki 
etykietowane są własnoręcznie na miej-
scu. Przy tworzeniu unikatowej marki 
właściciele zainspirowali się osobą Jana 
Jonstona, czyli mieszkającego przez wie-
le lat w Lesznie wybitnego botanika, le-
karza, fi lozofa i pedagoga. Sygnując 
swoje wyroby jego nazwiskiem, chcieli 

przypomnieć i rozsławić jego dokonania 
w Polsce i na świecie.
- Nazwy dla naszej fi rmy szukaliśmy 

przez kilka tygodni. Zależało nam, aby 
miała ona lokalny charakter. Mimo 
że mieszkaliśmy w różnych miejscach 
w Europie, mamy duży sentyment do 
tego miasta, ponieważ tu się urodziliśmy 
i tu dorastaliśmy. Osobę Jana Jonstona 
znaliśmy powierzchownie jak większość 
leszczynian, ale gdy zaczęliśmy zgłębiać 

jego historię, urzekła nas jego wszech-
stronna wiedza i zamiłowanie do przyro-
dy – wspomina Paweł.
W swoim logo umieścili nawet ilustrację 

jelonka rogacza, którego Jonston opisy-
wał w swoim dziele „Historiae natura-
lis”. Chcieli w ten sposób zwrócić uwa-
gę na ten unikatowy, ale niestety coraz 
rzadziej występujący gatunek chrząsz-
cza, którego największe siedlisko znaj-
duje się w pobliskich Włoszakowicach. 
- Chcielibyśmy w tym miejscu podzię-

kować dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Lesznie Kamili Szymańskiej, która 
udostępniła nam rycinę jelonka roga-
cza, na podstawie której wykonaliśmy 
rysunek naszego logo – mówi Katarzyna.
Najbliższe plany fi rmy zakładają zakup 

maszyny, dzięki której możliwa jest de-
stylacja próżniowa, polegająca na ob-
niżeniu temperatury wrzenia spirytusu 
- po to, by móc destylować wrażliwe 
składniki już w temperaturze 40 stop-
ni Celsjusza.
-  W Polsce nie ma jeszcze destylarni, 

która posiada taką maszynę. Chcemy ją 
nabyć, by do naszych ginów wprowa-
dzać niespotykane i nieoczywiste smaki, 
jak chociażby bazylii, wasabi, kakao czy 
mięty – mówi Paweł.

TEKST I ZDJĘCIA: 
MAGDALENA WOŹNA

# LUDZIE I ICH PASJE
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W Kąkolewie się dało...

Na taki oto list od czytelnika natrafi liśmy w  prasie międzywojennej. 
Skąd to znamy?

Czytając w Głosie leszczyńskim tyle razy o nieporządku na ulicach w mieście 
naszym powiatowem, przyszło mi na myśl ,że to nikt z  panów od "Głosu" 
nie zajrzy tu w  nasze kąty, gdyż i  u  nas nie inaczej się dzieje. Smutno pa-
trzeć na to wszystko, co się widzi n.p. w takim Garzynie przed domami lu-
dzi dominialnych.Choróbska się mnożą, chociaż dziś lepsze odżywienie jak 
było za czasów wojny. I nie dziw, że taka różnica między wyglądem ludzi ro-
boczych tutejszych a  wyglądem ludzi dworskich n.p. w  takim Kąkolewie, 
gdzie wszystko zdrowe i czerstwe. Na mój rozum to myślę, że wszystkiemu 
nieczystość, nieoględność i niedbalstwo temu winne.Gdy deszcz pada, bło-
ta pod kolana przed chałupami pełno, do których przez leżące......słomsko 
i różne nieczystości trudno się dostać. Czy to w Garzynie lub w Górznie lu-
dzie z innej gliny, jak w Kąkolewie, w którym przed domostwami ludzi domi-
nialnych tak schludnie i czysto?Kogo tu winić, czy ludzi samych, czy urzęd-
nika? Wiem że w  Kąkolewie przed wojną pan urzędnik wzorowy porządek 
przed czworokami zaprowadził. Ludzie to musieli uszanować, tak, że do dziś 
dnia niewiele tam nowego zrobiono, a  zawsze tu teraz porządnie i  czysto. 
Co szło w Kąkolewie, może zrobić pójdzie i w naszej okolicy, o czem później 
doniosę.

Czego to ludzie nie ukradną!

Ciekawa obserwacja na temat tego, co znajdowało się w zainteresowa-
niu złodziei w Lesznie i okolicach w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego. Sprawcy zostali złapani i stanęli przed obliczem Temidy:

Onegdaj odbyły się pod przewodnictwem p. prezesa sądu Ruszczyńskiego 
rozprawy karne, przy których zostali zasądzeni:
Stanisław Zwierzycki kupiec z Piasków pod Gostyniem za usiłowany prze-
wóz 16 kg. mąki z pow. gostyńskiego do pow. kościańskiego na grzyw-
nę 100 mk. - Franciszek Łowicki lat 17, Feliks Kmiećkowiak lat 15 i Jan 
Kempiński lat 24 wszyscy z Nowego Dworu za kradzież 2 pudełek cygar, 
proszku i świecy, pierwsi dwaj po 1 mies., zaś trzeci ,na 3 mies. więzienia. 
Maria Andrzejewska lat 18. z Śmigla, za kradzież koszuli, fartuszka i portmo-
netki i kwotę 20,60 mk. na 3 mies. więzienia. - Marja Kubiak z Ponieca za kra-
dzież bielizny na 4 mieś. więzienia. - Jan Nepumocyn Stręk lat 36 z Śmigla 
za kradzież konia na szkodę właściciela Pomińskiego z Żebrowa na 6 mies. 
więzienia.

Cóż za zdobycz!

Kontrabanda przechwycona:

Na stacji w Lesznie został przytrzymany przez Kom. graniczny wagon dekla-
rowany jako "Umzugsgut". W wagonie znajdowała się wielka ilość wina, wó-
dek i innych towarów żywnościowych, wartości kilkadziesiąt tysięcy marek. 
Oprócz tego znaleziono za kilkaset marek pieniędzy w  srebrze. Zawartość 
wagonu została skonfi skowana i  przekazana Urzędowi żywnościowemu 
w Lesznie.

Skazani za przemytnictwo

Tak się skończyło szmuglowanie towaru przez granicę:

Skazano: dnia 30 kwietnia 1920 r. na rozprawie Sądu Tymczasowego, 
przy Sądzie Okręgowym w  Lesznie, pod przewodnictwem p. preze-
sa Dr. Idzinskiego o  przekroczenie granicy do Niemiec bez przepustki 
i przemytnictwo:

1) Wiktora Goszczyńskiego z Tschirnau, na karę więzienia przez 3.miesiące.

2) Kaliksa Wleklinskiego z Tschirnau na karę więzienia na jeden miesiąc,tem, 
że areszt śledczy zostaje im do kary zaliczony, zarazem orzeka się przepadek 
skonfi skowanego mięsa i ponoszenie kosztów postępowania karnego.

3) Erika Teichmana i  Emmę Boesche z  Gołaszyna, po 1000 marek kary, 
względnie karę więzienia, w stosunku 10. marek za jeden dzień, na ponosze-
nie kosztów postępowania karnego i przepadek skonfi skowanych towarów.

REKLAMA

Maj 1920 roku. Leszno od kilku miesięcy polskie, ale w kraju nadaj napięcia. Prasa przekazuje informacje o możliwości wprowadzenia 

stanu wojennego w związku z napięciem na linii Czechosłowacja - Polska. W tym samym czasie w Moskwie odbywa się narada 

wojenna w sprawie walki przeciwko Polsce. Do tego dochodzą "plebiscytowe knowania niemieckie". Tyle dobrego, że do Polski 

planują przyjechać przedstawiciele parlamentu łotewskiego celem nawiązania stosunków z posłami polskimi. A u nas w 1920 

roku? Oddaję głos pewnemu osadnikowi z rejonu Leszna:

Piękna niedziela majowa, w domu niesposób siedzieć, puszczam się więc na rumaku stalowym po raz pierwszy jako nowo w Lesznie 

osiadły obywatel w podróż, by rozejrzeć się cośkolwiek w powiecie naszym, o którym dotychczas mało słyszałem. Za miastem pole 

w zieleń już bujną przybrane. Wszędzie wiosna w pełni (...)
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Głupota czy celowe działanie?

Relacja z pewnego zdarzenia na leszczyńskich ulicach. Proszę zwrócić 
uwagę na formę notatki:

W ubiegłą niedzielę i poniedziałek pędził po bardzo ożywionych ulicach 
Leszna samochód należący do członków niemieckiej komisji granicznej 
tak szybko, że publiczność zatrwożona zaledwie ujść mogła nieszczęściu. 
Ponieważ w samochodzie znajdował się tylko sam szofer, przypuszczać na-
leży, że swą bezrozumną jazdą drażnić chciał publiczność. Widocznie lekce-
ważą sobie niemiaszkowie gościnność polską.

Drut porzucony przez Niemców

Cenna uwaga czytelnika:

Jadąc z Osieczny do Leszna 17-go stycznia. rb. spostrzegłem już przy wjeź-
dzie do miasta przy folwarku Grzybowie całe zwoje drutu blisko toru kolejo-
wego. Czy nie ma właściciela tego cennego materjału, który tam wojsko nie-
mieckie zostawiło? - Władza wojskowa powinna tem się zająć i zabrać to do 
użytku wojskowego lub sprzedać to na licytacji, a chętnych do kupna drutu 
tego znajdzie się wielu. Może Czerwony Krzyż tem się zajmie a kwotę otrzy-
maną obróci na cele swoje szlachetne.

Fałszerstwo

Sposób na szybką kasę w Lesznie:

Bacznemu oku naszych urzędników wołano wykryć i zarazem przychwycić 
osobę, która sfałszowała i podsuwała przekazy pocztowe, aby w taki sposób 
przyjść do pieniędzy. Sumiennością się najdalej zajdzie. Wszystko trwa do 
pewnego czasu. Sprawiedliwej karze nikt nie ujdzie.

Niebezpieczne mięso

Zatrucie w Lesznie:

Przy spożywaniu mięsa zachorowała ciężko rodzina handlarza meb-
li Klosego na objawy zatrucia. Dwie córki i  syn przewiezieni być mu-
sieli do zakładu Czerwonego Krzyża, reszta rodziny nie znajduje się 
w niebezpieczeństwie.

Kilka dni później "Głos Leszczyński" podał:

Z  rodziny Klose, która zachorowała na zatrucie po spożyciu mięsa, zmarła 
córka w 20 roku życia.

Napięcia polsko-niemieckie

Przeglądając dawną prasę, trudno nie zauważyć, jak bardzo napięte 
były relacje między Polakami a Niemcami po powrocie Leszna w grani-
ce Rzeczypospolitej. Ta sytuacja miała odbicie w  materiałach publiko-
wanych m.in. w  niemieckim "Lissaer Tageblatt", jak również w  "Głosie 
Leszczyńskim". Nawet nie próbowano zachowywać pozorów obiektywi-
zmu i o wielu sprawach pisano wprost i emocjonalnie:

W  jednym z  ostatnich numerów podał tut Tagebl .alarmującą wiado-
mość z  Rydzyny o  rzekomych bezprawiach, których dopuścić się mieli 
dwóch urzędników kryminalnych wspólnie z wojskiem wobec tamtejszych 
Niemców. Jak nam teraz z Rydzyny donoszą, odbywały się co prawda rewi-
zje domowe w  mieszkaniach tamtejszych niemieckich obywateli i  to z  zu-
pełnie słusznych powodów. Jeśli zaś jaki Niemiaszek kilka szturchańców 
oberwał, to nie od urzędnika ani służbę czyniącego żołnierza, lecz od pub-
liczności, która namacalnie na ich wyzwiska odpowiedziała. Co się tyczy 
aresztowania burmistrza Rydzyny
- "polskiego" pochodzenia lecz "niemieckiego" języka, jak to Tagebl. cha-
rakterystycznie podnosi - były ku temu bardzo ważne powody. Jakim lo-
jalnym obywatelem był ów pan burmistrz dowodzi najlepiej, że nie tylko 
w  poufnej rozmowie lecz w  publicznych lokalach wykrzykiwał on "polni-
sche Schweine" (polskie świnie) itp. To samo czynili i  inni niemiaszki i  żyd-
ki. Widocznie Tagebl. i dziś jeszcze nie zapomniał szczuć na Polaków, jak to 
przez całe lata czynił (...).

Ta rywalizacja wylewała się też w  materiałach o  tak trywialnych spra-
wach jak cena chleba. Polecam zwrócić uwagę na ostatnie zdanie:

Pisma niemieckie donoszą, że od 10 maja kosztować będzie chleb 1900 gra-
mowy, a więc niespełna 4 funty ważący, 4,50 mk. w walucie niemieckiej czyli 
około 18mk. polskich. Tak to przedstawia się raj niemiecki.

Jednocześnie bardzo kibicowano tym, którzy wykupywali nieruchomo-
ści od Niemców:

Gospodarz Ignacy Łakomy z  Wachsdorf pow. Żegań nabył drogą kup-
na 70 morgowe gospodarstwo p. Wilhelma Herbricha w Lesznie przy ulicy 
Osadniczej nr. 7. Nowonabywcy "Szczęść Boże".

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiały pochodzą z "Głosu Leszczyńskiego" z 1920 r. 

Zachowano oryginalną pisownię.

REKLAMA
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Mówisz dach
Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „Tyliński” zapewnia swoim klientom kompleksową i profesjonalną obsługę na najwyższym 

poziomie i to na każdym etapie budowy dachu. Z powodzeniem zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających inwestorów, 

począwszy od fachowego doradztwa oraz przedstawienia oferty i wyceny kosztów, po rzetelne wykonawstwo. Niemal 60-letnie 

doświadczenie w branży okraszone jest rozległą wiedzą i szeroko pojętą fachowością. Jeżeli dodać do tego profesjonalną, rozbu-

dowaną bazę logistyczną i sprzętową, otrzymujemy gwarant solidności i terminowości zleconych prac. Firma cieszy się nienaganną 

opinią w regionie leszczyńskim, czego dowodem jest liczne grono zadowolonych ze współpracy oraz jakości wykonywanych 

robót inwestorów i kontrahentów. Dodatkowy wyznacznik świadczenia wysokiej jakości usług stanowi wiele wyróżnień, nagród 

i certyfi katów, jakimi PHB „Tyliński” z dumą może się pochwalić.

PHB „Tyliński” zapewnia rzetelne do-
radztwo techniczne i produktowe w do-
borze odpowiednich technologii i mate-
riałów, tak, aby dach był nie tylko ładny, 
ale i trwały, a przy tym cechował się od-
powiednimi parametrami technicznymi. 
Nie jest tajemnicą, że dach to bez wąt-
pienia jeden z tych elementów, na któ-
rych nie warto oszczędzać budując dom. 
Warto zatem skorzystać z porad doświad-
czonych i wykwalifi kowanych specjali-
stów, którzy podpowiedzą, czym kiero-
wać się przy podjęciu ważnych decyzji. 

Hurtownia prowadzi sprzedaż materia-
łów budowlanych, współpracując w tym 

zakresie z najbardziej renomowanymi 
producentami pokryć dachowych.

- W bogatej ofercie posiadamy dachów-
ki klasy premium, takich fi rm jak Braas 
czy Röben, które produkowane są z naj-
wyższej jakości surowców w sprawdzo-
nej technologii. Obecnie dużym zainte-
resowaniem cieszą się przede wszystkim 
dachówki płaskie, które idealnie wpisują 
się w trendy panujące w nowoczesnym 
budownictwie. W naszej hurtowni zaku-
pić można między innymi dachówki pła-
skie ceramiczne i betonowe fi rmy Braas 
i dzięki nim stworzyć dach o jednoli-
tej, lekkiej strukturze. Poza tym wraca 

moda na dachy płaskie, które należy po-
kryć papą –  w tym sektorze współpra-
cujemy z takimi producentami papy jak 
Icopal czy Lemar – mówi właściciel fi r-
my Arkadiusz Tyliński.

Także klienci zainteresowani pokryciem 
dachu blachodachówką znajdą w hur-
towni produkty uznanych producentów, 
choćby takich jak fi rma Pruszyński. Co 
więcej, w ofercie PHB „Tyliński” znaj-
duje się wiele akcesoriów wykorzysty-
wanych przy budowie dachu. Swoim 
klientom fi rma poleca również okna 

dachowe renomowanych producentów 
Velux i Roto.

Potwierdzeniem renomy hurtowni jest 
fakt, że należy ona do Grupy 4D.
- To zintegrowana sieć hurtowni da-

chowych zrzeszająca niemal wszyst-
kie liczące się w kraju duże hurtownie, 
zapewniając im możliwość kooperacji 
z najpoważniejszymi producentami ma-
teriałów budowlanych. Dzięki tej współ-
pracy oferujemy naszym klientom i part-
nerom konkurencyjne ceny, ponieważ 
jako grupa możemy negocjować lepsze 
warunki u producentów – podkreśla A. 
Tyliński.

Jednak zakupy to nie wszystko. Po wy-
borze materiałów możemy liczyć na 
pełen zakres usług dekarsko-blachar-
skich, które rodzinna fi rma świadczy 
już od 1962 roku, a więc niemal 60 lat. 
Wykonawstwo pokryć dachowych, ocie-
plenia dachów i poddaszy oraz komplek-
sowe usługi wykończeniowe - prace te 
mogą zostać wykonane przez ekipę wy-
konawczą fi rmy, która posiada certyfi kat 
dekarza Braas lub przez podmioty z nią 
współpracujące. 

Ze względu na ciągły rozwój przedsię-
biorstwa oraz pokaźną liczbę zleceń, pro-
wadzona jest rekrutacja. Poszukiwani są 
dekarze, pomocnicy dekarza oraz cieśle. 

A. Tyliński: - Naszym pracownikom ofe-
rujemy udział w szkoleniach i interesują-
cych projektach, przy realizacji których 
wykorzystujemy nowoczesne materia-
ły i technologie. Poprzez to dajemy im 
szansę na stałe podnoszenie kwalifi ka-
cji zawodowych. Poza tym zapewniamy 
umowę o pracę na pełen etat w fi rmie 
o stabilnej pozycji, co w obecnych cza-
sach jest bardzo istotne. Nie brakuje nam 
klientów, nowych projektów i wyzwań, (3

2/
20

21
)
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, myślisz „Tyliński”

PHB „TYLIŃSKI” 
ul. Święciechowska 49 

64-100 Leszno 
tel. 65 529-37-28 
fax. 65 529-50-11 

które mimo cięższych czasów realizuje-
my z dużym zapałem.

Potwierdzeniem dobrej atmosfery, któ-
ra od lat panuje w fi rmie i wokół niej, 
jest działający od 15 lat Leszczyński 
Klub Dekarza, którego Prezesem jest 
A. Tyliński. Głównym celem powstania 
klubu była integracja właścicieli fi rm 
ciesielskich i dekarskich oraz podno-
szenie ich kwalifi kacji poprzez wymia-
nę doświadczeń i szkolenia zawodowe. 

- Jestem ogromnie dumny z tego, ja-
kie relacje udało nam się wypracować. 
Kiedyś byliśmy dla siebie konkuren-
cją, a dziś jesteśmy przyjaciółmi, którzy 
mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji 
- mówi A. Tyliński.

W ramach wykonawstwa ogólnobudow-
lanego PHB „Tyliński” realizuje wiele 
różnorodnych projektów. Od czasu, gdy 
w 1995 roku fi rma otrzymała „certyfi -
kat konserwatora zabytków” na wyko-
nawstwo robót na obiektach zabytko-
wych, jej pracownicy zmodernizowali 
wiele kościołów, zamków czy pałaców. 
Przedsiębiorstwo zajmuje się bowiem 
zarówno tworzeniem zupełnie nowych 

obiektów, jak również adaptacją, remon-
tami i rozbudową już istniejących.

- Wykonujemy i odnawiamy elewacje 
budynków, zajmujemy się także termo-
modernizacją wraz z zastosowaniem od-
nawialnych źródeł energii oraz wymia-
ną okien. Budujemy „pod klucz” domy 
jednorodzinne dla klientów indywidual-
nych, które następnie sprzedajemy lub 
wynajmujemy. Głównie jesteśmy jed-
nak skoncentrowani na większych in-
westycjach i zamówieniach publicznych. 
Najnowocześniejsze technologie spra-
wiają, że nasze realizacje zadowalają 
nawet najbardziej wymagających klien-
tów - kończy A. Tyliński.
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Hubert Szczęsny to leszczyński instrumentalista i wokalista. Od ponad 10 lat uwodzi publiczność surowymi dźwiękami gitary 

i chrapliwym głosem, którego brzmienie wywołuje ciarki na ciele. Jeżeli było wam dane choć raz posłuchać go na żywo, to już wiecie, 

że to artysta przez duże „A”. Ogromna wrażliwość, charyzma i bluesowa barwa w głosie to jego najbardziej charakterystyczne cechy. 

We wrześniu 2020 roku czytelnicy magazynu „Twój Blues” okrzyknęli go najlepszym bluesowym głosem w Polsce. By osobiście 

odebrać nagrodę, przyleciał z Anglii, w której zamieszkał, by na spokojnie zastanowić się, czego chce od życia.

„Co mi, Panie, dasz
W ten niepewny czas?
Jakie słowa ukołyszą
Moją duszę, moją przyszłość
Na tę resztę lat?”

Te pytania Hubert Szczęsny zadawał so-
bie wiele razy, śpiewając utwór zespo-
łu „Bajm” podczas swoich koncertów. 
W końcu nadszedł czas, by na nie od-
powiedzieć. W tym celu musiał się na 
chwilę zatrzymać, bo jego świat w ostat-
nich latach pędził zbyt szybko. Czuł, że 

wszystko jest pozbawione szczerości 
i sensu, robione na pokaz. Pogłębiająca 
się niemoc artystyczna i strach przed 
brakiem wiarygodności doprowadziły 
do tego, że zdecydował się zmienić oto-
czenie i spojrzeć na swoją karierę z innej 
perspektywy.

- Było mi trochę wstyd, że do tej pory 
napisałem tylko 8 autorskich utworów. 
Fani nieustannie pytali mnie, dlaczego 
nie wydaję nic swojego, a mi było trudno 
odpowiadać na te pytania. Presja oraz 

rockandrollowy tryb życia hamowały 
proces twórczy. Do tego przez wiele lat 
żyłem w bańce przeświadczenia o swojej 
wyjątkowości, którą sam sobie napom-
powałem. Z moim pierwszym zespołem 
„Nie Strzelać Do Pianisty” wygrywali-
śmy wszystko, co się dało - na festiwa-
lach w Polsce i za granicą. Wydawało mi 
się, że Boga za nogi chwyciliśmy, a jak 
się potem okazało było to tylko muzycz-
ne raczkowanie. Dopiero później zaczęło 
się prawdziwe życie - wspomina Hubert.

Zamieszkał 1500 kilometrów od domu, 
by zrozumieć, że droga, którą do tej pory 
kroczył, jest jednak właściwa. Po 9-mie-
sięcznym rozbracie z muzyką na jego 
profi lu na Facebooku pojawił się wpis: 
„trzeba powoli wyjść z okopów i zacząć 
coś pisać”. Oznaczało to, że eksperyment 
zakończył się powodzeniem. Spokojne 

życie w malutkiej wiosce w hrabstwie 
Somerset, długie spacery z psem, czyta-
nie książek, gra w tenisa, spokojna pra-
ca oraz fakt, że ma przy sobie kobietę, 
którą kocha - wszystkie te rzeczy za-
działały jak opatrunek na jego zranioną, 
artystyczną duszę. W dniu swoich 32. 
urodzin puścił w świat informację, która 
zmieniła wszystko! „Będę miał synka” - 
napisał w mediach społecznościowych. 

- W moim życiu wiele się pozmieniało. 
W końcu poukładałem wiele spraw, któ-
re wcześniej zaburzały mój spokój. Co 
najważniejsze, przygotowuję się do roli 
ojca. Pochłania to wiele moich myśli 
i zarazem jest bardzo inspirujące w za-
kresie pisania piosenek. Światowa pan-
demia – mi, jako artyście - wiele ode-
brała. Nie jestem jednak z tego powodu 
szczególnie załamany, ponieważ fakt, że 

Hubert dał sobie czas, by odnaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Zmiana otoczenia zawsze inspirowała go do działania.
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W końcu szczerze - tak Hubert mówi o swojej nowej płycie. 
Obcowanie z naturą podczas długich spacerów z psem to jedna z tych 
rzeczy, które działały jak opatrunek na jego artystyczną duszę.

zostanę ojcem, dał mi ogromną motywa-
cję, by to wszystko przetrwać - tłumaczy 
Hubert.

Wyjazd zaowocował artystyczną weną. 
Hubert zagłębił się w muzyce jeszcze 
bardziej, rozpoczął naukę muzycznej 
produkcji. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, w przyszłym roku uka-
że się jego pierwszy autorski album. 
Wszystkie teksty na płycie będą w ję-
zyku polskim, ponieważ Hubert czuje, 
że tylko w ojczystym języku może być 
autentyczny.  

- Blokada na pisanie tekstów, którą mia-
łem, odpuściła. Teraz mam wręcz ogrom-
ną lekkość w tworzeniu. Postęp polega 
także na tym, że nie wstydzę się już sam 
przed sobą swoich tekstów. Zależy mi na 
tym, aby były one proste, ale nie prosta-
ckie. Mam nadzieję, że moich fanów nie 
wystraszy moja szczerość, ponieważ pi-
sząc teksty opierałem się na doświadcze-
niach swojego życia. Część z nich będzie 
na przykład o tym, że wcześniej szuka-
łem szczęścia tam, gdzie nie powinienem 
- mówi Hubert. - Kiedyś bardzo suge-
rowałem się zdaniem innych ludzi, któ-
rzy brali udział w procesie nagrywania 

moich piosenek. Może wynikało to z ni-
skiego poczucia własnej wartości albo 
przeświadczenia, że będąc kimś innym, 
będę ciekawszy. Sugestie i opinie innych 
są cenne, ale nie najistotniejsze. Teraz 
wiem, czego nie chcę i to jest piękne. Nie 
chcę dłużej udawać i iść na kompromis. 
W końcu do tego dojrzałem. Ludzie czu-
ją, gdy coś jest robione na siłę - to ich 
nie poruszy. Nie mam w swoim dorobku 
czterech płyt, bo nie byłem na to men-
talnie gotowy, nie udźwignąłbym tego. 
W moim życiu w końcu przyszedł dobry 
moment na to, aby wydać płytę. Żartuję, 
że poczułem taki przypływ inspiracji, że 
teraz przyspieszę i zostanę Remigiuszem 
Mrozem polskiej muzyki.

Życie na odludziu i obcowanie z na-
turą okazało się zbawienne. Niemniej 
człowiek co do zasady jest istotą stadną 
i dąży do bycia z innymi ludźmi, dlate-
go, gdy urodzi się dziecko, Hubert i jego 
partnerka zamierzają wrócić do Leszna. 

Co z muzycznymi planami?

- Na początek muszę porządnie wystar-
tować i wzbić się do lotu, bo do tej pory 
tylko szybowałem. Jeżeli tego dokonam, 

będzie to nowa, ostateczna odsłona 
Huberta Szczęsnego. Jestem na dobrej 
drodze, ponieważ czuję się, jakbym znów 
miał 20 lat i przeżywał jeszcze raz te 
emocje, które towarzyszyły mi przy oka-
zji pierwszych koncertów. Moim celem 
jest utrzymywanie się ze swojej pasji, tak 
jak dotychczas. Bezpieczny balans po-
między popularnością a zachowaniem 
swojej tożsamości to układ idealny. Nie 
lubię być na świeczniku, bo to mnie para-
liżuje. Nie zamierzam płynąć w głównym 
nurcie i nie jest to moim celem. Uważam, 

że to zazwyczaj wiąże się z końcem au-
tonomiczności. Chciałbym jak najwięcej 
po sobie zostawić, by pozostać w pamięci 
i świadomości ludzi jak najdłużej. Chcę 
tworzyć wartościowe rzeczy, aby mój sy-
nek, gdy dorośnie, mógł powiedzieć, że 
jest ze mnie dumny.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: HUBERT SZCZĘSNY 

- ARCHIWUM PRYWATNE
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Hak pełen roboty
Wykonując ten zawód, każdego dnia trzeba stawać na wysokości zadania. Wymaga on odpowiednich cech charakteru. Nie wy-

starczy odwaga, konieczna jest także dobra kondycja, zaangażowanie oraz zaufanie do współpracowników.

- Z zawodu jestem tapicerem. Po ukoń-
czeniu szkoły rozpocząłem poszukiwanie 
pracy. Usłyszał o tym znajomy mojego 
ojca, który potrzebował pracownika na 
stanowisko operatora żurawia wieżo-
wego. Trwała właśnie budowa bloków 
w Lesznie na osiedlu Rejtana. Po wizy-
cie na budowie szybko połknąłem bak-
cyla i rozpocząłem kurs w celu uzyska-
nia uprawnień, które nauczyły mnie także 
wytrwałości i powodowały coraz większe 
zainteresowanie zawodem. W szkole nie 
przepadałem za fi zyką czy matematyką, 

które są podstawowymi dziedzinami na-
uki na kursach. Spotykałem się także z in-
nymi operatorami czy konserwatorami, 
zasypując ich pytaniami. Chciałem do-
wiedzieć się jak najwięcej i co najważ-
niejsze, żaden z operatorów nie trakto-
wał mnie jako potencjalnego konkurenta. 
A zawód spodobał mi się na tyle, że już 
po roku przeszedłem na własną działal-
ność – opowiada Paweł Bartkowiak.
Pracował nie tylko przy rozbudowie 

Leszna, ale też w wielu miejscach kraju, 
gdzie „żurawie” stanowią niemal stały 

element krajobrazu. Paweł był opera-
torem podczas rozbudowy osiedla na 
poznańskich Naramowicach czy budo-
wy bloków w stolicy Dolnego Śląska. 
Praca we Wrocławiu wykonywana była 
na dźwigu o wysokości 70 metrów, nato-
miast te, które obserwujemy w Lesznie, 
mają najczęściej wysokość 30 metrów. 
- Pracowałem także w Trójmieście czy 

Szklarskiej Porębie. W tej ostatniej bu-
dowaliśmy hotel i ciągle obiecuję so-
bie, aby tam powrócić i zobaczyć fi nal-
ny efekt naszych działań. Z kolei jednego 
z Sylwestrów spędziłem u znajomego, 
który kupił mieszkanie w bloku, który... 
także budowałem.
Paweł podkreśla, że praca na stanowi-

sku operatora z pewnością nie jest dla 
każdego.
- Miałem okazję przyuczyć kilka osób 

do zawodu. Pewnego dnia, wchodząc do 
kabiny, zauważyłem, że nie ma za mną 
kursanta. Okazało się, że zatrzymał się 
na drabinie, mniej więcej w połowie dro-
gi. Miał nogi z waty i nie chciał się ru-
szyć w żadną stronę, mówiąc, że nie puści 
drabiny. Dopiero kiedy zażartowałem, że 
idę po boszkę i odetnę go razem z dra-
biną, zdecydował się wrócić na ziemię. 
Przebywając w kabinie trzeba być goto-
wym na przechyły przy silnych podmu-
chach wiatru. Dodatkowego dreszczyku 
emocji dostarcza fakt, że nie ma drogi 
ewakuacyjnej – wyjaśnia Paweł. - Zdarza 
się, że podczas wykonywania manewrów 
nie widzę miejsca docelowego, gdzie 

lokuję ładunek. W takich sytuacjach bar-
dzo ważna jest dobra współpraca i bez-
graniczne zaufanie do radiooperatora. 
Podczas pracy w nocy oczywiście nie-
zwykle ważne jest odpowiednie oświetle-
nie. Cały czas należy pamiętać, że odpo-
wiada się nie tylko za siebie, ale także za 
pracowników znajdujących się na dole 
i za powierzony sprzęt.
Warunki pracy operatorów w ostat-

nich latach uległy znacznej poprawie. 
Standardem stała się klimatyzowana 
kabina, co zdecydowanie podnosi kom-
fort pracy podczas mrozów czy upałów. 
Kabiny są wyposażone w gniazdka kon-
taktowe, co umożliwia przygotowanie 
ciepłego napoju czy skorzystanie z to-
stera. Pracownik, w zależności od włas-
nych predyspozycji, może spędzić czas 
przewidziany na przerwę na wysokości 
lub zejść na ziemię. Jest w tym zawodzie 
jednak coś wyjątkowego.
- Rozpoczęcie pracy w sąsiedztwie 

wschodzącego nad miastem słońca jest 
czymś niezwykłym. Trudno to opisać, od 
razu nabiera się ochoty do działania. 
Świetne były także wzajemne pozdrowie-
nia z uczestnikami zawodów balonowych 
w Lesznie!
Mojemu rozmówcy zazdroszczę nie-

ziemskich widoków i jednocześnie ży-
czę, by operował dalej!

TESKT: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: PAWEŁ BARTKOWIAK 

– ARCHIWUM PRYWATNE

Rozpoczynamy dzień pracy razem ze słońcem.

Do największych plusów tego zawodu należą fantastyczne widoki. Na 
zdjęciu Szklarska Poręba.
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Oderwij się i odwiedź braci mniejszych
Nie oszukujmy się - pandemia nam nie służy. Zamknięci, odizolowani, przygaszeni, jakby bez życia… podczas gdy wiosna za oknem 

nas do siebie przywołuje. Nalega, byśmy odłożyli telefon, opuścili kanapę, zamienili kapcie na wygodne buty i dali się ponieść 

zewowi natury. Lasy, skwery i parki czekają na nas z otwartymi ramionami. A wśród nich Park 1000-lecia i znajdujące się w nim 

Mini Zoo, które w ostatnim czasie przeszło gruntowną metamorfozę i w którym czekają na nas wyjątkowi mieszkańcy. Aż dziw, że 

tak wielu z nas nie zdążyło się jeszcze z nimi przywitać…

Wyremontowane alejki, odrestaurowa-
ne zagrody, nowe nasadzenia, a do tego 
cała masa atrybutów służących edukacji 
i zaszczepieniu zainteresowania fauną 
i fl orą wśród dzieci i młodzieży (takich 
jak tablice edukacyjne, ścieżki tematycz-
ne, salka edukacyjna, dendrofon, ogró-
dek dydaktyczny, gry edukacyjne i wie-
le, wiele innych). Mini Zoo w Lesznie, 
nad którym pieczę sprawuje Miejski 
Zakład Zieleni, jest wzorowym przy-
kładem działania na miarę możliwości. 
Postępujący rozwój i ogrom wykonanej 
pracy widać gołym okiem – i to bez ol-
brzymich nakładów fi nansowych.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że Park 
1000-lecia i znajdujące się w nim Mini 
Zoo to w świadomości wielu mieszkań-
ców jedna z głównych atrakcji Leszna, 
swego rodzaju enklawa, która pozwa-
la na oderwanie się od trudów dnia co-
dziennego. Szczególnie teraz, w okresie 
pandemii, bardzo potrzebujemy wycisze-
nia, spokoju i… wyjścia z domu – tłu-
maczy Dariusz Lorych, prezes zarządu 
MZZ w Lesznie. - Nie jest tajemnicą, że 
środki na działanie mamy mocno ograni-
czone. Chciałoby się więcej, niemniej od 
kilku lat sukcesywnie wykonujemy prace 
w Parku 1000-lecia w zakresie inwesty-
cyjnym, na miarę naszych możliwości. 

Robimy wszystko, aby było to miejsce 
przyjazne mieszkańcom, do którego chce 
się wracać. Cieszy nas fakt, że mamy tak 
wielu stałych bywalców. To najlepsza na-
groda dla naszego zespołu.

Warto zaznaczyć, że wstęp do Mini Zoo 
jest bezpłatny. W okresie od kwietnia do 
września bramy parku otwarte są w go-
dzinach 7-20.

- Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom odwiedzających i wzbogacić ofertę 
Parku 1000-lecia, w sierpniu 2020 roku 
złożyliśmy wniosek do Wielkopolskiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o do-
fi nansowanie przedsięwzięcia związa-
nego z realizacją projektu dotyczącego 
edukacji ekologicznej na terenie parku. 
Wniosek został rozpatrzony pozytyw-
nie, czego efekty można dostrzec space-
rując po parku – informuje Małgorzata 
Buczyńska z MZZ przewodząca zespoło-
wi pracowników Mini Zoo. - Pozyskane 
środki pozwoliły na realizację wielu za-
dań, jednak zamiast je opisywać sło-
wami, zachęcam do odwiedzin Parku 
1000-lecia i sprawdzenia na własne 

oczy, jak bardzo to miejsce zmieniło się 
na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat.

Z uwagi na pandemię część działań 
została czasowo wstrzymana (na przy-
kład wycieczki z opiekunem czy lek-
cje edukacyjne prowadzone w salce na 
terenie parku), niemniej oferta Mini 
Zoo nadal pozostaje bardzo bogata. 

Sprawdźcie sami na żywo w Parku, 
a bieżące informacje na temat dzia-
łalności Mini Zoo zawsze aktualne na 
Facebooku!

A teraz słów kilka o nich – mieszkań-
cach Mini Zoo. Codziennie, we wszyst-
kie dni w roku bez najmniejszego wyjąt-
ku, bez względu na pogodę, o godzinie 
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siódmej rano opiekunowie zwierząt 
w Mini Zoo rozpoczynają pracę. Jest co 
robić…

- Priorytetem jest sprawdzenie jak czują 
się podopieczni oraz dostarczenie im po-
żywienia. Wszyscy mają ustalone dawki 
pokarmowe – opowiada Michał Trzmiel, 
jeden z opiekunów w leszczyńskim zwie-
rzyńcu. - W naszej pracy bardzo ważne 
jest nieustanne poszerzanie swojej wie-
dzy, po to, aby jak najlepiej opiekować 
się podopiecznymi. Ta praca to zarazem 
pasja oparta na związku człowieka ze 
zwierzęciem, który często rozpoczyna 
się w dniu narodzin zwierzęcia, a kończy 
w dniu jego śmierci. Trudno zamienić ten 
zawód na jakikolwiek inny. Równie trud-
no zapomnieć o pracy w czasie wolnym. 

W skrócie: opiekunem zwierząt zostaje 
się na całe życie.

Największy wybieg w Mini Zoo zajmu-
je bydło domowe rasy szkockiej górskiej 
Highland, którego buhaje osiągają wagę 
do 650 kilogramów. Ich poczynania naj-
lepiej widać z poziomu kładki widoko-
wej przecinającej wybieg. Z kolei naj-
mniejszymi mieszkańcami zwierzyńca 
(uwzględniając zwierzęta „rejestrowa-
ne”) są kawie domowe (popularne świn-
ki morskie), które szczęście odnajdują 
żyjąc w stadzie. Wiedzieliście, że ich 
zęby ciągle rosną?

Odwiedzając zwierzyniec przywitajcie 
się również z pokaźnych rozmiarów kró-
likami, owcami (a ściślej mówiąc przed-
stawicielami aż pięciu ras owiec), pięk-
nymi lamami i nieco mniej powabnymi 

świniami rasy maskowej i rasy wiet-
namskiej zwisłobrzuchej. Spotkacie 
tutaj również także konie, inteligentne 
osiołki, uparte kucyki, nieustannie głod-
ne kozy, dostojne daniele czy masę cie-
kawskich i ciekawych zarazem ptaków: 
gęgawy, piżmówki amerykańskie, gęsi 
tybetańskie oraz dobrze wam znane kury 
domowe. Są tu też indyki (które potrafi ą 
latać, ale… zazwyczaj im się nie chce) 
oraz emu (drugie co do wielkości ptaki 
na świecie). Jeśli wam się poszczęści, 
będziecie świadkami harców tchórzofre-
tek, które uwielbiają się bawić, a które 
tchórzami są tylko z nazwy (zaiste mają 
lwie serce!). A jak wam się poszczęści do 
kwadratu, to dostrzeżecie również wolno 
żyjące ptaki, które upatrzyły sobie teren 
Parku 1000-lecia jako miejsce idealne 
do bytowania: drozda kwiczoła, dudka, 

dzięcioła dużego, gawrona, kulczyka, 
mazurka, raniuszka czy szpaka.

- Wszyscy mieszkańcy naszego Mini Zoo 
są na swój sposób wyjątkowi i wszystkich 
warto zobaczyć na żywo i poznać – za-
uważa Michał Trzmiel.

A zatem zapraszamy do Parku 
1000-lecia! 

Naturę uznajmy cudem. Świat niech 
będzie baśnią. A my, wspólnie ze zwie-
rzętami, stańmy się jej bohaterami i żyj-
my długo i szczęśliwie – razem!

TEKST: MICHAŁ DUDKA

ZDJĘCIA ZWIERZĄT: MICHAŁ DUDKA

ZDJĘCIA INFRASTRUKTURY: 

MAGDALENA WOŻNA
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Konsumpcjonizm to jedno z największych zagrożeń dla naszej planety. Globalna nadprodukcja jedzenia i jego marnowanie to 

problemy, z których niestety nie każdy jeszcze zdaje sobie sprawę, podczas gdy dotyczą one każdego z nas. Dość powiedzieć, że 

Polacy wyrzucają rocznie prawie 5 milionów ton jedzenia. Ta ilość wystarczyłaby, aby wykarmić wszystkich mieszkań-ców Warszawy 

przez 10 lat. W Polsce statystycznie co sekundę do kosza trafi a 150 kilogramów jedzenia, z czego ponad połowa pochodzi z naszych 

domów. W przeliczeniu na pieniądze – 2.500 złotych rocznie kosztują czteroosobową rodzinę wyrzucone do śmietnika zakupy. 

Zmniejszenie o połowę skali marnotrawstwa żywności do 2030 roku znalazło się wśród 17 najważniejszych celów rozwojowych ONZ.

Życie bez śmieci, czyli jak być zero waste?

Chcesz naprawiać świat? Zacznij od sie-
bie! Życie w stylu eko nie jest już tylko 
modą, lecz wręcz ko-niecznością. Zero 
waste to międzynarodowy ruch, który 
propaguje ideę generowania jak naj-
mniej-szej ilości odpadów. Inaczej mó-
wiąc, to ograniczenie generowania od-
padów przez drobne, ale sys-tematyczne 
działania, które każdy z nas może reali-
zować w swoim domu. Zamiast wyrzu-
cać: na-prawiaj, przetwarzaj, kompostuj, 
używaj ponownie i redukuj, a przede 
wszystkim – kupuj z głową.

Teoria to jedno, natomiast jak w prak-
tyce żyć w myśl fi lozofi i zero wa-
ste? Zaczynając od drobnych gestów. 
O nawykach zero waste w kuchni 
rozmawiałam z Kubą Korczakiem 
(fb.com/gotujezerowaste), szefem kuch-
ni, który od lat propaguje ideę niemar-
nowania jedzenia. Prowadzi warsztaty 
(również w wersji online) i pokazy kuli-
narne, występuje w licznych programach 
telewizyjnych oraz internetowych i edu-
kuje Polaków jak gotować, by nie mar-
nować. Jeśli nie wie-cie, jak zagospoda-
rować konkretny produkt - napiszcie do 
Kuby na Instagramie (@kuba_korczak).

Kuba zdradził nam kilka trików, 
od których warto zacząć, by realnie 
zmniejszyć marnowanie żywności.

1. Remanent w kuchni

Zrobienie, a potem utrzymywanie po-
rządku w spiżarni, szafkach kuchennych 
i lodówce to pierwszy krok do łatwiej-
szego planowania posiłków. Warto spo-
rządzić listę posiadanych produktów (li-
stę skarbów) i na bieżąco ją aktualizować 
(może w tym pomóc na przykład polska 
aplikacja „Grape - twoja cyfrowa spiżar-
nia”). Na podstawie tego, czym dyspo-
nujemy, powinniśmy układać menu do-
-kupując brakujące produkty potrzebne 
do stworzenia konkretnych dań. Przez 
bałagan w lodówce nie jesteśmy w sta-
nie dostrzec, że za garnkiem z zupą leżą 
trzy plasterki żółtego sera, który właśnie 
dokupiliśmy, bo byliśmy pewni, że się 
skończył. Tym sposobem tworzymy nad-
wyżki, które w ogól-nym rozrachunku 
trafi ają do kosza, ponieważ przestają na-
dawać się do przetworzenia. Marnujemy 

nie tylko żywność, ale i hektolitry wody, 
która została zużyta do jej wytworzenia. 
Do tego dochodzi produkcja CO2, za-
tem nasze decyzje pozostawiają nie tylko 
tzw. ślad wodny, ale i węglowy.

2. Grupowanie produktów

Żywność w lodówce warto układać gru-
pami. Nowe produkty, które wkładamy 
do lodówki, umiesz-czamy z tyłu, nato-
miast te z krótszą datą ważności przesu-
wamy do przodu, by były bardziej wi-
docz-ne i żeby to na ich bazie zaczynać 
planowanie posiłków. To tak zwana za-
sada FIFO: fi rst in, fi rst out, czyli „pierw-
sze weszło, pierwsze wyszło/wyjdzie”. 
Dodatkowo na „liście skarbów” przy de-
likatnych produktach, które są już otwar-
te albo mają krótką lub upływającą datę 
ważności, warto robić znaczki koloro-
wym fl amastrem, by bardziej rzucały się 
w oczy. Wtedy dokładnie wiemy od cze-
go zacząć tworzenie menu. Staramy się 
oczywiście do planowanego dania czy 
dań zgrabnie dołączyć jak największą 
ilość tzw. 4P - produktów pierwszej po-
trzeby przetworzenia.

3. Lista zakupów i przechowywanie

Przed wyjściem do sklepu warto spisać 
listę produktów, które potrzebujemy do 
stworzenia wcze-śniej zaplanowanych 
posiłków. Jeżeli tego nie zrobimy, to 
nasze zakupy będą chaotyczne, a w na-
-szym koszyku znajdzie się o wiele wię-
cej rzeczy, niż faktycznie potrzebujemy 
i wykorzystamy. Ważne jest również, by 
nie chodzić na zakupy głodnym, zzięb-
niętym czy przemęczonym. Wówczas 
„jemy oczami” - podświadomie chłonie-
my apetyczne obrazki, tracimy zdrowy 
rozsądek i stajemy się bar-dziej skłonni 
do kupowania kompletnie niepotrzeb-
nych produktów. Ważne jest również to, 
w jaki sposób obchodzimy się z zaku-
pami po wyjściu ze sklepu. Pamiętajmy, 
aby nie pozostawiać ich zbyt długo 
w rozgrzanym samochodzie albo torbach 
po powrocie do domu, by żywność nie 
pozostawała zbyt długo poza lodówką 
czy zamrażarką. Ponadto ważne jest za-
bieranie własnych toreb wielokrot-nego 
użytku lub pojemników (zdaniem Kuby 

najlepiej szklanych) na każdy produkt 
kupowany na wagę.

4. Przetwarzanie żywności

Jest mnóstwo pomysłów na kreatyw-
ne wykorzystanie tego, co zalega nam 
w lodówce, na kuchen-nych blatach 
czy w szafkach, a co fi nalnie trafi a do 
kosza zamiast na talerz. Z miksu resz-
tek roślin strączkowych i na przykład 
końcówki kaszy można zrobić pożyw-
ny hummus. Wystarczy je ugotować aż 
zmiękną, doprawić ulubionymi przypra-
wami, chlust oliwy, blend i mamy go-
tową pastę na ka-napki. Ze skórek eko-
logicznych bananów robimy wegański 
bekon, a z wytłoczyn marchewki i in-
nych warzyw i owoców pozostałych po 
porannym soku - wybitne sałatki czy 
kotlety. W kuchni można wy-korzystać 
praktycznie każdą część warzyw i owo-
ców, a z tych lekko pomarszczonych, 

które nie są już pierwszej świeżości, ro-
bimy przetwory, chipsy, musy czy por-
cjujemy i mrozimy. Pyszną przekąską 
i dodatkiem do nieskończonej liczby dań 
są okruchy czerstwego pieczywa w pa-
lonym maśle. Ze sta-rego chleba moż-
na też zrobić na przykład pudding, spód 
do ciasta, dodać do zup kremów... Warto 
znać te triki, ponieważ w polskich do-
mach najczęściej wyrzucanym produk-
tem jest właśnie pieczy-wo. 
Gdy mamy nadwyżkę danego produk-

tu, zamroźmy go. Podzielony na odpo-
wiedniej wielkości porcje wkładajmy do 
szklanych słoików (nigdy nie do folio-
wych worków) i opiszmy, by wiedzieć, 
kiedy dany produkt został zamrożony 
oraz co znajduje się w środku. Suszenie, 
kiszenie czy pasteryzowanie - każda me-
toda przedłużania przydatności do spo-
życia jest bezcenna.

Kuba jest kulinarnym ambasadorem kampanii RoślinnieJemy i Chefs for 
Change, ruchu Slow Food i Polskich Banków Żywności.
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5. Jakość produktów

Warto kupować zgodnie z regułą „ku-
puj mniej, ale lepszej jakości”. Po pierw-
sze, produkty takie bę-dą dłużej dobre 
do spożycia, a po drugie, droższe rzeczy 
budują w nas większy szacunek i trud-
niej nam je wyrzucić. Jeżeli kupimy 
rzemieślniczy chleb doskonałej jakości, 
to będzie on służył nam przez tydzień 
czy półtora. Z kolei pokrojone pieczy-
wo w folii lub tanie bułki, często pełne 
chemii, następnego dnia będą twarde jak 
kamień. Postawienie na trwałość i jakość 
przyczyni się do znacz-nego zmniejsze-
nia generowanych przez nas odpadów.

6. Data ważności

Prawie połowa dorosłych Polaków (do-
kładnie 48,9%) nigdy nie spożywa pro-
duktów spożywczych po upływie ich 
daty ważności. Jest to spowodowane 
tym, że nie umiemy odpowiednio od-
czytywać dat przydatności do spoży-
cia i przestajemy zdawać się na zdrowy 

rozsądek. Na żywności możemy zau-wa-
żyć dwa rodzaje dat ważności.
Pierwsza z nich to termin przydatno-
ści do spożycia - wtedy na produktach 
widnieje napis: „należy spożyć do”. 
Oznaczane w ten sposób są produkty nie-
trwałe, które łatwo się psują, takie jak na-
biał czy mięso. Jeżeli decydujemy się na 
jedzenie ich po terminie, to robimy to na 
własną odpowie-dzialność. Drugi termin 
to: „należy spożyć przed” (lub „najlepiej 
spożyć przed”). Większość produk-tów 
po upływie tej daty nadaje się do spoży-
cia, pod warunkiem, że jest prawidło-
wo przechowywa-na. Najczęściej takie 
oznaczenia znajdują się na suchych pro-
duktach, takich jak kasze czy makaro-ny. 
Oczywiście przed jedzeniem warto rów-
nież samodzielnie ocenić czy dany pro-
dukt „standardo-wo” pachnie i wygląda. 
Z pięcioletnimi suszonymi strączkami, 
przechowywanymi w szczelnym słoi-ku, 
można dalej działać. Jak zaznacza Kuba, 
nie bójmy się dat, ponieważ zarówno jo-
gurt, jak i np. twaróg jedynie zyskują na 
smaku i wartościach odżywczych, kiedy 
są delikatnie po terminie.

7. Dzielmy się!

Nadmiar jedzenia lub produktów? Nie 
wyrzucajmy, lecz dzielmy się z innymi. 
Można to zrobić ko-rzystając np. z sy-
stemu foodsharing, czyli zanieść je do 
tak zwanej jadłodzielni. Najczęściej jest 
nią lodówka ustawiona w miejscu pub-
licznym, w której można zostawić nad-
wyżki żywności lub się nią poczęsto-
wać (w Lesznie funkcjonuje Lodówka 
dla Głodnych ustawiona w Noclegowni 
dla Bezdom-nych Mężczyzn).
Poza tym czasami, zamiast szukać da-

leko, warto obdarować sąsiadów czy ro-
dzinę, a w najgorszym przypadku „na-
karmić” kompostownik. W dzisiejszych 
czasach kompostowniki można urządzić 
nawet w najmniejszym miejskim miesz-
kaniu i przy odpowiednim prowadzeniu 
nie obawiać się o niechcia-ne zapachy 
czy stwory.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

PS dane statystyczne podane w tekście 
pochodzą z Raportu Federacji Polskich 
Banków Żywności: „Nie marnuj jedze-
nia 2020”.

Corocznie na świecie produkuje się tyle jedzenia, że można by nim wykar-
mić 12  miliardów ludzi, choć na  Ziemi żyje tylko niecałe 8  miliardów. 
Jednocześnie około 860 milionów osób nie ma co jeść.

Kuba uważa, że zbieranie śmieci to 
najdoskonalsza z możliwych form 
aktywnego wypoczynku.

Okruchy czerstwego chleba w palonym maśle to ulubiona przekąska Kuby 
w stylu zero waste.
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Szansa na wakacje
Turcja. Jedno z najstarszych państw na świecie. Przyciąga turystów licznymi zabytkami, wykopaliskami archeologicznymi oraz 

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

z Rostowa do Stambułu na kolację. Z kolei pewien Szwed nie może wytrzymać miesiąca bez zakupów na jednym z największych 

bazarów świata. Turcja przyciąga, ale czy wciąga? 

Szansa na wakacje

Najprawdopodobniej Turcja w okresie 
letnim dołączy do Albanii i zezwoli na 
przyjazd turystów bez spełnienia dodat-
kowych warunków. To dla niektórych 
istotna informacja i ułatwienie, ponieważ 
nie każdy chce przyjąć szczepionki, a al-
ternatywa w postaci negatywnego wy-
niku testu na obecność COVID-19 jest 
wciąż dość droga. Oczywiście wszystko 
może ulec zmianie. Pamiętajcie jedynie 
o ważnym paszporcie. Nie da się prze-
kroczyć granicy tureckiej na podstawie 
dowodu osobistego. 

Na własną rękę?

Obecnie żadne tanie linie lotnicze nie 
latają do Turcji z Polski, natomiast ceny 
biletów za regularne połączenia są wyso-
kie. Można taniej – jadąc przez Niemcy. 
Tuż za naszą zachodnią granicą regular-
ne loty do Turcji realizuje Eurowings. 
Bilet w jedną stronę kosztuje co najmniej 
150 zł. Jeszcze taniej może być z po-
mocą biura podróży. Nie chodzi jednak 
o wykupienie wycieczki, lecz samego 
biletu na lot czarterowy. To jednak naj-
częściej opcja last-minute. Wystarczy, 
że zadzwonicie do kilku agencji po-
dróżniczych na tydzień przed wyjaz-
dem i spytacie  o tanie loty, a na pewno 
uda wam się coś znaleźć (w ten sposób 

udało mi się kupić bilet do Egiptu za 90 
zł). Można też pociągiem - z tylko trze-
ma przesiadkami. Najpierw musicie do-
jechać do Budapesztu (np. z Krakowa), 
następnie do Videle w Rumunii, a na ko-
niec przesiąść się już w Turcji w Halkall 
do Stambułu. Łączna cena biletów może 
wynosić od 74 do 280 zł. Brzmi ekstre-
malnie, ale to piękna przygoda. 

Co dalej?

Podróżowanie na własną rękę jest 
najpiękniejsze, ponieważ wów-
czas praktycznie wszystko zależy od 
was. Zarówno czarterami, jak i linią 
Eurowings z Niemiec, dolecicie do miej-
scowości typowo turystycznych, takich 
jak np. Alanya, czyli tzw. turecka riwie-
ra. To właśnie tutaj znajduje się niemal 
najwięcej hoteli w przeliczeniu na je-
den kilometr kwadratowy na świecie. 
Rezerwacji warto dokonać przed wyjaz-
dem w aplikacji booking.com. To gwa-
rancja, że znajdziecie taki hotel, który 
spełni wasze oczekiwania. Pamiętajcie 
o kilku kwestiach. Przy wyborze obiek-
tu noclegowego pomocne będą opinie, 
a także lokalizacja. Wybierzcie taki ho-
tel, który będzie leżał blisko plaży lub 
np. przystanku autobusowego lub taxi. 
Unikajcie obiektów, które pobierają do-
datkowe opłaty za sprzątanie pokoju 

lub za dostęp do klimatyzacji (są takie). 
Wystarczy wliczone w cenę śniadanie. 
Turecka kuchnia jest na tyle pyszna i uni-
wersalna, że bez problemu znajdziecie 
najróżniejsze restauracje. 

Pomoc w razie problemów

Na tureckiej riwierze jest tak dużo hote-
li, że być może trafi cie na obiekt, który 
nie spełni waszych oczekiwań. Na przy-
kład okaże się, że hotel wcale nie posia-
da basenu lub akurat jest w remoncie, 
a was o tym nie poinformowano. W tej 
sytuacji wystarczy zwykły telefon lub 
wiadomość e-mail do biura obsługi boo-
king.com. Niektórzy turyści obawiają się 
o swoje bezpieczeństwo. Zachowanie 
zdrowego rozsądku w zupełności wy-
starczy. W ostateczności pomocna oka-
że się turecka policja, która co do zasa-
dy powinna mówić również po angielsku 
lub niemiecku.

Czas na przygodę!

Alanya to nieofi cjalne centrum tureckiej 
riwiery, ale znacznie spokojniej będzie 
w okolicach Marmaris. Dojedziecie tu 
autobusem prosto z lotniska. Z kolei 
kilka minut drogi od Marmaris leży 
Icmeler, czyli ukryty w górach kurort. 
W Icmeler znajdziecie piaszczyste plaże, 
ale także liczne restauracje z lokalnymi 

potrawami. Na obrzeżach mieści się ba-
zar z warzywami, owocami i orzeszkami. 
Przychodzą tu głównie mieszkańcy mia-
sta, ale i wy musicie przyjść. Głównie ze 
względu na pistacje i nerkowce, które są 
pyszne i śmiesznie tanie. Przed wejściem 
na bazar znajduje się postój taksówek. 
W ten sposób dotrzecie do Marmaris 
na klasyczny turecki targ. Tutaj z kolei 
znajdziecie wszystko. Z pewnością war-
to zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak 
lniane koszule i spodnie lub ręcznie szyte 
buty. Dość tania będzie również wełna. 
Absolutnie nie ma nic złego w targowa-
niu się, ponieważ to w pewnym stopniu 
rytuał. To normalne, jeśli w pewnym mo-
mencie handlarz zaproponuje wam her-
batę i mały poczęstunek. 

Czas w drogę!

Na obszarze tureckiej riwiery znajduje 
się mnóstwo zabytkowych miast, które 
zachwycają nie tylko zabytkami, ale tak-
że niezwykłą atmosferą. O Myrze mówi 
się najwięcej ze względu na świętego 
Mikołaja, który miał tu podobno miesz-
kać. Kekova to natomiast wyspa, ale tak-
że ruiny zatopionego miasta. Pamiętajcie 
jednak, że nurkowanie jest tu surowo za-
bronione. Są organizowane wycieczki 
polegające na zwiedzaniu zatopionych 
ruin, ale w przypadku aresztowania grozi 

Turcja to nie tylko plaże, ale też liczne zabytki.

Konya. To miasto przyciąga miliony.
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REKLAMA

wam nawet więzienie. Oczywiście takie 
miejsca, jak np. Termessos (ruiny anty-
cznego miasta), Olimpos (grobowce) czy 
Aspendos (rzymski teatr) należy odwie-
dzić, jednak najpiękniej będzie w Konya. 
To dość duże miasto, które z całą pew-
nością nie tylko przyciąga, ale też wcią-
ga. Jeśli chcecie poczuć się jak w ture-
ckiej telenoweli, to jest to miejsce dla 
was. Wystarczy znaleźć najstarszą część 

miasta, by poczuć, czym jest Turcja. 
Muzeum Mewlewitów czy Wielka 
Szkoła Teologiczna Karatay to tylko wi-
sienki na torcie. Prawdziwe piękno kryje 
się w słodszej od miodu baklawie, herba-
cie i hipnotyzującej muzyce. Zdaję sobie 
sprawę, że tych wszystkich miejsc nie da 
się zwiedzić w tydzień, a bez samochodu 
nawet w dwa tygodnie. Ale zawsze moż-
na spróbować… 

To może jednak samochód?

Na podstawie polskiego prawa jazdy 
możecie w Turcji jeździć przez 180 dni. 
Wypożyczenie samochodu jest jednak 
możliwe tylko wtedy, jeśli będzie wśród 
was doświadczony kierowca. W Turcji 
oczywiście istnieje kodeks ruchu dro-
gowego, jednak znacznie przydatniejszy 
jest szybki refl eks oraz umiejętność jazdy 

na wyczucie. Turecka drogówka często 
zatrzymuje samochody, aby zbadać ich 
stan techniczny. Wręczanie łapówek jest 
surowo karane. Jeśli natomiast chodzi 
o wypożyczalnie samochodów, zapytaj-
cie w hotelu. To najtańsza i najbezpiecz-
niejsza opcja.

KAMIL DUDKA

Gdzieś nad tureckim morzem.Koniecznie poszukajcie Baklavy.
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FUTSAL
Najważniejsze rozstrzygnięcia już za nami, a mimo to zawodnicy GI Malepszy Futsal 
Leszno nie spuszczają z tonu. Choć nie mają już szans na medal i jednocześnie za-
pewnili sobie utrzymanie w lidze (zajmują obecnie wysokie 7. miejsce w futsalowej 
Ekstraklasie), nadal zażarcie walczą o każdy punkt. W kwietniu zdołali wydrzeć punkt 
w starciu z faworyzowanym Piastem Gliwice, remisując 2:2. Poza tym pokonali 7:1 AZS 
UW Wilanów i przegrali w Lubawie z Constractem 3:2. Podtrzymujemy, że leszczynia-
nie w tym sezonie nie zawodzą!

PIŁKA RĘCZNA
Leszczyńscy szczypiorniści wreszcie opuścili ostatnie miejsce w pierwszoligowej ta-
beli. Wszystko za sprawą cennego zwycięstwa w Grodkowie z tamtejszym Olimpem. 
Po niezwykle wyrównanym spotkaniu zakończonym w regulaminowym czasie gry 
remisem 25:25, podopieczni Macieja Wieruckiego byli lepsi w rzutach karnych. 2 zdo-
byte punkty pozwoliły na awans w tabeli o dwa oczka. Poza tą wygraną Real Astromal 
Leszno w ostatnich tygodniach dwukrotnie przegrywał: w Gorzowie ze Stalą 28:18 
oraz w Lesznie z Grunwaldem Poznań 20:32. Do końca rundy zasadniczej pozostały 
trzy spotkania.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Są nie do zatrzymania?! Rycerze Rydzyna w pierwszej rundzie play-off  2 Ligi Mężczyzn 
rozprawili się w dwumeczu z Tarnovią Tarnowo Podgórne 81:57 i 98:88. W rundzie dru-
giej, również w dwóch meczach, odprawili z kwitkiem ŁKS AZS UŁ SG Łódź, zwycię-
żając 98:88 i 97:74. Wreszcie, w ćwierćfi nale, mierzyli się z BS Polonią Bytom. Pierwsze 
dwa mecze zakończyły się podziałem punktów. O awansie decydowało zatem trzecie 
starcie (doszło do niego już po oddaniu niniejszej gazety do druku).

PIŁKA NOŻNA
Stainer Polonia 1912 Leszno walczy o utrzymanie w IV Lidze. W kwietniowych bojach 
najpierw wywalczyli komplet punktów pokonując outsidera rozgrywek GKS Dopiewo 
5:1, potem odnotowali sromotną porażkę 5:0 w meczu wyjazdowym w Kurniku i wresz-
cie pokonali w stolicy Wielkopolski OTPS Winogrady 1:4. Przed podopiecznymi Łukasza 
Koniecznego jeszcze siedem spotkań o ligowe punkty. Walka trwa.

ŻUŻEL
Piotr Pawlicki zwyciężył w Łodzi w ćwierćfi nale Indywidualnych Mistrzostw Polski 
i pewnie awansował do kolejnej rundy rozgrywek.

Wiele imprez żużlowych jest w tym roku odwoływanych lub przekładanych na później-
sze terminy. Cieszy zatem, że ustalono datę Mistrzostw Polski Par Klubowych. Zawody 
odbędą się 28 czerwca na torze w Grudziądzu. O medale powalczą reprezentanci sied-
miu drużyn. Wśród nich broniący mistrzowskiego tytułu zawodnicy Fogo Unii Leszno.

Niespodziewanie od porażki rozpoczęli sezon 2021 zawodnicy Fogo Unii Leszno. Na 
„dzień dobry” przegrali na własnym torze z ekipą Moje Bermudy Stal Gorzów. Potem 
było już jednak tylko lepiej. Podrażnione Byki zwyciężyły w dwóch kolejnych spotka-
niach, potwierdzając tym samym, że pomimo wpadki nadal pozostają jednym z fawo-
rytów do kolejnego już medalu Drużynowych Mistrzostw Polski.

Leszno 42 – 48 Wrocław

(Sajfutdinow 12 +2, Kołodziej 5 +1, Lidsey 1, Doyle 14 +1, Pawlicki 7, Sadurski 0, 
Pludra 3)

Częstochowa 41 – 49 Leszno

(Sajfutdinow 7, Kołodziej 13 +1, Lidsey 8 +1, Doyle 10, Pawlicki 10 +2, Sadurski 1, 
Pludra 0)

Leszno 47 – 43 Toruń

(Sajfutdinow 14, Kołodziej 10 +3, Lidsey 8, Doyle 3, Pawlicki 8, Sadurski 2, Pludra 2 +1)

TABELA PGE Ekstraligi po rundzie zasadniczej

1 Moje Bermudy Stal Gorzów 3 6 +34

2 Motor Lublin 3 4 +8

3 Fogo Unia Leszno 3 4 +6 

4 Betard Sparta Wrocław 3 2 -3

5 Eltrox Włókniarz Częstochowa 3 2 -8

6 eWinner Apator Toruń 3 2 -4

7 Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 3 2 -8

8 ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 3 2 -25

Fot. 2x Jakub Schwarz – Czarny productions
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Spisz się obywatelu!
W kwietniu ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To najważniejsze badanie realizowane przez publiczną 

statystykę, przeprowadzane – zgodnie z zaleceniami ONZ - co 10 lat.

W jakim celu wykonuje się spis?

Na wynikach spisów swoje decyzje 
i strategiczne plany rozwojowe opie-
rają resorty, administracja samorządo-
wa, a także strefa biznesowa. Biorąc 
zatem udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności mamy bez-
pośredni wpływ na rozwój społeczno-
-gospodarczy naszego regionu i popra-
wę warunków życia jego mieszkańców. 
W praktyce oznacza to, że na podsta-
wie zebranych w spisie danych odby-
wa się między innymi tworzenie bu-
dżetów przez samorządy, ustalanie 
wysokości dotacji unijnych czy planowa-
nia działań w zakresie ochrony zdrowia. 

Kto bierze udział w spisie?

Wszystkie osoby, które 31 marca 2021 
roku mieszkały w Polsce na stałe lub 
przebywały tu czasowo. Dotyczy to za-
równo obywateli polskich, jaki i cudzo-
ziemców. Obowiązek dotyczy także oby-
wateli przebywających za granicą, którzy 
nadal są zameldowani w Polsce, a także 

bezdomnych obywateli polskich i cudzo-
ziemców. Udział w spisie jest obowiąz-
kowy! Niewypełnienie tego obywatel-
skiego obowiązku grozi karą grzywny.

Kiedy należy dokonać spisu?

Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwiet-
nia. Akcja ma potrwać do 30 czerw-
ca tego roku, jednak data ta może ulec 
zmianie ze względu na trwające nadal 
prace nad nowelizacją ustawy o spi-
sie. Nie odkładajmy jednak obowiąz-
ku spisowego na ostatnią chwilę!

W jaki sposób wziąć udział w spisie?

- internetowo za pośrednictwem strony 
Głównego Urzędu Statystycznego (spis.
gov.pl). Na stronie znajduje się formu-
larz, który należy wypełnić samodziel-
nie. Jeżeli ktoś nie posiada dostępu do 
internetu, może skorzystać z udostępnio-
nych przez urząd miasta lub gminy spe-
cjalnych miejsc spisowych. Dla przykła-
du w Lesznie samospisu można dokonać 
w Centrum Informacji Turystycznej przy 

ulicy Słowiańskiej 24, od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9 do 17.
- telefonicznie poprzez infolinię spi-
sową (obsługiwaną przez pracowni-
ków statystyki publicznej), która dzia-
ła od poniedziałku do piątku w godz. 
8-18 pod numerem: 22 279 99 99.
- poprzez wywiad bezpośredni re-

alizowany przez rachmistrzów spiso-
wych, którzy ze względu na pande-
mię swoje obowiązki do odwołania 
będą wykonywać jedynie telefonicznie.
Uwaga: rachmistrzowie telefonicz-

ni rozpoczynają pracę 4 maja. Warto 
zachować czujność, ponieważ na tere-
nie Leszna odnotowano już przypadek 
próby wyłudzenia danych przez osobę, 
która podawała się za upoważnioną do 
pomocy w spisie. O podejrzanych przy-
padkach najlepiej natychmiast powiado-
mić policję. Tożsamość i upoważnienie 
rachmistrzów będzie można potwier-
dzić w specjalnej zakładce na stro-
nie www.spis.gov.pl lub w Gminnym 
Biurze Spisowym, dzwoniąc pod nu-
mer: 65 529 81 68 lub 65 529 81 69.

O co pytają nas w formularzu?

W ramach Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań zo-
staną zebrane informacje dotyczące pod-
stawowych danych demografi cznych, 
takich jak wiek, płeć czy miejsce zamiesz-
kania. Będziemy musieli odpowiedzieć 
również na pytania dotyczące naszej ak-
tywności zawodowej, poziomu wykształ-
cenia, zasobów mieszkaniowych oraz 
przynależności narodowej i religijnej.

GUS zapewnia, że przekaza-
ne przez obywateli dane są praw-
nie chronione, a każdy pracownik 
statystyki publicznej ślubuje prze-
strzeganie tajemnicy statystycznej.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

PS informacje wykorzystane w arty-
kule pochodzą ze strony spis.gov.pl

2x Fot.CIT Leszno
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Witamy w Lesznie
Wystarczy odrobina chęci, aby podróże organizować we własnym 

mieście. Szczególnie teraz, a więc w okresie, kiedy odbywanie 

zagranicznych wojaży jest mocno utrudnione, a coraz większym 

powodzeniem cieszy się turystyka indywidualna. Pamiętajmy, 

że zwiedzanie nie musi kończyć się na obiektach z folderów 

i broszur turystycznych...

Pasja Macieja Sobczyka [znanego jako 
Kamienice w Polsce. Klatkowiec (www.
kamienicewpolsce.pl)] nie ma nic wspól-
nego z trwającą pandemią, niemniej 
może być wspaniałą inspiracją do okry-
wania i podziwiania tego, co mamy na 
własnym podwórku - także w znaczeniu 
dosłownym.
- Podczas wakacji spędzanych u rodziny 

w Ostrowie Wielkopolskim w 2006 roku 
zajrzałem na pierwsze, drugie i trze-
cie podwórko. W bramie odnalazłem 
tory kolejki. Po rozmowie z mieszkań-
cami okazało się, że służyły do trans-
portu materiałów z ulicy do magazynów 
w podwórzu. To mnie zachwyciło i zaczą-
łem zaglądać coraz głębiej do kamienic, 
najpierw w Poznaniu, a później w całej 
Polsce - opowiada o początkach swoje-
go zainteresowania.
Popularny bloger zwiedził już ponad 

300 miejscowości w kraju. Na długiej li-
ście miejsc odwiedzin nie zabrakło także 
Leszna. Okazuje się, że klatki schodowe 
w naszym mieście są nie tylko skrzypią-
ce, ale i niezwykle interesujące. 
- Leszno odwiedzałem wiele razy w dzie-

ciństwie, korzystając z pływalni, ale też 
turystycznie. Pierwszy przyjazd pod ką-
tem zwiedzania kamienic miał miej-
sce w 2014 roku. Przed przyjazdem do 

miasta najczęściej korzystam ze zdjęć 
satelitarnych, a obecnie także z usługi 
Google Street View. To dzięki nim moż-
na łatwiej rozeznać się w układzie ulic, 
a także wytypować te, gdzie znajduje się 
dawna zabudowa. Będąc na miejscu, 
najczęściej stosuję zasadę: od drzwi do 
drzwi. Czasem niepozorne miejsca skry-
wają prawdziwe perełki. Zakładając, że 
drzwi są zamknięte, dzwonię do miesz-
kańców i mówię wprost, że interesuję 
się architekturą. Zdarza się, że zaga-
duję osoby wchodzące z ulicy, pytając, 
czy mogę z nimi wejść – mówi Maciej 
i opowiada dalej o naszym mieście. 
- Trzeba przyznać, że w Lesznie ludzie są 
bardzo przyjaźni dla osób takich jak ja 
i najczęściej z chęcią zapraszają do wnę-
trza kamienic. Bywają zadziwieni, cóż ja 
mogę widzieć ciekawego w ich kamieni-
cy – żyjąc w takim otoczeniu, mogą nie 
doceniać pewnych detali. Takie też jest 
założenie mojego bloga (www.kamieni-
cewpolsce.pl), gdzie staram się pokazy-
wać szczegóły i mówić otwarcie: to jest 
cenne, to jest godne uwagi, to jest war-
te zachowania dla przyszłych pokoleń. 
Co ciekawego, zdaniem Macieja, skry-

wa Leszno?
- W Lesznie mam swoje dwa ulubione 

miejsca: to wille przy ulicy Sienkiewicza 
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oraz Paderewskiego. Pełne detali, za-
równo z zewnątrz, jak i we wnętrzach. 
To są takie miejsca, do których naj-
pewniej turyści nie zaglądają. A szko-
da! Leszczyńskie kamienice i wille kryją 
wiele sekretów: posadzki, piękne płytki 
ceramiczne, witraże, malowidła, zdobio-
ne balustrady i coś, co mnie urzeka – za-
chowane oryginalne płoty, a więc detal, 
który często ginie przy poszerzaniu ulic, 
a w Lesznie jest ciągle zachowanych kil-
ka przepięknych realizacji. Poza tym do-
ceniam też murale, których w waszym 
mieście w ostatnim czasie wiele przyby-
ło, a także zawieszane nad ulicami ozdo-
by, kolorowe parasolki czy ptaki. To two-
rzy dodatkowy klimat.
Mimo zrealizowania kilku wizyt 

w Lesznie autor bloga nadal chętnie wra-
ca do miasta.
- Każde przekroczenie drzwi budzi 

emocje, nawet po 15 latach zwiedzania. 
Wnętrza też się zmieniają. Czasem przy-
wraca się ich dawny blask, a czasem nie-
stety niszczy, dlatego wykonane zdjęcia 

będą wspaniałą pamiątką dla przyszłych 
pokoleń – uzupełnia Maciej.
Trudno nie przyznać mu racji, biorąc 

pod uwagę choćby dzieje Leszna. Któż 
z nas nie spogląda z sentymentem na 
przepiękny - i nieistniejący już - budy-
nek dworca kolejowego? Żyje on cią-
gle na setkach fotografi i w internecie czy 
domowych albumach. Niezwykle trud-
no jednak o fotografi e przedstawiające 
jego wnętrze. 
Rozmowa z taką osobą, jak Maciej, po-

zwala docenić piękno własnego miasta, 
którego na co dzień nie dostrzegamy. 
Jeśli któregoś dnia po podniesieniu słu-
chawki domofonu usłyszycie: „Dzień 
dobry, jestem miłośnikiem architektu-
ry...” to być może czeka Was spotka-
nie z Maciejem właśnie, wspaniałym 
rozmówcą, doskonałym słuchaczem 
i przede wszystkim wyjątkową osobą. 
Otwórzcie proszę swoje drzwi – jakkol-
wiek to rozumieć...

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: MACIEJ SOBCZYK, 

WWW.KAMIENICEWPOLSCE.PL 

Przepisy z początku XX wieku

MIĘSNE
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Pieczeń barania

Kulkę skopową zbić dobrze, nasolić, włożyć gdzie niegdzie przy kości malutkie 
czosnku, kładąc w brytwannę podlać nieco wodą, bo tłuszczu sama puści dosyć; 
piec trzeba ze dwie godziny. Można też dać ze śmietaną, jak wołowinę lub sarnę, 
ale wtedy trzeba obciągnąć ze skóry i tłuszczu, nie kłaść czosnku, gotować w garn-
ku okrągłym podlewając trochę wodą i kilku łyżkami octu. Gdy miękka, zaprawić 
sos śmietaną z małą łyżeczką mąki i wydać.

Pieczeń cielęca

Opłukać ćwiartkę lub kulkę, naszpikować słoninką, osolić mocno i piec na rumia-
nem maśle ze 2½ godziny, wielką pieczeń dłużej, najpierw nagle, potem wolno. 
Wody nie podlewać, bo skórka zmięknie, lepiej smalcu podłożyć, to się tak nie pali. 
Gdy ma dosyć, posypać tartą bułeczką i wydać, a sos dać w sosyerce. Brytfannę 
wypłókać potem kwaterką wody i schować sos ten, bo do potrawki dobry i do ustro-
jenia zimnej pieczeni, gdyż zgalarecieje po wystudzeniu.

Potrawka z cielęcej pieczeni

Zasmażyć masła łyżkę z usiekaną cebulką, mąki wsypać łyżkę, rozprowadzić 
wodą lub rosołkiem wygotowanym z gnatków od tej pieczeni, włożyć pokrajaną 
pieczeń i pogotować. Sosu zgalareciałego od pieczeni dołożyć. Wetrzeć nieco gał-
ki muszkatałowej.

Wieprzowa pieczeń

Bierze się mięso z górnicy (górna część ćwierć tuszy) lub młodą kulkę. Jeżeli pie-
czeń z kulki (szynki), piecze się ze skórką, którą należy ponakrawać. Wieprzowa 
pieczeń musi być dobrze nasolona, podlać ją wodą, masła podłożyć wtenczas, je-
żeli mięso chude. Podczas pieczenia wkrajać dużo cebuli. Przed wydaniem na stół 
sos podlać wodą, żeby nie był za tłusty.

Pieczeń wieprzowa owędzana

Górkę, kulkę małą lub łopatkę, nasolić, wsypać nieco saletry, pieprzu, bobkowe-
go (laurowego) liścia; po kilkadniowym peklowaniu, wędzić przez dwa dni, po-
tem upiec. Podaje się do takiej pieczeni tarty chrzan surowy, zaprawiony octem 
i cukrem, albo rozgotowane powidła, przybrane z wierzchu siekanymi migdałami.

Kotlety wieprzowe

Wziąć mięsa z górnicy, pokrajać kotlety zostawiając przy każdym żeberko. Zbić 
dobrze, posolić, krótko przed smażeniem maczać w rozbitem jajku, posypać tartą 
przesianą bułką i smażyć na gorącem maśle.

Kiełbasa smażona

Świeżą (surową) kiełbasę podlać gorącą wodą, tak żeby się tylko sparzyła a nie 
gotowała. Wyjąć z wody i smażyć na maśle lub tłuszczu w głębokiej patelni. Gdy 
się z dwóch stron zrumieni wsypać drobno usiekanej cebuli, razem zesmażyć i po-
lać kiełbasę.

Kiełbasa z sosem

Świeżą kiełbasę gotuje się z cebulką i masłem na wolnym ogniu, przez mniej wie-
cej 20 minut, gdy miękawa wkruszyć chleba trochę, rozgotować, sos przefasować 
(przetrzeć przez sito) i polać kiełbasę.
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Rok za nami i… spadek
Dwanaście miesięcy temu pisałem, że 

najszczęśliwszym państwem na świecie 
była Finlandia, natomiast Polska upla-
sowała się na 36. miejscu. W tym roku, 
z naszej perspektywy, jest gorzej. Polska 
spadła o kolejne trzy pozycje, a to ozna-
cza, iż od kilku lat notuje systematycz-
ny spadek. Finlandia znowu na czele. 
Na drugim miejscu znalazła się Islandia, 
a dalej Dania, Szwajcaria, Holandia, 
Szwecja, Niemcy oraz Norwegia. 
Powyższe państwa zdeklasowały resztę 
stawki w takich kryteriach, jak zaufanie 
do drugiego człowieka, poczucie wol-
ności, bezpieczeństwo oraz możliwości 
samorealizacji. Badanie potwierdza rów-
nież tezę, że ładna pogoda oraz słońce 
nie mają zbyt dużego wpływu na bycie 
szczęśliwym.

Opaska warta tysiące
Cristiano Ronaldo pod koniec meczu 

Portugalii z Serbią (2-2) wpadł w furię, 
gdy sędzia nie uznał jego gola. W pew-
nym momencie ściągnął opaskę kapi-
tańską, a następnie rzucił ją na murawę 
i zszedł z boiska. Pewna osoba z obsługi 
stadionu postanowiła ją podnieść i wy-
stawić na aukcję. Okazało się, że fi rma 
bukmacherska Mozzart zapłaciła za nią 
7,5 miliona dinarów, czyli ponad 75 ty-
sięcy dolarów. Kwota ta zostanie prze-
kazana na operację półrocznego chłopca, 
który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. 

Znaleziony po 9 latach
Pewnego dnia do mieszkania w cen-

trum Oslo zapukał dozorca. Miał wy-
konać standardowe prace konserwacyj-
ne. Nikt nie otwierał, dlatego postanowił 
sam wejść do środka. Okazało się, że na 
fotelu siedzi… martwy mężczyzna, a do-
kładniej - jego szkielet. Policjanci, na 
podstawie gazet, które leżały obok nie-
go, ustalili, że prawdopodobnie zmarł 
w 2011 roku! Jak to możliwe, że nikt go 
nie znalazł? Przede wszystkim był najo-
gólniej mówiąc złym sąsiadem i nie miał 
żadnych znajomych. Emerytura przestała 
być wypłacana w 2018 roku, gdy męż-
czyzna nie potwierdził swojego miejsca 
zamieszkania. Natomiast rachunki były 
regulowane bezpośrednio z jego konta 
bankowego, na którym prawdopodobnie 
zgromadził spore oszczędności.

Szkoleni przez Louisa de Funes 
To miała być akcja roku. Policja z miej-

scowości Saint-Ouen namierzyła 20-lat-
ka, który prawdopodobnie miał zajmo-
wać się paserstwem oraz produkcją 
narkotyków. Mieszkanie było pod sta-
łą obserwacją. W akcji brali udział 

uzbrojeni po zęby policjanci. Znaleziono 
następujące rzeczy: 23 urządzenia tele-
foniczne, 800 euro w gotówce, 25 kg ró-
żowego proszku, maszynkę do produkcji 
narkotyków oraz leki. Wartość przeję-
tych rzeczy oszacowano na ponad mi-
lion euro! Zaczęto pisać akt oskarżenia. 
Groziło mu nawet 20 lat! Aż nagle… 
okazało się, że 25 kg różowego prosz-
ku to zmielone żelki. To tylko domysły, 
ale prawdopodobnie w ten sposób chciał 
oszukiwać swoich klientów i w cenie 
narkotyków sprzedawać zmielone żel-
ki. Pewnym pocieszeniem dla policji jest 
to, że 20-latek raczej zajmował się paser-
stwem, a znalezione urządzenia są warte 
aż tysiąc euro. Być może dostanie jakiś 
wyrok w zawieszeniu…
 

Sytuacja kryzysowa
Dobry specjalista nie potrzebuje za-

awansowanej technologii. Potwierdza to 
przypadek lekarzy z kliniki kardiochi-
rurgicznej z Błagowieszczeńska z Rosji. 
W południe przystąpili oni do wykona-
nia skomplikowanej operacji serca, gdy 
nagle na poddaszu pojawiły się płomie-
nie. Natychmiast zarządzono ewakuację 
szpitala, jednak lekarze chcieli kontynu-
ować operację, ponieważ jej przerwanie 
mogłoby oznaczać śmierć dla pacjenta. 
Tymczasem pożar robił się coraz więk-
szy. Wezwani na miejsce strażacy na-
tychmiast odgrodzili salę operacyjną, 
a także doprowadzili węże ze świeżym 
powietrzem. Operacja zakończyła się 
pełnym sukcesem. Pacjent obecnie czu-
je się bardzo dobrze. 

Niezwykły tunel
Co można zrobić w cztery lata? W Polsce 

czasami tyle trwa budowa krótkiego od-
cinka drogi lub budowa średniej wiel-
kości stadionu piłkarskiego. Natomiast 
w tym samym czasie w Norwegii moż-
na ukończyć ponad 1,7 km tunel dla 
statków. Budowa ruszy w 2022 roku 
i będzie kosztować 2,7 mld koron nor-
weskich, czyli około miliarda zło-
tych. Podziemny kanał połączy Morze 
Norweskie z Morzem Północnym. Będą 
mogły z niego korzystać statki do 16 ty-
sięcy ton. Wysokość tunelu będzie wy-
nosiła 49 metrów, natomiast szerokość 
36 metrów. 

W nowej roli
Fani piłki nożnej na całym świecie do-

skonale znają Zlatana Ibrahimovicia. Jest 
nie tylko utalentowanym piłkarzem, ale 
również piosenkarzem i być może… 
aktorem. Okazało się, że otrzymał an-
gaż w fi lmie Asterix & Obelix: The 
Middle Kingdom. Wcieli się w rolę kul-
towego Antivirusa. Nawiasem mówiąc 

produkcja będzie ciekawa również ze 
względu na pozostałych aktorów, czy-
li Guillaume Caneta, Gillesa Lellouche, 
Vincenta Cassela oraz Marion Cotillard. 

Nowy przepis karny
Ponad 50 tysięcy osób w Finlandii do-

maga się wprowadzenia do kodeksu 
karnego nowego przepisu, który będzie 
penalizował dręczenie ucznia przez inne-
go ucznia. Nie istnieją żadne dane, któ-
re potwierdzałyby, że jest to zjawisko 
powszechne, niemniej problem taki wy-
stępuje. Potwierdza to śmierć pewnego 
16-latka, który był prześladowany przez 
swoich kolegów.

Zły dentysta
33-letni stomatolog z Kijowa, od 2019 

do 2020 roku, okradł swoich pacjen-
tów na kwotę ponad 60 tysięcy złotych. 
Do tego kilku szantażował, dwóch po-
bił, jednego próbował zabić, a jedne-
mu groził. Tym ostatnim był prokurator, 
natomiast zamordować chciał 77-latkę 
przy użyciu kabli elektrycznych. Brzmi 
to przerażająco, ale każdy proceder za-
czynał się w gabinecie dentystycznym. 
Lekarz najpierw udawał troskliwą i miłą 
osobę, a następnie proponował różne for-
my pomocy. Na przykład odprowadzał 
swoich pacjentów do domu. Później ob-
serwował ich, a gdy właścicieli nie było 
w domu, włamywał się do nich. Chętnie 
zgadzał się na wizyty domowe.

Chwile grozy z samego rana
Koszmar przeżyli mieszkańcy pewne-

go uroczego miasta Niżniewartowska 
w Rosji, gdy czekali na przystanku na 
autobus. W pewnej chwili, po drugiej 
strony ulicy, pojawił się niedźwiedź! 
Zaczął gonić przechodniów, aż nagle 
został lekko potrącony przez autobus, 
który nie zdążył wyhamować. To jed-
nak sprawiło, że zwierzę wpadło w szał 
i zaczęło gonić nawet samochody. Po 
chwili jednak się uspokoiło i odeszło 
w siną dal. Niedźwiedź został znalezio-
ny przez policję na obrzeżach miasta. 
Należał do Anvara Agayeva i mieszkał 
w prywatnym zoo. Bezduszny właściciel 
stwierdził, że nie chce się już nim zajmo-
wać i wyraził zgodę na eutanazję. Takie 
oświadczenie oburzyło miejscowych po-
licjantów, którzy zdecydowali się wyto-
czyć właścicielowi sprawę karną o nie-
właściwe zajmowanie się zwierzęciem. 
Niedźwiedź natomiast trafi  wkrótce do 
nowego domu. 

Pokoleniowa zmiana
Kosowski parlament mianował na po-

czątku kwietnia 38-letnią Vjosę Osmani 
na stanowisko prezydenta państwa. Ta 

zapowiedziała w expose, że będzie dą-
żyć do normalizacji stosunków z Serbią, 
ale tylko pod warunkiem, że jej przedsta-
wiciele przeproszą za wszystkie zbrod-
nie wojenne. Ponadto Osmani postara się 
przeprowadzić reformy gospodarcze po-
legające na budowie szkół, uniwersyte-
tów oraz szpitali. Zwróciła także uwagę 
na potencjał turystyczny Kosowa, a tak-
że możliwość budowy nowego lotniska. 

Przełom?
Arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph 

Schonborn, zdecydował, że wkrótce za-
cznie błogosławić związki jednopłciowe. 
Wymaga jednak, aby para sama zgłosiła 
się do niego, była wierząca, a także aby 
błogosławieństwo było szczerze przyjęte 
przez panów młodych lub panie młode, 
a nie tylko na pokaz. To przełomowa de-
cyzja, która być może zostanie zaakcep-
towana wkrótce przez Watykan. 

Surowa kara
Sąd w Malezji skazał 27-latka na 

1050 lat więzienia. Został on oskarżo-
ny o 105-krotny gwałt swojej 12-letniej 
pasierbicy. Łatwo wyliczyć, że za każdy 
czyn otrzymał 10 lat więzienia. Jest to 
najniższa kara za zgwałcenie, którą prze-
widuje malezyjski kodeks karny, jednak 
ze względu na kumulatywną kwalifi ka-
cję, zdaniem sędzi, w zupełności odda-
je krzywdę, którą mężczyzna wyrządził 
dziecku. 

Śmierć w celach
Tragedia miała miejsce w zakładzie 

karnym Qued Ghir w Algierii. Do zda-
rzenia doszło tuż po tym, jak przepro-
wadzono czyszczenie zbiornika z szam-
bem. Gaz używany do dezynfekcji zaczął 
się ulatniać i natychmiast spowodował 
śmierć jednego osadzonego oraz sied-
miu strażników. 

Niezgodny z konstytucją
Radni miasta Gurgaon w Indiach zaka-

zali spożywania mięsa we wtorki, po-
nieważ ich zdaniem było to krzywdzące 
dla hindusów. Sąd natychmiast uchylił tę 
decyzję, ponieważ jego zdaniem mogło-
by to doprowadzić do zamieszek religij-
nych. Pomyślcie tylko - każde wyznanie 
ma jeden dzień w tygodniu, w którym 
nie je mięsa. W Indiach żyją praktycznie 
wszyscy przedstawiciele największych 
religii świata. Kto by na tym najbardziej 
stracił? Sprzedawcy mięsa i rolnicy, któ-
rzy najgłośniej protestowali przeciwko 
takiemu zakazowi. 

KAMIL DUDKA

Świat w pigułce
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Co słychać w technologicznym światku?

REKLAMA

W maju zapraszamy Was do przeszukania listy kanałów w swoich telewizorach, o ile korzystacie z telewizji naziemnej. Donosimy 

również, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami ruszył w Lesznie szybki internet mobilny w technologii 5G.

LG wychodzi z rynku mobilnego

Wyprodukowali miliony telefonów i przez lata byli jedną z najważniejszych ma-
rek na rynku mobilnym. Kiedy pod strzechy trafi ły smartfony, mogli pochwalić się 
ciekawymi pomysłami. Niestety, bardzo często urządzenia LG były zbyt wysoko 
wyceniane. I choć innowacyjności nie można producentowi odmówić, ten po latach 
postanowił odpuścić ten segment rynku. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że fi rma 
nie będzie wypuszczać już nowych smartfonów. Informacją ważną dla użytkowni-
ków jest, że LG mimo wszystko nie porzuca wsparcia dla urządzeń dostarczonych 
na rynek. Wygląda na to, że kończy się pewna epoka.

Już na mapie

Niedawno informowaliśmy Was, że operator spod znaku zieleni będzie uruchamiał 
w Lesznie szybką sieć 5G. Podawaliśmy również przewidywane lokalizacje stacji. 
Wszystko już stało się jasne, a nasze wcześniejsze zapowiedzi zostały potwierdzone.
- Sieć 5G Plusa jest już uruchomiona i dostępna w Lesznie, a w ramach procesu 

inwestycyjnego planowane jest uruchomienie kolejnych nadajników zarówno na te-
renie samego miasta Leszna, jak i w kilku gminach powiatu leszczyńskiego - prze-
kazał w rozmowie z "Leszczyniakiem" Arkadiusz Majewski z Działu Komunikacji 
Korporacyjnej sieci Plus.
Orientacyjny zasięg widoczny na dołączonej mapie. Na razie objął on południową, 

centralną i północno-wschodnią część Leszna. Plus jest jak dotąd jedynym opera-
torem, który świadczy usługi w nowej technologii.

Nowy kanał dla seniorów

Na początku maja do bezpłatnej oferty telewizji naziemnej ma trafi ć kanał Antena 
HD. Zajmie on miejsce po stacji ATM Rozrywka, która do niedawna była obecna 
w tak zwanym pierwszym multipleksie (MUX-1). Właścicielem nowej stacji jest 
należąca do Michała Winnickiego Grupa MWE Networks. Zgodnie z założeniem 

kanał będzie adresowany do widzów 50+ i przyjmie charakter fi lmowo-rozryw-
kowy z dodatkiem treści edukacyjnych oraz lifestylowych. Warto sprawdzić, czy 
stacja jest dostępna w Waszych odbiornikach. Jeśli nie pojawiła się automatycznie 
na liście kanałów, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie stacji w telewizorze 
lub dekoderze.

Siedzenia antybakteryjne

Nie tylko elektroniką człowiek żyje, zwłaszcza w czasach COVID-owych. Miasto 
Łódź zapowiada, że będzie pierwszym na świecie, które w transporcie publicznym 
zastosuje siedzenia antybakteryjne i antywirusowe. Trafi ą one do 17 autobusów elek-
trycznych marki Volvo, które na łódzkie ulice wyjadą w przyszłym roku. Tkaninę 
na siedzenia ma dostarczyć brytyjska fi rma Camira. Od tradycyjnych rozwiązań bę-
dzie ją odróżniać specjalna powłoka wykonana w technologii srebra i liposomów, 
która będzie zabijać wirusy i drobnoustroje. Ma to podnieść komfort pasażerów. 
Producent tkaniny gwarantuje jej działanie przez okres przynajmniej 5 lat.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Zenkowi zmarła teściowa. Miała mieć 
pogrzeb o godzinie 10, ale w tym sa-
mym czasie Zenek przychodzi do pracy. 
Szef do niego: 
- A ty nie na pogrzebie? Przecież twoja 
teściowa zmarła.
- Ale szefi e, ja zawsze mówię tak: naj-
pierw obowiązki, a potem uciecha. 

:-)

Nauczyciel matematyki mówi do 
uczniów:
- Obie połowy są zawsze równe, ale co ja 
wam będę mówił, jak i tak większa poło-
wa tego nie zrozumie. 

:-)

W czasie burzy brunetka z blondynką 
idą przez las. Brunetka pyta:
- Czemu się uśmiechasz jak błyska?
Blondynka odpowiada:
- Bo chcę ładnie wyjść na zdjęciach! 

:-)

Spotyka się dwóch fanów piłki nożnej.
- Ile będzie bramek?
- Dwie, bramki zawsze są dwie. 

:-)

Dlaczego blondynka myje szyby naftą?
Bo słyszała, że na szybach naftowych 
można dużo zarobić. 

:-)

W szkole pani kazała narysować dzie-
ciom swoich rodziców. Po chwili pod-
chodzi do małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie 
włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

:-)

Teściowa do zięcia:
- Dziś w radiu puścili przebój mojej 
młodości!
- Bogurodzicę?

:-)

Rozmawiają profesorowie matematyki:
- Dasz mi swój numer telefonu?
- Oczywiście. Trzecia cyfra jest trzykrot-
nością pierwszej, czwarta i szósta są ta-
kie same. Druga jest o jeden większa od 
piątej. Suma sześciu cyfr to 23, a iloczyn 
2160.
- W porządku, zapisałem: 256 343.
- Zgadza się. Nie zapomnisz?

- Skądże! Przecież to kwadrat 16 i sześ-
cian 7. 

:-)

Maż mówi do żony:
- Nie twierdzę, że twoja mama źle gotu-
je, tylko zaczynam rozumieć, dlaczego 
zawsze się modlicie przed jedzeniem. 

:-)

Po parku w wariatkowie spaceruje le-
karz. Nagle spotyka pacjenta ze szczotką 
do zębów na sznurku. Lekarz mówi:
- A witam panie Kaziu, jak tam się piesek 
sprawuje?
- Co pan, panie doktorze, oszalał? 
Przecież ja mam szczotkę do zębów, 
a nie psa!
Lekarz leci do ordynatora z wiadomoś-
cią, że facet wyzdrowiał, a pan Kaziu 
mówi:
- Ty, Azor, ale go nabraliśmy. 

:-)

Facet, który przyszedł do fryzjera i za-
mówił golenie, skarży się, że ostatnio 
na policzkach pozostały mu kępki zaro-
stu. Fryzjer odpowiada, że ma sposób na 
dokładniejsze golenie i wyciąga z szu-
fl ady drewnianą kulkę. Każe ją facetowi 
włożyć w usta i rzeczywiście - perfekcyj-
nie goli naprężoną w ten sposób skórę 
policzków. Zadowolony z efektu klient 
płaci za usługę i szykując się do wyjścia 
pyta:
- A co by się stało, gdybym przez przy-
padek połknął tę kulkę?
- Nic strasznego - uspokoił go fryzjer. 
- Przyniósłby pan ją jutro, wszyscy tak 
robią. 

:-)

Facet z kobietą są pierwszy raz w kasy-
nie, stają przy stole do ruletki, kobieta 
pyta:
- Jaką liczbę mam obstawić?
Facet odpowiada:
- Może postaw na taką liczbę, która od-
powiada twojej liczbie lat.
Kobieta obstawiła 25. Krupier rzuca i wy-
pada 35... kobieta mdleje. 

:-)

- Antosiu, dlaczego twoja koszula jest 
cała podziurawiona? - pyta mama
- Bo z Adamem bawiliśmy się w sklep, 
a ja byłem żółtym serem.
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zbożowy
Dyzmy

do
uszczel-
niania
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Do Leszna 3 lata temu sprowadziła ją miłość. Mimo że jej 

dom rodzinny oddalony jest od Leszna o 500 kilometrów, to 

właśnie tu postanowiła otworzyć kameralne studio Forest 

Massage & Spa. Z wykształcenia jest masażystką specjali-

zującą się w technikach relaksacyjnych. Praca jest jej pasją, 

w którą wkłada całą swoją energię i serce. Poprawianie sa-

mopoczucia innym to coś, co przynosi jej największe zado-

wolenie. Jej misją jest propagowanie holistycznego podej-

ścia do życia i człowieka, ponieważ dobre samopoczucie ciała 

łączy się z dobrym samopoczuciem umysłu. Inspirują ją po-

dróże, ludzie i miejsca, które odwiedza. Wyprawy - zarówno 

te dalekie, jak i te bliskie - uczą ją pokory, otwartości i szer-

szego spojrzenia na świat. Zakochana jest w Azji i azjatyckiej 

kuchni. Uwielbia aktywnie spędzać czas: zimą na snowboar-

dzie, latem uprawiając sporty wodne, takie jak surfi ng i win-

dsurfi ng. Przed Agnieszką jedna z najważniejszych ról w jej 

życiu - rola mamy.

Agniesz ka Cieśluk
Moje miejsce na ziemi…

… jest wszędzie tam, gdzie jest moja druga połówka. Jednak gdybym musiała wybrać 
jedno miejsce na mapie, to chciałabym zamieszkać z moim chłopakiem na Bali. Lubię 
tę wyspę za otwartość i życzliwość lokalnych ludzi, za ich kuchnię, która jest przepyszna 
oraz za zapachy kadzideł, które unoszą się w powietrzu. Inspiruje mnie cała Indonezja, 
wracając stamtąd mam głowę pełną pomysłów, które wdrażam w swoje życie prywat-
ne i zawodowe.

Moje największe osiągnięcie…

Jeżeli chodzi o sferę zawodową, to moim największym osiągnięciem jest otwarcie 
fi rmy - dziennego spa. Miło słyszeć, że to, co robię, pomaga innym ludziom i daje im 
wytchnienie. To bardzo budujące i motywujące do dalszego działania  oraz rozwoju. 
Praca jest dla mnie ogromną pasją. W życiu prywatnym miarą sukcesu jest dla mnie 
przede wszystkim szczęście moje i mojej rodziny. Wewnętrzną równowagę zapew-
nia mi poczucie bezpieczeństwa i wsparcie ze strony bliskich.

Gdy mam chwilę tylko dla siebie, to…

Staram się wykorzystać czas wolny czas w stu procentach. Gdy potrzebuję 
wyciszenia, lubię zaszyć się w domu, zapalić świece i kadzidła. Włączam 
muzykę, która zabiera mnie w dalekie zakątki świata i praktykuję jogę lub 
medytuję. Natomiast gdy potrzebuję „doładować baterie”, robię porządny 
trening, który od razu wywołuje wybuch endorfi n w moim organizmie.

Marzę o..

Na chwilę obecną moje marzenie jest dość prozaiczne. Marzę o tym, aby świat wrócił 
w końcu do normalności i abyśmy przestali się bać. Chciałabym, abyśmy mogli nor-
malnie funkcjonować, pracować, podróżować, spotykać się z bliskimi bez obaw o ich 
zdrowie; wyjść z przyjaciółmi na obiad do restauracji czy na koncert i cieszyć się ży-
ciem. Mam nadzieję, że już niedługo wszystko będzie jak dawniej…

Najbardziej lubię siebie za…

… pozytywne nastawienie do otaczającego mnie świata, a co za tym idzie 
- mój uśmiech, który rzadko znika mi z twarzy. Staram się być optymistką 
w każdej sytuacji i widzieć świat w kolorowych barwach. Cenię w sobie 
również wrażliwość i empatię.

Przeraża mnie…

Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to samotność i myśl o utracie bliskich 
osób. Na co dzień staram się jednak uciekać od takich myśli jak najdalej 
i nie tworzyć w głowie negatywnych, smutnych scenariuszy.

Gdybym mogła być kimkolwiek zechcę, 
byłabym…

... sobą. Choć nie jestem idealna, to lubię siebie i swoje życie. Jako dziecko 
chciałam być gwiazdą, która chodzi po czerwonym dywanie. Dzisiaj już 
wiem, że nie odnalazłabym się w tej roli - to nie dla mnie. Od świata, który 
jest piękny tylko w telewizji, zdecydowanie wolę swoje zwykłe, ale ciekawe 
życie.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Miesiąc będzie pracowity dla Baranów. Karty wskazują na sprawy rodzinne, na wy-
jazdy i  spotkania w  gronie najbliższych. W  maju ważne będą kwestie fi nansowe. 
Może powiększyć się Wasz majątek. Uważajcie w pracy na nieporozumienia ze star-
szą kobietą. Zwracam uwagę na układ pokarmowy wątrobę, uważajcie także na 
środki chemiczne.

Byk (20.04 - 20.05)
Maj może przynieść rozczarowanie pewną sprawą nie do końca dobrze załatwioną 
bądź posunięciami pewnej osoby. Skupcie się na pozytywach, bo takie też będą, 
natomiast wszelkie próby manipulowania Wami ucinajcie w  zarodku. Karty także 
wskazują na to, że idzie do Was dobra wiadomość, może to być pismo z  daleka. 
W zdrowiu uwaga na skórę, na oparzenia, na możliwe wysypki i alergię.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Ważne będą sprawy sercowe, ważny będzie związek, małżeństwo. Karty pokazują, 
że w  stałych związkach mogą być nieporozumienia i  będziecie musieli się mocno 
skupić na tym, by wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. Jest dobry czas by wymienić 
sprzęty na nowe tak, by nie sprawiały kłopotów - pieniędzy Wam nie zabraknie. 
Młode osoby mogą mieć dla Was niespodziankę, ale czy pozytywną, to już każde 
z Was oceni. W zdrowiu zadbaj o układ oddechowy.

Rak (21.06 - 22.07)
Karty mówią, że będziecie bardzo dużo przebywać w gronie sympatycznych osób. 
Wolne raki na pewno spotkają osobę do związku, do romansu. Dobre wieści płyną 
od starszych osób z Waszego otoczenia. Dobre wieści także jeżeli chodzi o fi nanse, 
możecie oczekiwać zastrzyku gotówki. W  pracy uważajcie na polecenia, jeśli coś 
jest nieczytelne to pytajcie. Zdrowie Wam będzie dopisywać, energia będzie Was 
rozpierać.

Lew (23.07 - 22.08)
Jeżeli macie sprawy urzędowe bądź sądowe to miesiąc maj przyniesie rozwiązanie 
tych spraw.  Oczekujcie zamknięcia spraw, które do tej pory Wam ciążyły. Karty mó-
wią o tym, że możecie wyjechać w dalszą drogę, w dalszą podróż. Nie bójcie się pla-
nować na parę miesięcy do przodu, karty wskazują, że jest to dobry czas by zapla-
nować drugą połowę roku. Jeśli chodzi o zdrowie zwracam uwagę na kości i stawy, 
unikajcie skoków i wchodzenia na wysokości.

Panna (23.08 - 22.09)
Jeśli jesteś panną w  nieformalnym związku to mogą pojawić się ciemne chmury. 
Zapewne są wśród Was panny, które myślą o rozstaniu. Jeżeli od dawna planujecie 
ten krok to myślę, że w maju może dojść do rozstania. Jeśli chodzi o wyzwania za-
wodowe to nie pokazują mi się karty awansu, nowych projektów, pokazuje się sta-
bilna może trochę monotonna praca. Miesiąc sprzyja odpoczynkowi i  wyciszeniu 
emocji.

Waga (23.09 - 22.10)
Karty pokazują, że sprawy urzędowe, bankowe czy też sądowe mogą nie potoczyć 
się po Waszej myśli. Trzeba będzie nadać bieg sprawie raz jeszcze. Pod koniec mie-
siąca możecie otrzymać pewną informacje z daleka, bądź też wiadomości, na które 
od dawna czekacie - teraz do Was przyjdą. Uważajcie na ciśnienie, dbajcie 
o serduszko.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Karty pokazują, że trzeba będzie pomyśleć o  zdrowiu starszej osoby w  rodzinie. 
Sprawy rodzinne i  sprawy związane ze zdrowiem rodziny, wysuną się na pierwszy 
plan. Spróbujcie znaleźć w tym miesiącu chwilę czasu na własną regenerację i odpo-
czynek. Miesiąc ten może być przepełniony obowiązkami. Dobre karty na fi nanse, 
uda się załatwić i  kupić to co jest najpotrzebniejsze. W  zdrowiu uważamy na układ 
pokarmowy, na to, co jemy.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Miesiąc upłynie na spotkaniach z przyjaciółmi, ze znajomymi. Dużo będzie się także 
działo na polu zawodowym. Są wśród Was osoby, które zechcą zmienić pracę i za-
miar ten uczynią z ogromnym sukcesem. Karty mówią o tym, że pod koniec miesią-
ca możecie otrzymać bardzo miłą informacje, dzięki której pojawi się uśmiech na 
twarzy. W  zdrowiu uważamy na skórę, na oparzenia, na słoneczko, na alergie 
kontaktowe. 

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Dobry miesiąc pod względem fi nansowym, pieniądze będą do Was płynąć z każde-
go możliwego kierunku. Dobry miesiąc, by pomyśleć o  zmianie domu, o  zmianie 
nieruchomości czy też o  kupnie czegoś pod inwestycje. Karty mówią, że starsze 
osoby z Waszej rodziny mogą wam zaoferować pomoc, warto byłoby współdziałać 
razem z rodziną. Może Wam się to bardzo opłacić. W zdrowiu uważamy na plecy, na 
nogi i na kolana. Nie skaczemy, nie szalejemy.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Na pewno są wśród Wodników takie osoby, które spotkają miłość, osobę do związ-
ku już na początku miesiąca. Wodniki w stałych związkach - uważajcie na plotki wo-
kół Was, ktoś robi to celowo, ktoś kto zazdrości Wam Waszego szczęścia. W  pracy 
bardzo dobre informacje, myślę, że ktoś z  Was otrzyma należny awans. Będziecie 
także planować wyjazd, teraz właśnie będziecie się rozglądać nad miejscem, gdzie 
zechcecie spędzić przełom lata i jesieni. Panie wodniczki zachęcam do badań.

Ryby (19.02 - 20.03)
Karty wskazują, że początek miesiąca może być trudny z powodu informacji, które 
otrzymacie od kobiety. Natomiast od razu spieszę powiedzieć, że te informacje nie 
będą do końca sprawdzone i  spokojnie czekajcie na rozwój wypadków. Są wśród 
Was osoby, które mogą wyjechać do pracy za granicę, mogą otrzymać dobrą, atrak-
cyjną ofertę pracy za granicą więc jeśli zastanawiacie się nad tym ruchem, to warto 
to zrobić. Pilnujcie sprzętów domowych, bo coś może się popsuć. Dobre zdrowie, 
dobra energia - tylko zwróćcie uwagę na witaminy. 
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