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# CZEŚĆ ICH PAMIĘCI / KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MAJU

Wolne środki podzielone

Zrobiło się kolorowo

LESZNO > W maju odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której radni podjęli uchwałę w sprawie podziału wolnych środków za rok 2020. Do rozdysponowania było ponad 12 milionów złotych. Największa kwota – ponad 2,7 mln zł została przeznaczona na wydatki
związane z przebudową drogi krajowej nr 12, natomiast 500.000 zł na modernizację ulicy
Kilińskiego. W ramach inicjatywy lokalnej powstanie ulica Brandta (400.000 zł) oraz nawierzchnia i oświetlenie przy ulicy Stawowej (40.000 zł). 100.000 zł z podziału wolnych
środków zasili program wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Taką samą
kwotę otrzyma MZBK na wymianę pieców w mieszkaniach komunalnych. Na projekt
modernizacji kupionej niedawno przez miasto pływalni Akwawit udało się przeznaczyć
pół miliona złotych.

LESZNO > Parasolki znów na starówce.W tym sezonie letnim zdobią ulicęWróblewskiego.
Barwna instalacja po raz pierwszy na ulicach Leszna pojawiła się w 2018 roku i od tego
czasu powraca na nie każdej wiosny. W tym roku nad ulicą Wróblewskiego zawisło 125
parasolek.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna

# PROMOCJA

3

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE OD TRIP ENERGY! LIDER RYNKU W 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

•

klimatyzacje

•

pompy ciepła

•

rekuperacje

•

panele fotowoltaiczne

•

folie grzewcze

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

www.tripenergy.pl

Oddział Rawicz
Tel. 65 545 80 03
oddzialrawicz@tripenergy.pl
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Spisz się na Wałowej

Fani żużla w żałobie

LESZNO > Urząd Miasta Leszna uruchomił drugie stanowisko do samospisu w ramach
Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań. Znajduje się ono w Gminnym
Biurze Spisowym przy ulicy Wałowej 5, na I piętrze, w pokoju nr 14. Biuro jest czynne od
poniedziałku do piątku od 7.30 do 15:00. Przypominamy, że cały czas działa też punkt
znajdujący się w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 24, który jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

LESZNO > W maju Klub Sportowy Fogo Unia Leszno pożegnał aż dwie legendy leszczyńskiego żużla. 20 maja w wieku 94 lat zmarł Stanisław Przybylski, były zawodnik i mechanik
Unii Leszno. Dzień później do klubu dotarła informacja o śmierci 76-letniego Zdzisława
Dobruckiego, wieloletniego reprezentanta Unii Leszno, trenera oraz reprezentanta Polski,
ojca Rafała Dobruckiego. Cześć ich pamięci.

Fot. Magdalena Woźna

Nowy skwer w Lesznie
LESZNO > Pod koniec maja miało miejsce uroczyste otwarcie skweru im. Jadwigi
Wiecierzyńskiej u zbiegu ulic Zamenhofa i Kiepury. W ten sposób uczczono pamięć o Jadwidze Wiecierzyńskiej - dawnej przewodniczącej Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa oraz byłej radnej miasta Leszna. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę informacyjną o patronce oraz posadzono dąb pamięci. Zakopana została także kapsuła
czasu, w której umieszczono między innymi zdjęcia z uroczystości.

Fot. J. Schwarz - Czarny Productions

Zasłużony prezes

Fot. Magdalena Woźna

LESZNO > Lech Woźny, prezes leszczyńskiego koła Polskiego Związku Filatelistów
otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna. W imieniu samorządu odznaczenie wręczyli Wiceprezydent Adam Mytych i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Malepszy.
Miało to miejsce podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego leszczyńskich
filatelistów w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie, podczas którego wspomniany
Lech Woźny został ponownie wybrany na prezesa leszczyńskiego koła PZF.

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MAJU
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Miasto sprzedaje nieruchomości

Czarno w Parku Jonstona

LESZNO > W maju Urząd Miasta Leszna rozstrzygnął kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości. Sprzedana została zabytkowa kamienica przy ulicy Królowej Jadwigi za kwotę
658.520 zł. Za przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną działki przy ul. Krzyckiego
miasto otrzymało 1.587.040 zł. Nabywcę, w ogłoszonym po raz piąty przetargu, znalazła
w końcu duża działka przy ul. Kurkowej. Została sprzedana za 1.616.000 zł. Niestety nadal nie udało się sprzedać willi przy ul. Przemysłowej 10, w której do niedawna mieściły
się wydziały urzędu miasta. W najbliższych tygodniach odbędą się przetargi na kolejne
nieruchomości.

LESZNO > Ku zdziwieniu mieszkańców w parku Jonstona na alejce spacerowej został wylany asfalt. Skąd ten pomysł? W ramach przebudowy drogi krajowej nr 12 zaplanowano
powstanie wzdłuż niej ścieżki rowerowej. Plany zakładały, że będzie ona przebiegać na
całej długości parku, równolegle do drogi. Jednak ze względu na konieczność wycięcia
dużej ilości drzew z pomysłu zrezygnowano, a ścieżkę wytyczono południową częścią
parku. Ze względów bezpieczeństwa ma zostać skorygowany odcinek przy fontannie.
Ścieżka zostanie zwężona, a w miejsce ściętego o 1,5 metra asfaltu usypany zostanie pas
z przepuszczalnej nawierzchni mineralnej.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna
REKLAMA

Skuterem po mieście
LESZNO > W Lesznie pojawiły się miejskie skutery elektryczne, które uruchamia się za
pośrednictwem aplikacji Hop City. Koszt wynajęcia pojazdu zależy od czasu jego użytkowania - minuta jazdy kosztuje 0,49 zł. Do przejazdu doliczana jest także opłata początkowa w wysokości 2 złotych, ale za to pierwsze 2 minuty są darmowe. Osobom, które
urodziły się przed 19 stycznia 1995 roku do jazdy na skuterze będzie potrzebny jedynie dowód osobisty. Pierwsze kilka skuterów zostało ustawionych na leszczyńskim rynku oraz pod Galerią Leszno. W najbliższym czasie ma się ich pojawić więcej w różnych
punktach miasta.

Fot. Magdalena Woźna
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XDemon ponownie w Lesznie

Jest zgoda na wycinkę

LESZNO > Kultowa dyskoteka XDemon, która kilka lat temu została zamknięta, powraca do Leszna. Tym razem jednak w innej formie. Przy leszczyńskiej Hali Trapez powstaje
letnia strefa relaksu w nadmorskim klimacie z piaskiem, leżakami oraz muzyką house.
W każdy weekend planowana jest impreza na żywo z DJ-ami. Pomysł budzi kontrowersje, niemniej organizatorzy podkreślają, że zrobią wszystko, by działanie letniej strefy nie
zakłócało spokoju mieszkańców pobliskiego osiedla. Na ten moment nie jest jeszcze
znana dokładna data otwarcia XDemon Beach.

LESZNO > Urząd Marszałkowski w Poznaniu wydał decyzję w sprawie wycinki drzew
przy ul. Fabrycznej w Lesznie. Miasto dostało pozwolenie na usunięcie 163 drzew, które
kolidują z planowanymi pracami budowlanymi na ulicy Fabrycznej i Magazynowej oraz
przebudową sieci podziemnych. W zamian za to magistrat zobowiązany jest do posadzenia 377 nowych drzew, z czego 163 w miejscu wycinki, natomiast pozostałe mają pojawić się przy ulicy Kiepury, Budowlanych oraz w Parku Jonstona - są to lokalizacje wskazane przez miasto. Nasadzenia zastępcze mają być wykonane do 30 kwietnia 2022 roku.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna

Fotowoltaika

Zmarł Leszek Jagodzik

LESZNO > Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Karczmie Borowej została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna, która składa się ze 120 sztuk monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 330 Wp. Jest to pierwszy i bardzo istotny krok do
stopniowego uniezależnienia się od dostawców zewnętrznych w zakresie dostarczanej do Leszczyńskich Wodociągów energii elektrycznej. W planach Przedsiębiorstwa są
kolejne takie instalacje. Pierwsze kilowaty energii w tej instalacji zostały wygenerowane
6 maja br., kiedy nastąpiło oficjalnie przekazanie elektrowni słonecznej do użytkowania.

WŁOSZAKOWICE > 23 maja, po długiej chorobie zmarł Leszek Jagodzik – wieloletni
Radny Rady Gminy Włoszakowice, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we
Włoszakowicach i znany społecznik sportowy. Cześć Jego Pamięci!

Fot. Magdalena Woźna

Fot. włoszakowice.pl
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Piękny widok każdego dnia
Inwestycja firmy K2 Nieruchomości to kameralne, nowoczesne i nasłonecznione domki nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie.
Dzięki niej wizja własnego obiektu letniskowego nad jednym z najpiękniejszych jezior w okolicy przestaje być marzeniem,
a staje się rzeczywistością.
ogrzewania. Na powierzchni 34 metrów
kwadratowych znajdzie się miejsce na
dwie sypialnie, pokój z aneksem kuchennym, łazienkę oraz pomieszczenie
gospodarcze. Dodatkowo każdy domek
będzie posiadał 10-cio metrowy taras.
Wygodę i strefę relaksu zapewni przestronny i przeznaczony do indywidualnego użytkowania teren wokół domku,
który będzie mógł zostać także ogrodzony. Domki są przekazywane kupującym
w stanie deweloperskim (wnętrze) natomiast wykończone na zewnątrz.
Osiedle doskonale podkreśli letniskowy
charakter miejscowości. Do dyspozycji
właścicieli będzie kameralne kąpielisko
z pomostem, a działający w sąsiedztwie
klub żeglarski zapewni nie tylko sportowe i rekreacyjne zaplecze, ale i wspaniałe widoki.
Latem ubiegłego roku zakończono realizację prac przy pierwszym etapie
inwestycji, obejmującym 11 domków.
Wszystkie znalazły nabywców jeszcze
przed oddaniem do użytku, a właściciele
mogli w pełni wykorzystać zeszłoroczny sezon letni.
Do końca II kwartału br. planowane jest
oddanie kolejnych 12 domków, z których cztery zostały jeszcze do sprzedaży.
Trzeci etap prac to kolejne 10 domków,
których ukończenie planowane jest latem 2022 r.
W zależności od położenia odległość od
domku do plaży będzie wynosić od 20
do 200 metrów.
Ceny zaczynają się od 299.000 złotych
brutto za domek (w tym 23% podatku
VAT).
Inwestycja realizowana przez spółkę K2 Nieruchomości jest przykładem

coraz większej świadomości deweloperów i ich starań, by zaspokajać rosnące
wymagania i życiowe potrzeby klientów.
Ta inwestycja to odpowiedź na wszystkie
Twoje potrzeby.

Biuro Sprzedaży
Ul. Ostroroga 8A
64-100 Leszno
Tel. 519-530-988
www.domkiletniskoweboszkowo.pl

(33/2021)

Na nietuzinkową inwestycję składają się
domki, które budowane są w technologii
szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Wysoki standard osiedla letniskowego łączy w sobie jakość, trwałość i funkcjonalność. A tylko optymalne
połączenie tych trzech czynników jest
w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez klientów.
Wiele osób chce dziś posiadać tak zwany
second home nad jeziorem, a niepewna
sytuacja sanitarna ograniczająca wyjazdy zagraniczne jeszcze bardziej wpływa
na zainteresowane tego typu lokalami.
Dodatkowym atutem jest to, że realizowane osiedle nie ma jedynie charakteru
„sypialni”. Na zamkniętym i monitorowanym terenie posiadającym dostęp do
jeziora znajdować się będą 33 domki letniskowe. Każdy z nich będzie miał dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją
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Mamy szansę
1 czerwca ruszyła walka o Puchar
Rowerowej Stolicy Polski. Leszno już
od 3 lat rywalizuje z innymi miastami o ten zaszczytny tytuł. W tym roku
zabawa będzie trwać przez cały czerwiec. Przypominamy, że polega ona
na kręceniu kilometrów dla wybranego miasta, przy użyciu darmowej aplikacji Aktywne Miasta, która rejestruje
przejechane przez uczestników zabawy
trasy i nabite kilometry. Puchar oraz
nagroda w postaci stacji naprawy rowerów trafia do miasta, które uzbiera
najwięcej kilometrów w ciągu miesiąca. Każde, nawet takie niewielkie miasto jak nasze, ma szansę na wygraną,
ponieważ ilość przejechanych kilometrów jest dzielona przez liczbę mieszkańców.

kilometrów dla Leszna. Wzięcie udziału w zabawie to doskonała okazja,
by w czerwcu zrezygnować z samochodu i przesiąść się na rower, który jest
o wiele bardziej przyjazny dla naszego zdrowia i środowiska – mówi Michał
Werwiński, koordynator leszczyńskiej edycji akcji.
Na uczestników z największą liczbą przejechanych kilometrów czekają nagrody w postaci akcesoriów rowerowych znanych producentów.
Leszczyniak już dołączył do zabawy, a Wy?

Zasady dołączenia do rywalizacji są bardzo proste:
- pobierz aplikację Aktywne Miasta na swój telefon
- w zakładce rywalizacje wybierz: Puchar Rowerowej Stolicy Polski
- wybierz Leszno spośród miast biorących udział w rywalizacji.
- Atrakcyjną funkcją aplikacji jest możliwość tworzenia wewnętrznych rywalizacji pomiędzy grupami, firmami, a nawet pomiędzy poszczególnymi użytkownikami aplikacji, co z pewnością sprzyja rywalizacji, a tym samym kręceniu
REKLAMA

Punkt szczepień w Wilkowicach
WILKOWICE / POWIAT > 19 maja rozpoczęły się szczepienia w drugim punkcie powiatowym, czyli w Domu Strażaka w Wilkowicach. Przypomnijmy, że w powiecie leszczyńskim
zorganizowane zostały dwa punkty szczepień powszechnych. Pierwszy z nich od końca
kwietnia działa w Garzynie w gminie Krzemieniewo. Aby zarejestrować się na szczepienie
w Wilkowicach, można 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
rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl

Spowalniacz usunięty
OSIECZNA > W drugiej połowie maja z jezdni na ulicy Leszczyńskiej w Osiecznej usunięta została wysepka, która miała wymuszać wolniejszą jazdę. W praktyce jednak, zdaniem wielu, stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym. Wybudowana została w 2015
roku przy okazji remontu drogi powiatowej. Informacja o jej usunięciu ucieszyła większość kierowców.

# WIEŚCI Z POWIATU
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Powiat leszczyński idealny na relaks!
Trasa, którą proponujemy tym razem, to doskonałe połączenie aktywności i zwiedzania. Wdrapiemy się na wieżę widokową
i aktywnie wypoczniemy w siodle. Zwiedzimy zachwycający pałac oraz wyjątkowe kościoły. Poznawanie nowych miejsc wpływa
dobrze na ducha, a dzięki uprawianiu sportu wzmacniamy się fizycznie. Satysfakcja gwarantowana.
Na start wycieczki, podobnie jak
ostatnim razem, proponujemy rynek
w Święciechowie. Centrum Europy to
doskonałe miejsce do ruszania w trasę! Tym razem z rynku kierujemy się do
Trzebin, gdzie czeka na nas niezwykle
malowniczo położony pałac. Zabytkowa
budowla mieści filię Regionalnego
Ośrodka Badań i Dokumentacji
Zabytków w Poznaniu, dzięki czemu po
wcześniejszym umówieniu się można
zwiedzać pałac i podziwiać eksponaty
archeologiczne. Warto trochę czasu spędzić także w otaczającym pałac parku
posiadającym zróżnicowane założenie
dendrologiczne.

TRASA NR 2

Jarosław
Wawrzyniak,
starosta leszczyński:
Legenda
- ścieżki rowerowe

W pobliskim Niechłodzie zwiedzamy imponująco wyposażony drewniany kościół Wszystkich Świętych.
Świątynia otoczona jest murem z kamienia i cegły oraz kaplicą grobową rodziny Bojanowskich. Niemniej interesujący jest kościół Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w pobliskim Zbarzewie,
gdzie zachowane jest wyposażenie XVII
i XVIII - wieczne. Z kolei na zachodnim krańcu tej miejscowości, w lesie
przy drodze w kierunku Włoszakowic,
wzniesiono pomnik ku czci powstańców wielkopolskich z patrolu odcinka

„Boguszyn”, Grupy „Leszno”, poległych
i zamordowanych 11 stycznia 1919 r.
Pierwotny pomnik odsłonięto w roku
1923, nie przetrwał jednak okupacji.
Obecny pochodzi z roku 1959.
Wycieczkę po powiecie leszczyńskim
można kontynuować dalej jadąc rowerem skrótem przez las, bądź samochodem przez Włoszakowice. Następnym
przystankiem na trasie jest Zaborówiec
z popularnym kompleksem stawów hodowlanych. Dalej udajemy się w kierunku Brenna, gdzie można odpocząć
nad dwoma jeziorami, a nawet spędzić
noc w drewnianym wiatraku z 1794 r.
Czujecie ten wiatr we włosach?
W sąsiednim Miastku znajduje się
znane gospodarstwo agroturystyczne
Trzcinowy Zakątek. To doskonały dowód, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, by

Kopiec Wilsona

Widok z wieży widokowej
w Dominicach

czas wolny spędzić aktywnie na łonie
natury. Relaks zapewniony.
Następnie czeka nas kilka kilometrów
do pokonania w lesie. Udajemy się na
Kopiec Wilsona, nie tracąc malowniczych i kojących zmysł wzroku krajobrazów. Na miejscu znajduje się edukacyjna tablica, z której dowiadujemy się, kto
i dlaczego tenże kopiec usypał. Twórcą
kopca jest niezwykle interesująca i wciąż
tajemnicza postać Jana Kowalewicza,
znanego także jako „Bartek z Piekła”.
Jeśli jeszcze nie jesteśmy nasyceni fantastycznymi widokami, warto wspiąć
się na wieżę widokową w Dominicach,
z której możemy obserwować

przepiękny fragment Przemęckiego
Parku Krajobrazowego. Wieża dostępna jest bezpłatnie przez całą dobę.
A kiedy już wrócimy na ziemię, odwiedzamy ośrodek jeździecki Kalumet
w Boszkowie. Klimatyczny ośrodek jazdy konnej, w którym – niezależnie od
posiadanych umiejętności – można interesująco spędzić czas.
Na drogę powrotną z Boszkowa możemy
obrać trasę rowerową przez fantastycznie zazieleniony o tej porze Krzyżowiec
i powracamy do Święciechowy. W sumie pokonaliśmy ok. 70 km, a po drodze
zaliczyliśmy moc atrakcji. Przyjemnego
zwiedzania!

(34/2021)

Las Włoszakowicki,
który pokonamy dwukrotnie podczas proponowanej trasy, to zielone płuca powiatu
leszczyńskiego. Kilka zbiorników wodnych z kolei zapewni nam tak potrzebne
chwile wytchnienia, a latem także odświeżającą kąpiel. Dużą część trasy możemy pokonać ścieżkami rowerowymi.

Pałac w Trzebinach
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# KU NORMALNOŚCI

Znów kulturalnie

W weekend, 15-16 maja wiele działo się na leszczyńskiej starówce. Działalność
wznowiły ogródki wiedeńskie, które od razu licznie zapełniły się mieszkańcami.
Noc Muzeów, Jarmark Staroci, XVIII Rajd Pojazdów Zabytkowych, muzyka na
żywo, którą serwowali DJ-e z Taste The Music, a także strefa czytelnicza dla miłośników książek przed Biblioteką Ratuszową to atrakcje, które przyciągnęły na
leszczyński rynek spragnionych kulturalnych atrakcji i normalności. To był przełomowy weekend, w którym po miesiącach ograniczeń dozwolone zostały zbiorowe

formy kultury i rozrywki. 15 maja rząd zniósł także obowiązek noszenia maseczek
na powietrzu, pod warunkiem zachowywania 1,5 metra dystansu od drugiej osoby.

Miasto wznawia swoją ofertę wydarzeń kulturalnych, co oznacza koniec z nudą
w Lesznie. Do 11 lipca w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych można podziwiać
prace Joanny Imielskiej, które prezentowane są pod nazwą Recykling wspomnień.
Wystawa przedstawia zapiski, katalogi, foldery, zaproszenia i gazety, którym autorka dała drugie życie, tworząc z nich dzieła sztuki. Ta sama placówka zorganizuje
także rodzinny warsztat plastyczny „Land art, czyli sztuka Ziemi”, który odbędzie
się 19 czerwca. Miejska Biblioteka Publiczna 1 czerwca zaprasza wszystkich miłośników dobrych historii na promocję najnowszego tomu „Pułapek Czasu” autorki
Ewy Rosolskiej. 12 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie będzie można
wysłuchać koncertu pod tytułem „Zaczarowany Świat Operetki”. Największe przeboje operetkowe i musicalowe wykonają artyści scen poznańskich. Po miesiącach
przestoju na deski Teatru Miejskiego w Lesznie w czerwcu wracają takie hity jak
„Szalone nożyczki” oraz „Mayday”.
Wszystkich naszych Czytelników serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach.
TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA

REKLAMA

# PROMOCJA
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# INWESTYCJE

Kolejne zmiany na horyzoncie
W Rydzynie bez zmian – nieustannie coś się dzieje. Z myślą o mieszkańcach
realizowane są kolejne inwestycje na terenie gminy. Tym razem słów kilka
o przebudowie drogi gminnej w Kłodzie, założeniu łąki kwietnej przy nowo
powstałym przedszkolu w Rydzynie, przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Rydzynie, a także przebudowie ulic Tadeusza
Łopuszańskiego i Stefana Czarnieckiego w Rydzynie.
Droga gminna w Kłodzie
Przedsięwzięcie zakłada przebudowę
odcinka drogi o długości 900 metrów.
Jego początek stanowi zjazd z drogi powiatowej, dalej trakt przecina teren zabudowany (domy jednorodzinne
i bloki wielorodzinne), aż do zakończenia terenu zabudowanego - terenu
suszarni. Wysłużona nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokości jezdni została zastąpiona gładkim asfaltem
z pasami ruchu o szerokości 3 m każdy. Przebudowane zostały także odcinki chodników oraz kanalizacja deszczowa. Wykonane zostały zjazdy do posesji
wraz z odwodnieniem. Droga posiadała
już podziemną infrastrukturę techniczną.
W celu poprawy bezpieczeństwa, przede wszystkim pieszych i rowerzystów,
wykonano inteligentne podświetlenia
przejść dla pieszych oraz aktywną sygnalizację ostrzegawczą na przejściach dla
pieszych wraz z aktywnymi elementami
odblaskowymi. Zamontowany został też

radar z tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości ruchu pojazdów.
Ciąg komunikacyjny ma w przeznaczeniu obsługiwać przede wszystkim dojazd do miejscowości Kłoda (tzw. Małej
Kłody), firmy prowadzące tam działalność gospodarczą (tartak, transport ciężarowy, firmy ogólnobudowlane, suszarnia, stacja paliw) oraz dojazd do
przyległych pól i gospodarstw rolnych.
Całkowita wartość inwestycji to ponad
2.089.013,38 zł, z czego dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg – wynosi 1.253.408,02 zł.

Szkoła Podstawowa w Rydzynie
Obecnie szkoła mieści się w czterech
budynkach położonych w różnych częściach miasta. Projekt zakłada przebudowę budynku byłego gimnazjum i dobudowanie nowego dwukondygnacyjnego
skrzydła. Kompleks będzie obiektem na
miarę XXI wieku. Znajdzie się w nim 16
sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz
gabinety lekarski i dentysty. Do każdej

Droga gminna w Kłodzie
części przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych. Pojawi się także zupełnie nowe, wielofunkcyjne boisko.
Obecnie wykonawca skupia się na pracach remontowych w budynku byłego
gimnazjum. Cel jest bowiem taki, aby
na potrzeby szkoły wraz z początkiem
roku szkolnego ta część zadania była już
zakończona.
Wartość inwestycji to przeszło 14 milionów złotych, z czego aż 6 milionów
to przekazane gminie Rydzyna dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Łąka kwietna
W Rydzynie, tuż przy nowo powstałym przedszkolu, powstaje łąka kwietna.
Gmina Rydzyna udowadnia tym samym,
że podąża za ekotrendami i że rozwój
gminy nie pomija działań na rzecz natury. Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych i kosztownych w utrzymaniu trawników. Nie
trzeba ich regularnie kosić, podlewać czy
nawozić. Są łatwe w utrzymaniu i mało
wymagające. Poza tym wspierają przyrodę. Za sprawą bogactwa i różnorodności
stanowią idealne miejsce do bytowania
dla pożytecznych owadów.

(35/2021)

Ul. Łopuszańskiego i Czarnieckiego

Szkoła Podstawowa w Rydzynie

Inwestycja dotyczy przebudowy dróg
gminnych w miejscowości Rydzyna: ul.
Tadeusza Łopuszańskiego i ul. Stefana
Czarnieckiego. Zadanie realizowane będzie w ramach jednego ciągu komunikacyjnego, razem z drugim etapem przebudowy ul. Ferrariego i ul. Kilińskiego.
Obecnie trwa procedura przetargowa.
Projektowana droga przebiega w terenie zabudowanym, w otoczeniu budynków jednorodzinnych Osiedla „Młyńska
Góra”, a więc największego osiedla

Łąka kwietna

ul. Łopuszańskiego
mieszkaniowego w mieście Rydzyna.
W chwili obecnej droga jest w kiepskim
stanie technicznym, jest mocno zniszczona i dziurawa. Nowa jezdnia będzie
miała 6 metrów szerokości (2 pasy po 3
metry), przebudowane zostaną odcinki
chodników oraz kanalizacja deszczowa.
Trakt posiada już podziemną infrastrukturę techniczną (kable telekomunikacyjne i energetyczne), gazową, wodociągową oraz kanalizację sanitarną. W ramach
zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi. Co więcej, aby wzrosło
bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi (w tym pieszych i rowerzystów), pobudowane zostaną dwa
wyniesione skrzyżowania.
Całkowita wartość projektu szacowana
jest na niemal 3 miliony złotych, z czego
dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na rok 2021 wyniesie aż
połowę tej kwoty.

# GASTRONOMIA
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Burger po polsku, czyli klasycznie i zaskakująco
Miłość do polskiej kuchni, produkty kupowane od lokalnych producentów, ogromna pasja, doświadczenie oraz niebanalne pomysły.
Tak w skrócie można opisać food truck Koryto należący do Amadeusza Gruszczyńskiego, który od roku serwuje leszczynianom
swoje wariacje na temat burgera i wieprzowiny. Ulokowana przy Centrum Handlowym Manhattan restauracja na kółkach od maja
ma nowe menu, które opiera się na technice foodpairing, czyli łączenia ze sobą pozornie niepasujących do siebie smaków w taki
sposób, by dawały zaskakujące, ale satysfakcjonujące doznania kulinarne.
dodatkami jak jalapeno, chorizo, czerwona cebula czy ostry sos pomidorowy –
najlepiej komponuje się Bojan Marakuja.
To oryginalne autorskie połączenia, którymi Amadeusz zaskoczył branżę i przede wszystkim swoich klientów.

Ta innowacyjna jak na leszczyńskie warunki karta powstała ze współpracy z regionalnym Browarem Bojanowo i polega
na łączeniu poszczególnych dań z konkretnym smakiem piwa. I tak na przykład
do burgera o nazwie Delikatny Wieprz,
w którego skład wchodzi polędwiczka
wieprzowa gotowana próżniowo metodą
sous-vide, grillowane warzywa, mozzarella, pomidory koktajlowe, prosciutto,
oliwa z oliwek, mix sałat i sos czosnkowy, rekomendowane jest piwo Bojan
o smaku ciasteczek. Natomiast z Ostrym
Karkiem, którego podstawę stanowi
grillowana karkówka, okraszona takimi

- Wieprzowina to mięso, które króluje
w polskich domach. Podobnie jest z piwem, po które Polacy często sięgają,
dlatego zależało mi, by połączyć te produkty. Wraz z Wielkopolskim Browarem
z Bojanowa podjęliśmy się tej niełatwej,
wymagającej wiedzy i cierpliwości sztuki
poszukiwania nowych rozwiązań w gastronomii. W praktyce nowa karta polega na tym, że zamawiasz burgera i masz
możliwość dokupić piwo, które do niego
polecamy. Nie narzucamy, a rekomendujemy. Wybór należy do moich gości –
mówi Amadeusz.
Poza beer foodpairing kolejną zmianą
w menu jest dodanie do niego dwóch nowych burgerów. Masywny Luj w Korycie
kryje w sobie dodatek w postaci kiszonej kapusty.
- W nowej odsłonie Koryta będzie wiele
kiszonych warzyw, które smakują obłędnie w połączeniu z wieprzowiną – mówi
Amadeusz.
Drugi burger, czyli Szarpany Świniak
przyrządzany jest z modnej ostatnio szarpanej wieprzowiny, a dokładniej z szynki wieprzowej wolnogotowanej. Sosem,
który wieńczy dzieło, w tym przypadku
jest Demi-BBQ, czyli połączenie klasycznego BBQ z ciemnym sosem francuskim. Gruntowną metamorfozę przeszedł także burger wegetariański.

(36/2021)

- Do tej pory był podawany z kotletem
sojowym, jednak po tym, jak na degustację zaprosiłem znajomych wegetarian
i dałem im do spróbowania kilka innych
opcji bezmięsnych burgerów - jednogłośnie wybrali ten z grillowanym halloumi,
kiszonym burakiem, tagliatelle ze świeżej
cukinii i marchwi oraz sosem z zielonego
chrzanu – opisuje Amadeusz.
Składniki i smaki w kuchni Amadeusza
nie są dobierane przypadkowo.
Właściciel i pomysłodawca Koryta to
fachowiec, który wie, co robi. Z wykształcenia jest kucharzem, który całe
swoje dorosłe życie poświęcił pracy

Amadeusz Gruszczyński.
w gastronomi. Doświadczenia nabierał
w prestiżowych restauracjach u boku najlepszych szefów kuchni. Gotował w warszawskiej restauracji Amber Room,
której szefem kuchni w tamtym czasie
był Wojciech Modest Amaro. W hotelu Hilton w Gdańsku sztuki kucharskiej
podpatrywał u Adama Woźniaka, który
jest członkiem Narodowej Reprezentacji

Polski Kucharzy. Przez ostatnie 7 lat był
drugim szefem kuchni w rodzinnej restauracji Villa Aurora w Bojanowie.
- Moim marzeniem zawsze było otwarcie miejsca, z którym będę się identyfikował i to się udało. Teraz w planach mam
stworzenie sieci food trucków - podsumowuje Amadeusz.
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Mobilnie i jasno na lotnisku
W ubiegłym roku na płycie leszczyńskiego lotniska został wybudowany utwardzony pas startowy. Zwiększyło to bezpieczeństwo lądowań
i startów, a także atrakcyjność lotniska. Nową inwestycją Spółki Lotnisko Leszno jest oświetlenie drogi startowej (DS) 23R/05L, dzięki któremu możliwe jest lądowanie także po zmroku. Światła uruchamiane są automatycznie po wysłaniu przez pilota SMS-a z odpowiednim
kodem.
System składa się z 24 lamp kolorowych i 14
lamp białych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi oświetlenia na lotniskach, lampy białe
znajdują się na krawędziach pasa, a na progach z jednej strony zamontowano lampy zielone, z drugiej czerwone. Nocne loty ułatwia
także podświetlany rękaw, dzięki któremu
dobrze widać kierunek wiatru. Droga kołowania oznaczona niebieskimi chorągiewkami z odblaskowymi elementami, a także specjalnie przygotowane miejsce postojowe dla
śmigłowców to kolejne nowości na leszczyńskim lotnisku. Wcześniej oświetlenie pasa
startowego było przenośne, co oznaczało, że
do jego rozłożenia potrzebni byli ludzie oraz
czas. Niezapowiedziane nocne loty były zatem
niemożliwe. Mobilnie uruchamiane oświetlenie rozwiązało ten problem.
- Zależało nam na tym, aby oświetlenie
było niezależne od pracowników lotniska.
Teraz pilot może je samodzielnie zapalić
i nie musi nam tego anonsować. Wystarczy,
REKLAMA

że wyśle SMS-a na podany numer o określonej komendzie i światła uruchamiają się po
kilku sekundach. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększyło się bezpieczeństwo oraz mobilność lotniska, ponieważ wydłużył się czas
jego funkcjonowania – wyjaśnia Michał
Graczyk, Prezes Spółki Lotnisko Leszno.
Nowa usługa jest płatna - za każdą minutę
działania oświetlenia trzeba zapłacić 1 zł.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: LOTNISKOLESZNO.PL
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# Z POLICJI

Przez twe oczy, te oczy czerwone
zatrzymałem…
Gdyby piosenkę Zenka Martyniuka nucił policjant, to tak mógłby wyglądać jej refren. Co takiego się wydarzyło na rogatkach
Osiecznej i co w samochodzie znaleźli mundurowi?

Majowa woda
dała się we znaki

Intensywne opady deszczu, jakie pojawiły się w długi weekend
Uwagę policjantów zwrócił osobowy kto jest właścicielem narkotyku, policja majowy, doprowadziły gdzieniegdzie do miejscowych
volkswagen, którym na ul. Krzywińskiej zgarnęła na dołek całe towarzystwo.
podtopień.
poruszało się czterech młodych mężczyzn. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Uwagę dzielnicowych zwrócił charakterystyczny wygląd
kierowcy. Mężczyzna miał zaczerwienione oczy oraz był wyraźnie zdenerwowany. Ale nie takie numery z mundurowymi - oni wiedzieli, że coś musi być
na rzeczy i postanowili sprawdzić pojazd. Odkrycia dokonali w samochodowym schowku. Leżał w nim słoik z marihuaną. Kłopot w tym, że ani kierowca,
ani pasażerowie nie chcieli przyznać się
do tego towaru. A skoro nie wiedzieli,
REKLAMA

- Zatrzymanymi są mieszkańcy gminy
Krzywiń w wieku od 19 do 21 lat oraz
22-letni mieszkaniec gminy Osieczna mówi Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
Kierowca samochodu został skierowany
na badania pod kątem zawartości w organizmie środków odurzających. Wszyscy
otrzymali zarzuty posiadania około 50
gramów marihuany, co jest zagrożone
karą do 3 lat więzienia.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Strażacy działali w kilku powiatach.
Na szczęście tym razem aura okazała
się nieco bardziej łaskawa dla Leszna,
w którym wody opadowe odpłynęły
nowym kolektorem w kierunku południowych rubieży miasta.
Do
podtopień
doszło
m.in.
w Bojanowie, gdzie 2 maja strażacy wypompowywali wodę przy
ul. Sienkiewicza. Jeszcze większe

problemy spotkały mieszkańców gminy Krzemieniewo, a to za sprawą zalania oczyszczalni ścieków w pobliżu
Luboni. Zakład musiał przerwać pracę.
Ruszył dopiero po tym, jak strażacy otworzyli śluzy w pobliżu oczyszczalni,
a także usunęli z nich gałęzie i trzciny.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: OSP W BOJANOWIE,
OSP W PAWŁOWICACH

# Z POLICJI

Na ratunek ptakom
Nietypowa akcja straży pożarnej w gminie Poniec. W Żytowiecku
uratowano młode żurawie.
Akcja była związana z opadami deszczu, jakie na początku maja nawiedziły region. Właśnie wtedy okazało się,
że gwałtowny przybór wody zagroził
znajdującemu się tam gniazdu żurawi. Ich miejsce bytowania zostało zalane. Do akcji ruszyli strażacy zawodowi z Gostynia oraz ochotnicy z OSP
w Poniecu. Dopłynęli łodzią po gniazdo
i razem z młodymi ptakami przetransportowali je w bezpieczne miejsce na

brzegu akwenu. Specjaliści orzekli, że
najlepiej będzie je tam pozostawić i mieli rację. Dorosłym osobnikom zaledwie
kilka chwil zajęło odnalezienie swojego potomstwa. Historia zakończyła się
happy endem, a strażacy po raz kolejny
udowodnili, że służba potrafi obfitować
w nieoczekiwane interwencje.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: OSP W PONIECU

17

Jak kierowca pijanego
zatrzymał
Prawie 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał
rawiczanin zatrzymany na rynku w Święciechowie.
Zdarzenie odnotowano w połowie maja. Pewien młody mężczyzna, włączając
się do ruchu, zauważył volkswagena, który miał uszkodzone opony, a mimo to jechał. Sytuacja wydała mu się co najmniej podejrzana, dlatego udał się w ślad za
kierowcą prowadzącym ten pojazd. Rawiczanin zatrzymał volkswagena na Rynku
w Święciechowie, a wtedy ten człowiek, który za nim wcześniej jechał, zauważył,
że mężczyzna jest pijany i właśnie trzyma w rękach butelkę z alkoholem.
- Otworzył drzwi do jego samochodu, wyciągnął kluczyki ze stacyjki i zadzwonił na numer alarmowy - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci, którzy potwierdzili, że kierowca volkswagena faktycznie jest pijany i to mocno. W wydychanym powietrzu miał prawie 3,5
promila alkoholu. Trafił na dołek, a jego samochód został odholowany na parking.
Rawiczanin ma postawione zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwym, za co grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej 3-letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz kara pieniężna. Policja podkreśla, że postawa świadka
jest godna naśladowania.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Z laptopem do lombardu
Na pewno nie tędy droga do szybkiego uzupełnienia zapasu
gotówki - 20-letnia kobieta ukradła komputer należący do swojej
babci i zastawiła go w lombardzie.
Rzecz wydarzyła się pod koniec kwietnia. Przenośny komputer wart jest około
1500 zł, a z mieszkania zniknął, kiedy właścicielki nie było w domu. Okazuje się,
że to wnuczka kobiety wykorzystała okazję i wyniosła sprzęt pod jej nieobecność.
- Policjanci ustalili, że urządzenie trafiło do jednego z lombardów. Zostało odzyskane i po zakończeniu czynności będzie zwrócone właścicielce - mówi Monika
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Poza sprzętem w ręce policjantów na początku maja trafiła również 20-latka. Kobieta została zatrzymana przez dzielnicowych na jednej z ulic Leszna.
Usłyszała zarzut kradzieży, za który grozi jej kara do 5 lat więzienia.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zdemolowali kamerę po alkoholu
Teraz sprawcy kajają się i chcą naprawić szkodę.
Kamera zamontowana jest na budynku Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym,
a do zdarzenia doszło jeszcze pod koniec marca. Akt wandalizmu polegał na uszkodzeniu urządzenia monitorującego zlokalizowanego na dachu budynku oraz kabla doprowadzającego zasilanie do kamery. Trudno powiedzieć, jaka była intencja
sprawców, którzy zostali ustaleni przez dzielnicowych z Włoszakowic. Okazali się
nimi dwaj mieszkańcy gminy Włoszakowice. Jeden ma 18, drugi 31 lat.
- Obaj zostali zatrzymani i mają postawione zarzuty uszkodzenia mienia. Przyznali
jedynie, że dokonali go pod wpływem alkoholu, ale zadeklarowali chęć naprawienia
szkody - tłumaczy Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Zakazany czyn wciąż nim jednak pozostaje, a sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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# WARTE ZOBACZENIA

Tak niedaleko, tak ciekawie
Rydzyna i jej okolice cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców regionu leszczyńskiego. Liczne zabytki i szlaki turystyczne przyciągają i sprawiają, że
chętnie się do niej wraca. Rydzyna to miasto zwane perłą polskiego baroku, które
w 2017 zostało uznane za Pomnik Historii Rzeczypospolitej Polskiej. Zwiedzanie
Zamku, spacer po otaczającym go rozległym parku, podziwianie kolorowych przyrynkowych kamieniczek oraz aktywne spędzanie czasu nad Zalewem Rydzyńskim
to tylko niektóre z ulubionych rozrywek zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych.
Z kolei oddalona o pięć minut jazdy samochodem od Leszna i przyległa do Rydzyny
wieś Dąbcze w ostatnich latach bardzo się rozbudowała. Bliskość większego miasta
(do którego wiedzie ścieżka rowerowa) oraz cisza i spokój - to czynniki, które przekonały wielu do osiedlenia się w tych rejonach. Warto także nadmienić, że gmina
Rydzyna jest najbardziej zaludnioną gminą powiatu leszczyńskiego.
TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA

# WARTE ZOBACZENIA
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# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Czerwiec 1920 roku. Za dwa miesiące nastąpi "Cud nad Wisłą", czyli odparcie sowieckich ataków przez polskie wojska. To najważniejsza bitwa trwającej
wojny polsko-bolszewickiej. Tymczasem sztab generalny donosi w czerwcu 1920 roku, że na froncie ukraińskim polskie wojska zdobyły na nieprzyjacielu dwa pociągi pancerne. W Polsce nastąpi zmiana składu chleba na kartki. Mąka stosowana do wypieku będzie lepszej jakości. Z Berlina przez tunel
św. Gotardu przejechał pierwszy elektryczny pociąg osobowy. Zajęło mu to 13 minut. Tymczasem w Lesznie i okolicach:

Czy druk prasy
zostanie zawieszony?
Gwałtowne podwyżki cen papieru w 1920 roku doprowadziły lokalnych wydawców do dramatycznych decyzji związanych z koniecznością zmian cen ich pism lub ograniczenia funkcjonowania gazet. Przykładem "Gazeta Polska" w Kościanie oraz "Głos Leszczyński"
w Lesznie:
W piątek odbyło się w Poznaniu zebranie wydawców pism z wojew poznańskiego i pomorskiego. Jako najwięcej paląca sprawę omawiano brak
papieru gazetowego. Pomimo że cztery fabryki papieru w Polsce są zupełnie na biegu, nie pokrywają one połowy zapotrzebowania i dlatego fabrykanci pod rozmaitemi pozorami podnoszą cenę za papier z dnia na dzień.
Nasze wydawnictwo odebrało dnia 12 maja rb. zawezwanie, aby zapłaciło
30 tysięcy marek za ćwierć wagona papieru, co też uczyniliśmy. Lecz 19 maja odbieramy dokładny rachunek, w którym podano cenę 37500 marek za
ćwierć wagona; jest to różnica na całym wagonie 30 tysięcy marek w siedmiu dniach.
Wydawając "Gazetę Polską" codziennie w objętości 2 stron, ćwierć wagona
papieru nie starczy zupełnie na jeden kwartał zatem sam papier kosztowałby nas nas na kwartał około 45 tysięcy marek, miesięcznie 15 tysięcy marek.
Ponieważ koszta druku wynoszą przy obecnych drogich czasach dalsze 15
tysięcy marek, zatem przedpłata powinna wynosić 5 do 6 mk. miesięcznie,
aby pokryć koszta przy 5000 czytelników.
Pozostają nam trzy drogi:
1) wydawać gazetę codziennie po 2 strony i podwyższyć przedpłatę
3-krotnie,
2) wydawać gazetę 3 razy w tygodniu po 2 strony i podwyższyć przedpłatę
o 50 do 100 procent,
3) wydawnictwo zawiesić do czasu aż nastaną normalniejsze stosunki.
W ostatnim wypadku sprawa oświaty ludowej niezmiernie ucierpi, bo za nami pójdą inne wydawnictwa, które nie będą chciały podwyższać przedpłaty
do 20 i więcej marek miesięcznie. Jak wiadomo pisma warszawskie kosztują
na prowincji około 50 marek miesięcznie. Na takie wydatki ludzie biedni nie
zawsze będą mogli sobie pozwolić.
O tem niech pamięta nasz rząd, bo w miejsce naszych ludowych pism, stojących wiernie pod hasłem narodowem, mogą przyjść pisma, subwencjonowane z innych źródeł, a uważające hasło narodowe za rzecz drugorzędną
Do powyższych uwag przyłącza się także nasze wydawnictwo. Ofiarowano
nam papier 1kg 66 mk., kosztowałby więc jeden numer "Głosu" codziennie
1mk., czyli 30 mk. miesięcznie! Wydawnictwo nasze ma więc trudne zadanie, wynaleźć drogę, która uczyniła "Głos" przystępnym także warstwom
niższym.

Młodzież chce pod broń!
Koniecznie do wojska:
Jaki zapał ogarnął naszą młodzież na wezwanie pod broń - o tem świadczy list 15-letniego ucznia gimnazjum w Poznaniu, nadesłany do rodziców
mieszkających w Lesznie. Podajemy niniejszem jeden ustęp tego listu:
"...Stancja będzie kosztowała teraz 500 lub 550 mk. a szkolne 900 marek na
rok. Najlepiej ja wstąpię ochotniczo do wojska. Wszyscy moi koledzy są już
na froncie a tylko ranni są w szkole. Co za hańba dla mnie, wszyscy przy wojsku tylko ja taki stary bzdyk jeszcze w domu. Proszę bardzo mi pozwoleństwo piśmienne przysłać, bo ja nie mogę wytrzymać od gorączki "i t.d. Oby
za przykładem chłopca tegoż poszli i inni!

Dzieci przestępcami
W Lesznie i okolicach przybywa zdarzeń kryminalnych z udziałem
10-latków i nieco starszych dzieci:
W ostatnich czasach mnożyły się u nas kradzieże w zastraszający sposób.
W wielu wypadkach okazało się, że kradzieży dopuściły suę dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Oczywiście zależy to na wychowaniu rodziców, niemniej
na obcowaniu z dziećmi, które częstokroć od rodziców mają zły przykład..
Rodzice winni w pierwszym rzędzie dbać o dobre i przykładne wychowanie swoich dzieci. Tak samo szkoła może pod tym względem wiele dobrego
zdziałać, jeśli pp. nauczyciele baczne oko zwrócą właśnie na te dzieci, które
już w szkole skłonności ku złemu okazują

Czy kozina będzie
złodzieja dławiła?
Ktoś ukradł zwierzęta:
Złodziej ukradł 2 kozy mlekodajne p. Oertnerowi w nocy na środę.
Oczywiście kozy zabije i mięso zje - i koniec. - Czy też ten złodziej pomyślał
o tem, że ukradł conajmniej 4 małym dzieciom mleko na rok, drugi, a nawet trzeci? Brak mleka! Dzieci marnieją wskutek tego, zapadają na choróbska rozmaite a może je śmierć zabierze. A pan złodziej przez żołądek przepuści kozinę, no i obliże się po tłustym kawałku. Czy mu sumienie nie będzie
robiło wyrzutów? Czy go kozina nie będzie dławiła?

Fałszywa kasa w obiegu
Zdarzenie odnotowano w Lesznie:

Cóż za podarunek!
Takie wsparcie dla wojska i Czerwonego Krzyża:
Pan Józef Bojanowski z Niechłodu ofiarował wojsku polskiemu 2 konie z siodłami i kompletnym rynsztunkiem bojowym oraz kompletne wyekwipowanie dla 2 kawalerzystów i jeden wolant. Dla Czerwonego Krzyża
w Lesznie ofiarował tucznika, którego Zarząd niebawem odbierze. Cześć mu
za to!

Fałszywe 1000 mk. polskie są w obiegu. W tych dniach przytrzymał urząd cła
osobę płacącą takiem falsyfikatem.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiały pochodzą z "Głosu Leszczyńskiego" 1920.
Zachowano oryginalną pisownię.

# NIERUCHOMOŚCI
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Nowe Ogrody – inwestycja we właściwym miejscu
Każdy mieszkaniec Leszna kojarzy profesjonalnie odrestaurowany i przyciągający wzrok kompleks „Hotel i Restauracja
Antonińska” oraz „Ośrodek Niezapominajka” przy ulicy Ostroroga w Lesznie. W jej sąsiedztwie powiększa się komfortowe
osiedle Nowe Ogrody, za którego realizację – podobnie jak w przypadku „Antonińskiej” i „Niezapominajki” odpowiada ten sam
inwestor.
metrów kwadratowych w układach jedno- i trzy pokojowych wszystkie z aneksami kuchennymi, każde z przestronnym
i jasnym balkonem. Mieszkania są dostępne w cenach od 214.000 do 286.000
zlotych – mówi Michał Kuraś, prokurent
spółki K2 Nieruchomości.
W drugim budynku mieszkania będą
miały metraże od 37 do 52 metrów kwadratowych, jednakże dostępne pozostały
trzy ostatnie lokale o powierzchni 47,5
mkw w cenie 289.000 zł.
Mieszkania zostaną oddane do użytku w
lipcu bieżącego roku. Duże zainteresowanie i coraz mniejsza liczba wolnych
lokali sprawiły, że inwestor rozpoczął
budowę i sprzedaż kolejnego budynku.
Będą w nim mieszkania o powierzchniach od 37 do 52 mkw w cenach od
250.000 zł do nieco ponad 331.000 zł.
Budowa ma zakończyć się na początku 2022 roku. Chcący zakupić lokal na
Nowych Ogrodach powinni się spieszyć.
Wybór lokali z każdym tygodniem jest
mniejszy.
Poszukujesz własnych „czterech kątów”? Ta propozycja jest skierowana
właśnie do Ciebie!

Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8A
64-100 Leszno
Tel. 519-530-988
www.noweogrodyleszno.pl

(38/2021)

Nowe Ogrody zlokalizowane są w urokliwej części Leszna. Zdecydowanym
atutem jest swobodny dostęp do terenów zielonych, alejek spacerowych
i biegowych oraz czystość, co pozwala odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Jednocześnie blisko stąd także do
obiektów handlowo-usługowych, szkół
czy leszczyńskiej starówki.
Prestiżowa zabudowa osiedla jest nie
tylko wizytówką dewelopera, ale sprawia, że to miejsce Leszna nabiera reprezentacyjnego charakteru. Projekt charakteryzuje się nowoczesnym stylem,
elegancją i wysokim standardem wykonania. Budynki wyposażone zostały w wysokiej jakości stolarkę okienną
z roletami zewnętrznymi.
Wszystkie obiekty będą posiadały również windy oraz pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów. Do
dyspozycji najmłodszych mieszkańców
inwestor przewidział plac zabaw umieszczony w centralnej części osiedla.
Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców cały obszar jest monitorowany
z możliwością odtworzenia obrazu do
miesiąca wstecz. Każde z mieszkań posiada także wideodomofon.
Do tej pory inwestor oddał do użytku
4 budynki. Wszystkie mieszkania szybko zostały sprzedane, a swoje miejsce
na ziemi znalazło tutaj nieco ponad 100
rodzin.
- W tym roku oddane zostaną do użytku
dwa budynki. W pierwszym z nich znajdą się lokale o powierzchni od 34 do 47
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# KULTURALNA REWITALIZACJA

Bez tabliczek „Cisza!”
Tak jak zmieniają się trendy czytelnicze, tak samo zmieniają się potrzeby społeczeństwa. Multizadaniowość to termin, który
najlepiej opisuje współczesnego człowieka, a co za tym idzie, jest słowem kluczem w kwestii dotarcia do jego potrzeb. Żyjemy
w czasach wielu możliwości, z których chcemy korzystać. Dlatego archaiczne biblioteki z wysłużonymi regałami i trzeszczącą
podłogą zamieniamy w miejsca pełne życia, w których ludzie chcą spędzać czas, spotykać się ze znajomymi, odkrywać i rozwijać
swoje pasje, inspirować innych... po prostu działać na rzecz rozwoju swojego i lokalnej społeczności. Mamy to szczęście, że w Lesznie
powstaje jedna z najbardziej nowoczesnych bibliotek w naszym kraju.
Nowa, multimedialna siedziba Miejskiej
Biblioteki Publicznej to miejsce łączące historię i nowoczesność. Do XIXwiecznego budynku, w którym poprzednio mieściła się szkoła, dobudowana
została część z licznymi przeszkleniami, dzięki którym biblioteka wypełni się
naturalnym światłem. Ponadczasowe zamiłowanie do książek będzie się tu przeplatać z podążaniem za nowymi technologiami. Umieszczenie biblioteki na
Placu Metziga jest pomysłem na zrewitalizowanie tej części miasta.

w kulturze, ale także otworzą ich na
uwalnianie własnej ekspresji artystycznej. Nasza działalność będzie uwzględniała miejsce, w którym będzie znajdować się nowa siedziba, czyli stare miasto.
W związku z tym będziemy wdrażać szereg działań w zakresie społecznej rewitalizacji, na której nam bardzo zależy,
a co najważniejsze stworzymy miejsce
konkurencyjne dla galerii handlowych,
czyli galerię kultury - mówi Andrzej
Kuźmiński, dyrektor MBP w Lesznie.

- Za cel stawiamy sobie podejmowanie
takich działań, które nie tylko dadzą odwiedzającym możliwość uczestnictwa

Dzięki zmianie lokalizacji biblioteki
zwiększą się jej możliwości, kadra, a także jej powierzchnia. Trzy kondygnacje

budynku to ogromna przestrzeń, która
robi wrażenie.

zawisną między innymi multimedialne
ekrany.

- Dzięki dobudowaniu nowego budynku uzyskaliśmy trzy razy więcej miejsca.
Powierzchnia nowej siedziby będzie zatem wynosić 2700 metrów kwadratowych – mówi kierownik budowy Tomasz
Biernat.

- Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet osoby, które będą przechodzić przez bibliotekę tylko po to, by skrócić sobie drogę
z ulicy Metziga do Kościelnej, będą obcować ze sztuką - mówi Romana Olejnik.

Sprawne przemieszczanie między piętrami zapewni panoramiczna, przeszklona winda, którą będzie okalać okrągła
klatka schodowa.
- Idealna, by zorganizować na niej
chociażby pokaz mody - mówi Romana
Olejnik, kierownik działu gromadzenia
i opracowania zbiorów, która oprowadzała mnie po przyszłej siedzibie MBP.
Nowością będzie wrzutnia nocna (ustawiona przy wejściu, umożliwi oddawanie książek 24 godziny na dobę), a także wydłużenie czasu pracy placówki do
późnych godzin wieczornych. Hol główny będzie pełnił funkcję sali ekspozycyjno-wystawienniczej, na której ścianach

Wyobraźnię godną zaprawionego w bojach czytelnika na pewno pobudzi wewnętrzny dziedziniec, który niebawem
zapełni się zielenią i będzie stanowił
cześć służącą do odpoczynku. Gratką
dla fanów muzyki będzie pokój, w którym z gramofonów możliwe będzie odtwarzanie winyli z jazzowych zbiorów
przekazanych na rzecz biblioteki przez
Adama Jagodzińskiego i Jerzego Rajcha.
Na parterze będzie mieścić się także
czytelnia główna, kawiarnia, szatnia samoobsługowa oraz czytelnia naukowa,
która klimatem będzie nawiązywać do
zabytkowej części budynku.
Pierwsze piętro zarezerwowane będzie
dla dzieci i młodzieży. Znajdzie się tam
strefa dla maluchów wyposażona między innymi w siedziska i niskie regały.

# KULTURALNA REWITALIZACJA

Bajkowy klimat będą tworzyć barwne
ściany.
- W trosce o mamy, które będą odwiedzać bibliotekę wraz ze swoimi pociechami, zaplanowaliśmy intymny pokój,
w którym będą mogły swobodnie nakarmić i przewinąć dziecko – mówi Romana
Olejnik.
Kolejną nowością będzie odrębna część
dla młodzieży, która w obecnej siedzibie
znajduje się w tym samym pomieszczeniu co strefa dla dzieci.
- Założenie jest takie, aby młodzież
sama, według swoich potrzeb, aranżowała tę przestrzeń.
Na pierwszym piętrze znajdzie się jeszcze pracownia plastyczna, dział regionalny z wydzielonym pomieszczeniem
na starodruki, a także dział gromadzenia
i opracowania zbiorów.
Pomieszczenie klubowe dla organizacji pozarządowych, sekretariat, mała salka konferencyjna, pomieszczenie pracy cichej i dział promocji znajdą swoje
miejsce na ostatniej kondygnacji. Tak
samo, jak strefa poligrafii i digitalizacji,
czyli biblioteka cyfrowa oraz sala audiowizualna z widownią i składanymi
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siedzeniami. Umieszczony zostanie tam
także pokój patrona biblioteki Stanisława
Grochowiaka. Zwiększy się jego powierzchnia, a co za tym idzie możliwości jego wykorzystania.
Na dachu biblioteki zaplanowane jest
zaaranżowanie czytelni na świeżym
powietrzu, z której będzie można podziwiać widok na starówkę. Będzie to
jedyny punkt widokowy w mieście udostępniony mieszkańcom.
- Nie możemy doczekać się przenosin.
Przygotowania mentalne i logistyczne
już przebiegają. Przeprowadzka jednak
będzie następować etapami, ponieważ
mamy do przetransportowania 100 tysięcy elementów księgozbioru. Brakować
nam będzie jedynie klimatu lochów, którego nie jesteśmy w stanie przenieść do
nowej siedziby – mówi Romana Olejnik.
Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. Inwestycja będzie kosztować około 30 milionów złotych, z czego
85 procent pokryją fundusze europejskie. Wykonawcą jest firma Adamietz
ze Strzelec Opolskich.
TEKST I ZDJĘCIA:
MAGDALENA WOŹNA
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# TEATR MIEJSKI ZAPRASZA

TEATR WRACA

do gry

NA TĘ WIADOMOŚĆ CZEKALIŚMY PRAWIE ROK. PO DŁUGICH MIESIĄCACH PRZYMUSOWEGO ZAMKNIĘCIA SPOWODOWANEGO PANDEMIĄ COVID-19 TEATR MIEJSKI
WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ REPERTUAROWĄ. NA KOŃCÓWKĘ SEZONU DOSTANIEMY
SPORĄ DAWKĘ HUMORU I DOBREJ ZABAWY. SZCZEGÓŁY PONIŻEJ...

PIERRE SAUVIL

MIŁOŚĆ I POLITYKA
Obsada: ANNA OBERC, ANETA TODORCZUK, KRZYSZTOF PLEWAKO-SZCZERBIŃSKI, DANIEL SKRZYPCZAK, LESZEK ZDUŃ

29, 30
maja

Pan minister Bertrand Guéraud jest znanym politykiem, który bardziej niż o stan kierowanego przez siebie resortu dba o własną kasę, spokój i ogólny dobrobyt. Jest w tym
na tyle skuteczny, że jego konto w szwajcarskim banku pęka w szwach, a wpływy wydają
się być z każdym dniem coraz większe.
Jak zawsze w takich wypadkach, wokół pana ministra szybko pojawiają się serdeczni
„przyjaciele” – jedni z propozycją nie do odrzucenia, drudzy z chęcią niesienia całkowicie „bezinteresownej” pomocy.
Czy ministrowi po raz kolejny uda się cało wyjść z opresji i uratować zarówno karierę,
jak i małżeństwo? A może tym razem – odmiennie niż w życiu – miłość wygra z polityką?
Możecie być Państwo pewni, że z bohaterami „Miłości i polityki” spędzicie naprawdę
miły wieczór i ubawicie się do łez.

Z kome

ntarzy in

ternaut
ów:

LHWQDJUD
3ROHFDPćZ WRUÑZ
N
D
ZVSDQLDä\FK

Dzięku ję, że znow
u można do Was
wrócić. To był cu
downy wieczór
j

8ĈPLDäDPVLö
3ROHFDP%\äRVXSHU
6XSHU
%DUG] VSHNWDNO
RSROH
FDP

Pani w
grała zielonym
że po tak d osko
s
kreow taci prze nale,
z
a
w życ nej wola nią
łbym
iu nie
pozna
ć-

# TEATR MIEJSKI ZAPRASZA
5, 6
czerwca

25

PAUL PÖRTNER

MAYDAY

Obsada: HANNA KONAROWSKA KLAUDIA KUCHTYK,
PRZEMYSŁAW REDKOWSKI, ROBERT ROZMUS, MAREK PRAŁAT,
DANIEL SKRZYPCZAK, FILIP WAROT, LESZEK ZDUŃ

Jedna z najlepszych komedii na świecie. „Mayday” to absolutne
mistrzostwo gatunku, sztuka, która nieodmiennie wywołuje salwy
śmiechu na widowniach pod każdą szerokością geograﬁczną.
John Smith jest zwyczajnym londyńskim taksówkarzem. Zwyczajnym? Nie dajcie się zwieść! Jego życie dalekie jest od nudy
i banału codziennej rutyny. Ów zaradny mężczyzna jest bowiem
mistrzem logistycznej ekwilibrystyki…
Któregoś dnia przypadkowa sytuacja sprawi, że misternie skonstruowany małżeński harmonogram, swoisty „rozkład jazdy” zawiśnie na włosku i wówczas rozpocznie się brawurowa akcja ratowania status quo.
Ostrzegamy, że to będzie prawdziwa walka o przeżycie! Dla Johna Smitha, ale i dla Was, bo nie damy Waszym przeponom ani chwili
wytchnienia.

4 czerwca – PREMIERA

PAUL PÖRTNER

SZALONE NOŻYCZKI
Obsada: LESZEK ZDUŃ, KAROLINA GIBOWSKA, IZABELA NOSZCZYK,
RADOSŁAW DROŻDŻ, MARIUSZ OCHOCIŃSKI, MAREK PRAŁAT

11, 12, 13
czerwca

Brawurowa komedia kryminalna z aktywnym udziałem publiczności.
W bezpośrednim sąsiedztwie salonu fryzjerskiego, prowadzonego przez nietuzinkowego mistrza nożyczek, Tonia Wziętego w tajemniczych okolicznościach zamordowana zostaje
wybitna pianistka Izabela Richter.
Na miejscu zbrodni błyskawicznie pojawiają się funkcjonariusze policji i zarządzają śledztwo, w którym podejrzanymi stają
się wszyscy klienci salonu, a także jego pracownicy.
Kto się okaże brutalnym mordercą? Wynik śledztwa zależy
tylko od Państwa!
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# MOTORYZACJA

Jazda po(d) prąd
Przeglądając kilkuletnie poradniki motoryzacyjne, często trafiam na informację, że najważniejszym elementem samochodu
jest silnik. To on – zgodnie z poradnikami – kształtuje charakter pojazdu, pobudza zmysły i działa na emocje kierowcy. A co jeśli
w pojeździe klasycznego silnika po prostu nie ma?
W ostatnim czasie zaobserwowałem, że
Leszno stało się bardziej zielone. I to na
drogach. Przybywa aut posiadających
zielone tablice rejestracyjne.
- Są one zarezerwowane dla pojazdów
w stu procentach elektrycznych - takich,
które nie mają możliwości tankowania.
Ogromną zaletą takich samochodów jest
serwis. Nie ma wielu elementów, które
mogą być w przyszłości przyczyną usterek, nie ma wymian oleju i rozrządu –
opowiada Krzysztof Zygmunt, właściciel
warsztatu samochodowego Auto Frans
w Lesznie.
Jednym z najbardziej charakterystycznych cech „elektryków” jest z pewnością cisza. W pojeździe słychać przede
wszystkim szum toczących się opon
po drodze. I oczywiście najważniejsza
REKLAMA

informacja - nie trzeba odwiedzać stacji
benzynowej.
- Na stronie internetowej www.napradzie.pl znajdziemy mapę z wykazem
stacji ładowania w Polsce. W Lesznie
mamy dwie takie ładowarki: jedna przy
Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ulicy
Geodetów, a druga przy Supermarkecie
Aldi u zbiegu ulic Grunwaldzka i 17
Stycznia – dodaje mój rozmówca.
Stawka za kilowatogodzinę uzależniona jest od wybranej taryfy. Koszt przejechania 100 kilometrów samochodem
elektrycznym to około 4,50 zł.
- Czas ładowania uzależniony jest od
pojazdu. Dla przykładu z gniazdka 220V
(takiego, jakie posiadamy w swoich domach) Citroen Zero potrzebuje około ośmiu godzin ładowania, natomiast
Renault Zoe dobę. Natomiast korzystając

z siły 380V czas ten znacznie się skraca, nawet do czterech godzin. Na stacjach szybkiego ładowania 80procent
naładowania baterii można uzyskać nawet w ciągu 30 minut. Zużycie baterii
czy waga pojazdu ma największy wpływ
na zasięg przejazdu, jaki auto może
pokonać.
Warto dodać, że już niemal każdy producent samochodów ma w swojej ofercie auto elektryczne. Z kolei na 2025
rok zaplanowana jest premiera w pełni
elektrycznego Ferrari, który, jak zapowiada włoski producent, będzie punktem zwrotnym w dziejach przedsiębiorstwa. Pozostaje pytanie, jak szybko trafi
z ziemi włoskiej do Polski?
Do plusów aut elektrycznych należy
zaliczyć darmowe miejskie parkingi,
a w dużych miastach możliwość korzystania z buspasów.
Niemniej i w tej beczce miodu jest łyżka dziegciu.
- Ceny pojazdów elektrycznych są dość
wysokie. Wyzwaniem jest także kwestia
utylizacji baterii zasilających auta elektryczne. A to właśnie bateria jest najkosztowniejszym elementem – dodaje
Krzysztof Zygmunt.
Kończąc rozmowę, otrzymałem propozycję przetestowania elektrycznego
Peugeota ION. Przyznaję, że auto na
baterię kojarzyło mi się z prezentem na
piąte urodziny.
dziny. Jednak kiedy ruszyłem
i przejechałem
hałem przez kilka ulic, poczułem się ponownie jak pięciolatek,
erwszy raz odwiedził
odw
dwiiedził
który pierwszy
wesołe miasteczko.. Jazda
takim autem
em to niesamowita przyjemność!
yjemność!

TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA

Ładowarka u zbiegu ulic
Grunwaldzkiej i 17 Stycznia.
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Niedoskonałe jest piękne
The Craft Gallery to mała rodzinna manufaktura, w której powstają niezwykłe produkty tworzone z betonu, drewna i stali.
W przydomowym warsztacie w Lesznie Tomasz Bentka i jego syn Łukasz oddają się pasji tworzenia produktów pięknych w swej
niedoskonałości.
Z uwagi na pandemię, rozmowę przeprowadzam tylko z młodszym z rodu
Bentka. Spotykamy się w mieszkaniu
Łukasza, które jest utrzymane w minimalistycznym, surowym stylu, czyli
dokładnie w takim, jak produkty, które
powstają w The Craft Gallery. Po chwili rozmowy okazuje się, że stół z litego
drewna, przy którym usiedliśmy, to dzieło Łukasza. Zresztą tak samo, jak konsola na metalowych nogach, która zdobi przedpokój. Półka pod telewizorem
została natomiast stworzona z kawałka
starego drewna, które od lat zalegało pod
balkonem u kogoś z rodziny, a za stolik
kawowy służy przewrócona betonowa
donica, do której Łukasz przymocował
stalowy, okrągły blat.
- Zamiast kupować, wolę tworzyć samemu. Meble, którymi wypełniłem to wnętrze, to prototypy, które wykonałem na
własny użytek, ale właśnie tak zaczyna
się cały proces produkcyjny. Gdy wrzucam do internetu zdjęcia moich wyrobów,
to okazuje się, że one zachwycają nie tylko mnie. To bardzo miłe uczucie, gdy ktoś
chwali produkt, w którego wykonanie

włożyłeś wiele serca, a przede wszystkim
czasu – mówi Łukasz.
Tomasz i Łukasz to pasjonaci, którzy potrafią dostrzec piękno tam, gdzie
inni widzą tylko przedmiot nic niewart.
Fascynująca jest dla nich struktura betonu i surowość stali. To, czego inni nie
doceniają, bo jest pęknięte, stare lub zardzewiałe, dla nich stanowi inspirację do
tworzenia unikatów.
- Od kiedy tylko pamiętam, tata majsterkował w przydomowym warsztacie. Najwięcej przyjemności sprawia
mu „dłubanie” w drewnie. Ogrodowa
huśtawka, drewniany domek do zabawy, szafy na ubrania - to tylko niektóre z licznych przedmiotów, które wyszły
spod jego ręki. Mimo że zawodowo zajmował się zupełnie czymś innym, to właśnie w rękodziele odnalazł wiele radości
– wspomina Łukasz. - Niedaleko pada
jabłko od jabłoni, więc identycznie jest
w moim przypadku. Z wykształcenia jestem architektem i dużo czasu poświęcam na wykonywanie projektów architektoniczno-budowlanych oraz projektów
wnętrz. Jednak gdy zbyt długo siedzę
przed komputerem, to „ciągnie mnie”
do naszej pracowni, która znajduje się

przy moim domu rodzinnym w samym
centrum miasta. Spawanie, szlifowanie
czy inne prace fizyczne to coś, co mnie
relaksuje i pozwala nabrać dystansu do
codziennych spraw.
Na pomysł, by wytwarzać betonowe donice, które teraz są ich flagowym produktem, wpadli przypadkowo. Zaczęło się od
tego, że chcieli zrobić płyty betonowe,
którymi mieli wyłożyć podwórko przed
domem. Eksperymentowanie z betonem
wciągnęło ich do tego stopnia, że postanowili wykorzystać ten materiał także
w inny sposób. Po donicach przyszedł
czas na metalowe stojaki do kwiatów,
ławy z litego drewna, betonowe misy czy
stojaki na wino z drewna i stali. W marcu
2020 roku, czyli 3 miesiące po stworzeniu The Craft Gallery, swoje produkty

pokazali na Międzynarodowych Targach
Poznańskich podczas wystawy Home
Decor. Dbałość o każdy szczegół, unikatowy design i przede wszystkim zaangażowanie w czasochłonny proces
produkcji to cechy, które docenili odbiorcy. Tworzenie nowych form, robienie odlewów, mieszanie pigmentów

# LUDZIE I ICH PASJE
i kontrolowanie procesu schnięcia, czyli najogólniej mówiąc praca z żywym
surowcem w postaci betonu, mocno ich
wciągnęła.
- Lubię nasze długie rozmowy z tatą
i burze mózgów, w czasie których rodzą
się nowe pomysły. Często jest tak, że
on coś wymyśli, a ja udoskonalam jego

wizję, albo odwrotnie. Taty doświadczenie i moje techniczne wykształcenie
świetnie ze sobą współgrają. Pomagamy
sobie również podczas pakowania produktów do wysyłki, ponieważ największe
donice ważą ponad 30 kilogramów. Jest
to bardzo czasochłonny proces, ponieważ
musimy bardzo starannie zabezpieczyć

nasze produkty, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie – mówi Łukasz.
W Lesznie i okolicy jest mnóstwo osób,
które w zaciszu przepełnionych pracowni, w przydomowych garażach czy murach starych fabryk wykonują wyjątkowe, rzemieślnicze dzieła podnoszące
artystyczną wartość naszego miasta.

29

Warto, aby ta różnorodność, pasja i zaangażowanie ujrzały światło dzienne.
Rozejrzyj się! Piękno często powstaje
blisko nas i jest na wyciągnięcie ręki.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: THE CRAFT GALLERY

REKLAMA
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Weganizm – ratunek czy zagrożenie?
W ostatnich latach znacznie przyspieszyła zmiana systemu żywienia na bardziej zrównoważony. O ograniczeniu spożycia mięsa
i produktów odzwierzęcych mówi się i pisze coraz więcej. To efekt wzrastającej świadomości dotyczącej cierpienia zwierząt,
katastrofy ekologicznej i naszego zdrowia. Według World Watch Institute: „Spożywanie mięsa staje się problemem dla wszystkich
mieszkańców naszej planety. Teraz to już nie jest nasza prywatna sprawa”. Czy zatem jedzenie mięsa jest konieczne?
być smaczne i syte i że nie powinniśmy
z góry go przekreślać. Słysząc dobre opinie o naszej kuchni ze strony klientów,
stwierdzam, że chyba nam się to udało. Wszystko jest kwestią przestawienia, odkrywania nowych smaków i sposobów przyrządzania potraw – mówi
Andrzej, którego do zmiany diety przekonały względy etyczne. - Lektura książki Harariego „Sapiens. Od zwierząt do
Bogów” otworzyła mi oczy i zmieniła
moją perspektywę patrzenia na cierpienie zwierząt.

Czym weganizm różni się od
wegetarianizmu?
Weganizm, poza rezygnacją z mięsa zakłada odstawienie wszystkich produktów odzwierzęcych, takich jak jajka, nabiał, miód, a także ryby i owoce morza.
Weganizm to coś więcej niż dieta - to
przede wszystkim życiowy światopogląd. Zakłada on nie tylko wyeliminowanie wszystkiego, co łączy się z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt,
lecz także szerzenie świadomości i promowanie postaw proekologicznych. Jak
podają działacze z ramienia Fundacji
Viva: „zgodnie z danymi ONZ, działalność ferm przemysłowych przyczynia
się do emisji większej ilości gazów cieplarnianych niż cały transport samochodowy, lotniczy i morski razem wzięte”.

Jest wiele zarzutów wobec diety wegańskiej, między innymi ten, że soja (podstawa diety wegańskiej) jest rakotwórcza
i zawiera nieprzyswajalne dla ludzkiego
organizmu białko.

Czy dieta wegańska zagraża naszemu zdrowiu?
Według Światowej Organizacji Zdrowia
WHO: „weganizm jest dietą możliwą do zbilansowania i odpowiednią
dla człowieka w każdym wieku pod
warunkiem, że jest ona dobrze skomponowana”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w Piramidzie Żywienia
i Aktywności Fizycznej opracowywanej przez Instytut Żywności i Żywienia
mięso zmieniło swoją pozycję, przechodząc na jej najwyższy szczebel. Oznacza
to, że rekomendowane jest ograniczenie
spożywania produktów mięsnych przetworzonych. Nadmierne spożywanie
jest bowiem niekorzystne dla zdrowia.
W 2015 roku WHO w jednym ze swoich
raportów opublikowała treści stanowiące
o tym, że mięso może być czynnikiem
rakotwórczym, tak samo jak papierosy,
spaliny czy azbest.

- Każdy, nawet najbardziej zdrowy produkt, w dużej ilości może nam zaszkodzić. Musielibyśmy jeść worek soi dziennie, aby odczuć jej negatywny wpływ na
nasz organizm. W odpowiedniej ilości
jest ona źródłem białka, które w cale nie
jest mniej wartościowe niż to zwierzęce
i także pozwala budować masę mięśniową - tłumaczy Andrzej.
Zwolenników diety wegańskiej nie
trudno znaleźć nawet w gronie profesjonalnych sportowców, w tym także tych uprawiających sporty siłowe.
Wśród nich jest kulturysta i strongman
Patrik Baboumian, który pytany o swoje żywieniowe preferencje odpowiada:
„A widzieliście kiedyś byka jedzącego
mięso?”.

Wraz ze świadomością społeczeństwa, rośnie ilość wegańskich restauracji. Powstała nawet specjalna aplikacja
„Happy Cow”, dzięki której można je namierzyć w każdym miejscu na świecie.
Jedną z nich jest leszczyńska restauracja Blue Kot. Jej właściciel i szef kuchni
Andrzej Sztukowski jest ambasadorem
akcji Chefs For Change Polska, promującej zmianę sposobu żywienia na bardziej roślinne.
Andrzej Sztukowski, źródło: chefsforchange.pl
Pomysłodawcy
kampanii
RoślinnieJemy, którzy zaprosili mnie
do tego projektu, byli pod wrażeniem,
że odważyliśmy się otworzyć wegańską

restaurację w tak małym mieście i że ona
się przyjęła. Według nich jesteśmy jedyną
w regionie restauracją o takim profilu.

Ideą, która przyświecała nam przy tworzeniu tego miejsca, była chęć pokazania innym, że jedzenie wegańskie może

Jednym z najczęstszych zarzutów pod
adresem diety wegańskiej jest to, że jest
bardzo odczuwalna dla naszego portfela. Dieta wegańska nie musi być jednak
droga, chyba że żywimy się wegańskimi gotowcami, które tak samo jak niewegańskie odpowiedniki, nie są ani tanie, ani zdrowe. Często zapominamy,
że nasze polskie tak zwane superfood,
jak kiszona kapusta, siemię lniane, kasza jaglana, czarny bez czy aronia to
produkty o wiele tańsze od ich zagranicznych odpowiedników, a równie
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Jagoda Kowalewska (pierwsza z lewej), źródło: Facebook vivaleszno
bogate w niezbędne dla naszego organizmu makro- i mikroelementy.
Jagoda Kowalewska nie je mięsa od 19
lat, od 6 lat jest weganką.
- Gdy w 1999 roku poznałam osoby będące na diecie wegetariańskiej, w mediach nie było jeszcze o niej mowy.
Pamiętam, że jak oznajmiłam w domu,
że przestałam jeść mięso, to moja mama
wystraszyła się, że wstąpiłam do sekty
typu Hare Kriszna. A ja po prostu zobaczyłam, że można odżywiać się inaczej
niż większość ludzi, a przy tym zadbać
o swoje zdrowie. Po wizycie u mojej koleżanki na wsi, gdy moja wizja szczęśliwych krów z reklamy popularnej
czekolady zetknęła się z brutalną rzeczywistością, zainteresowałam się tematem
niehumanitarnego traktowania zwierząt
– wspomina Jagoda.
Obejrzenie filmu dokumentalnego
„Ziemianie”, który został stworzony,
by uświadomić ludziom w jaki sposób współczesna cywilizacja wykorzystuje zwierzęta do własnych celów,

utwierdziło ją w przekonaniu, że obrała
dobry kierunek. Dwa lata temu została
wolontariuszką wspomnianej wcześniej
Fundacji Viva, która zajmuje się ochroną
praw zwierząt, promocją zdrowego stylu
życia i żywienia.

ich z diety traktowane jest wręcz jak
wyrzeczenie.

- Zgodnie z danymi ONZ, do celów konsumenckich zabija się co roku na całym
świecie 56 miliardów zwierząt. Mięso
w sklepach pochodzi dziś w ogromnej
większości z olbrzymich ferm przemysłowych, w których poupychane zwierzęta
spędzają całe swoje życie, w bólu i cierpieniu. Po co to wszystko, skoro w dzisiejszych czasach nie musimy jeść mięsa,
nie żyjemy na lodowcu i nie musimy zabijać mamutów, żeby przeżyć. Jednak przemysł mięsny to ogromny biznes, z którym
ciężko walczyć, zwłaszcza młodym ludziom, którzy przez nikogo nie są poważnie traktowani – mówi Jagoda.

W mięsie skondensowane są niezbędne dla naszego organizmu: żelazo, wapń
i witaminy z grupy B. Dlatego każdy,
kto chce przejść na weganizm, powinien skonsultować się z lekarzem, który
wskaże, w jaki sposób dobierać składniki
w diecie. Zdaniem zwolenników weganizmu, ewentualne niedobory witamin
lub minerałów to wina niewystarczającej
wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia, a nie bezpośredniego spożywania
produktów na bazie roślin.

Zwolennicy jedzenia produktów mięsnych argumentują, że ich spożywanie
jest kwestią tradycji, a wykluczanie

- W Środkowej Afryce tradycją jest rytualne okaleczanie narządów płciowych,
ale czy to znaczy, że jest to humanitarne?
- pyta Jagoda.

- Jestem na diecie wegańskiej od wielu lat, a mimo to wyniki moich badań są
prawidłowe. Nie cierpię na anemię, nie
mam niedoborów żelaza. Jednak w moich daniach znajduje się wiele produktów bogatych w witaminę C, która zwiększa wchłanialność żelaza pochodzenia

roślinnego. Źródłem wapnia są dla mnie
natomiast takie produkty, jak sezam, migdały czy jarmuż. Suplementuję także witaminę B12 zwaną witaminą brudu, która
występuje jedynie w produktach pochodzenia zwierzęcego – mówi Jagoda. W dzisiejszych czasach jednak problem
z niedoborem tej witaminy mają nie tylko weganie. Wynika to z warunków, w jakich hodowane są zwierzęta. Na przykład kury, które trzymane są w wielkich
zamkniętych halach, nie mają przecież
styczności z glebą, w której obecne są
bakterie będące źródłem witaminy B12.
1 hektar ziemi, z którego pozyskiwane
są owoce, warzywa, zboża i oleje, jest
w stanie wyżywić 30 osób. Ten sam hektar wykorzystany pod produkcję jaj, mleka i mięsa wyżywi jedynie od 5 do 10
osób. Przewiduje się, że światowy rynek
mięsa roślinnego do 2030 roku osiągnie wartość 140 miliardów dolarów. Czy
aby ocalić naszą planetę, wszyscy prędzej czy później będziemy musieli zostać weganami?
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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# PODRÓŻE

Podróżowanie to pestka!
Doskonale pamiętam czasy, gdy przed podróżą moim jedynym zmartwieniem było ewentualnie wyrobienie wizy lub problem
akceptacji kart płatniczych. Niektórzy martwili się jeszcze limitem bagażu, a inni strachem przed lataniem. To wszystko przeszłość. Teraz podróżowanie jest trudniejsze, ale możliwe. Właściwie to nawet może być całkiem łatwe po lekturze wywiadu
z ekspertką z branży turystycznej, Katarzyną Mencel-Zielińską, właścicielką biura podróży Eurotop w Lesznie.
- Czy turyści wrócili do podróżowania?
- Z pewnością tak. Poznawanie świata
jest na tyle fascynujące, że wiele osób
decyduje się na wyjazd mimo pewnych
ograniczeń. Nasi klienci już od pewnego czasu latają samolotami, odpoczywają, a później wracają do Polski zdrowi.
Oczywiście trzeba się przyzwyczaić do
pewnych zmian. Szczególnie tych związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz regularnym dbaniem o higienę
i dezynfekcję.
- Od czego należy zacząć przygotowania do podróży?
- Pierwszy krok, jaki należy zrobić, to
zapoznać się z aktualnymi warunkami wjazdu do danego kraju. Nie jest to
trudne. Najpewniejszym źródłem są internetowe strony rządowe danego państwa. Wystarczy w przeglądarkę wpisać
np. Spain travel restrictions, a po chwili
wyświetlą się najważniejsze informacje
z tym związane. Można także skorzystać

z rządowej strony polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Z zastrzeżeniem
jednak, że informacje dotyczące niektórych krajów nie są zbyt często aktualizowane. Obecnie większość państw wymaga przedstawienia negatywnego wyniku
testu na obecność Covid-19 w organizmie. Ważne jest jednak to, aby zwrócić
uwagę, jaki konkretnie test jest wymagany i ile czasu może maksymalnie upłynąć od jego wykonania. Najczęściej jest
to test PCR sprzed maksymalnie 72 godzin przed wylotem. Oczywiście można go wykonać na przykład w Lesznie.
Niektóre biura podróży do zakupionych
wakacji dodają taki test w promocyjnej
cenie. Oczywiście zaświadczenie musi
być co najmniej w języku angielskim,
ale o tym fakcie wystarczy poinformować punkt poboru próbek.
- A co z osobami zaszczepionymi?
- To dość mylące, ale nie istnieje ogólnoświatowe zwolnienie z testu

w przypadku przyjęcia dwóch dawek
szczepionki. Niemniej niektóre kraje
wpuszczają turystów bez żadnych ograniczeń, jeśli wcześniej zostali zaszczepieni i od ostatniej dawki minęło co
najmniej 14 dni. Na przykład: Bułgaria,
Grecja, Chorwacja, Czarnogóra, Cypr,
Gruzja, Tunezja, Madera oraz Sardynia.
Lista z tygodnia na tydzień powinna być
coraz dłuższa. Należy również pamiętać, że niektóre państwa zwalniają z jakichkolwiek restrykcji wjazdu dzieci do
określonego wieku.
- Czy są kraje, które przyjmują turystów bez żadnych ograniczeń?
- Oczywiście, choć nie ma ich zbyt
dużo. To na przykład Albania, Meksyk,
Kostaryka, Dominikana, Rumunia
i Macedonia Północna oraz kilka innych
państw w Afryce oraz Azji, które jednak nie cieszą się popularnością wśród
turystów. Niemniej niezależnie od tego,
z jakiego kraju wraca się do Polski, to na
każdego nakładana jest 10-dniowa kwarantanna. Można się z niej zwolnić po
przedstawieniu negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 w organizmie
lub dokumentu potwierdzającego fakt
bycia zaszczepionym lub ozdrowieńcem.
- Wynik testu wykonywanego kilkadziesiąt godzin przed planowanym wylotem może okazać się pozytywny…
- Wówczas taka osoba zostaje niezwłocznie skierowana na kwarantannę. Z tego powodu proponujemy swoim

klientom wykupienie ubezpieczenia, które gwarantuje zwrot wpłaconych pieniędzy. W zależności od konkretnej oferty
można również liczyć na zmianę terminu
wczasów. Oczywiście jest również możliwość wykupienia odpowiedniej polisy
zdrowotnej, która pokryje ewentualne
koszty leczenia za granicą.
- Można się w tym pogubić…
- Doskonale to rozumiem. W tej sytuacji
warto powierzyć organizację swoich wymarzonych wakacji osobom, które profesjonalnie się tym zajmują. Podróżowanie
z biurem podróży w obecnych czasach
jest z pewnością pewniejsze, łatwiejsze
oraz bezpieczniejsze. Staramy się na bieżąco śledzić zmiany w restrykcjach wjazdowych tak, aby nasi klienci nigdy nie
byli niczym zaskoczeni. Ponadto każdy
podróżnik może liczyć na zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni lub zmianę kierunku
podróży w przypadku anulacji lotów lub
zamknięcia granic w danym państwie.
- W takim razie czas ruszyć w podróż!
- Dokładnie! Paradoksalnie poznawanie świata nie jest teraz dużo trudniejsze.
Wystarczy tylko pamiętać o kilku zasadach, przyjść do naszego biura podróży,
a my zadbamy o całą resztę!
ROZMAWIAŁ KAMIL DUDKA
ZDJĘCIA: MICHAŁ DUDKA
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PIŁKA NOŻNA

FUTSAL

Na krawędzi. Piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno toczą zażarty bój o utrzymanie
w IV Lidze. W maju pokonali Krobiankę Krobia 2:1 i dwukrotnie przegrali: w Poznaniu
z tamtejszą Wartą II 3:1 oraz z GKS Tarnovią Tarnowo Podgórne 2:1. Na cztery mecze
przed zakończeniem sezonu sytuacja podopiecznych Łukasza Koniecznego jest dość
skomplikowana, a widmo spadku niestety całkiem realne. Zaciskamy kciuki za zdobycze punktowe w kolejnych spotkaniach.

Co za sezon! Co za emocje! Co za wynik! Wielkie brawa dla leszczyńskich futsalowców, którzy po pełnym wrażeń sezonie zajęli wysokie 5. miejsce w Futsal Ekstraklasie.
W majowych potyczkach zawodnicy GI Malepszy Futsal Leszno zwyciężali: 0:4 w wyjazdowym meczu z AZS UŚ Katowice, 8:7 w hali Trapez podejmując Dreman Opole
Komprachcice i aż 3:14 na wyjeździe z P.A. Novą Gliwice. Brawo!
Więcej informacji na temat GI Malepszy Futsal Leszno i minionego sezonu na str. 3637. Zapraszamy do lektury wywiadu z prezesem klubu Pawłem Mrozkowiakiem.

ŻUŻEL
Piotr Pawlicki otrzymał dziką kartę na starty w tegorocznym cyklu SEC (Speedway
Euro Championship), a więc zmaganiach o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy.
Tegoroczny cykl składać się będzie z czterech rund, z czego pierwsza ma zostać rozegrana 12 czerwca w Bydgoszczy, a wielki finał 10 lipca w Rybniku.
Janusz Kołodziej zajął drugie miejsce w ćwierćfinale Indywidualnych Mistrzostw Polski
w Opolu i pewnie awansował do kolejnego etapu zmagań. Przypomnijmy, że przed
miesiącem awans wywalczył Piotr Pawlicki. Półfinały IMP zaplanowano na 9 czerwca,
a finał ma odbyć się 11 lipca w Lesznie.
Drugiej porażki w tym sezonie doznali reprezentanci Fogo Unii Leszno, przegrywając
we Wrocławiu ze Spartą 47:43. Poza tym w ostatnich tygodniach odnieśli dwa przekonywujące zwycięstwa, pokonując w Lesznie Falubaz Zielona Góra 54:36 i w Grudziądzu
GKM 39:51. Walka o medale i tytuł Drużynowego Mistrza Polski 2021 trwa. Już na tym
etapie rozgrywek widać, że kształtuje się grupa 4-5 mocnych drużyn, które prawdopodobnie między sobą rozstrzygną walkę o medale. Zdecydowanie najsłabiej na ten
moment prezentują się zespoły z Grudziądza i Zielonej Góry. Kibiców z Leszna martwić może postawa juniorów, bowiem formacja juniorska Fogo Unii jest na ten moment najsłabszą w lidze.

PIŁKA RĘCZNA
Trudny sezon zakończony dobrymi emocjami. Jak po grudzie szło w minionych rozgrywkach zawodnikom Realu Astromal Leszno, którzy do niedawna zajmowali ostatnią lokatę w I lidze. Ostatecznie, dzięki kilku dobrym spotkaniom, podopieczni Macieja
Wieruckiego zakończyli sezon na 9. miejscu. W maju przegrali we własnej hali z AZS
UZ Zielona Góra 20:22 oraz w Ostrowie z Ostrovią 33:19. W ostatnim meczu pokazali jednak pazur, pokonując w Lesznie GOKiS Kąty Wrocławskie 22:19. Brawa za walkę
do ostatniego gwizdka!

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Będzie awans czy obejdą się smakiem? Rycerze Rydzyna niestety przegrali 1:2 w play-off półfinale 2 Ligi z ekipą Startu Lublin (74:77 w Lublinie, 97:82 w Rydzynie, 61:81
w Lublinie). Zawodnikom Jędrzeja Jankowiaka pozostała walka o 3. miejsce. Pierwsze
dwa spotkania z AZS AGH Kraków zakończyły się podziałem punktów (1:1). W Krakowie
wygrał AZS AGH 89:75, w Rydzynie Rycerze 94:81. Decydujący o 3. miejscu i o awansie
do I ligi mecz odbędzie się 2 czerwca w Krakowie. Do boju Rycerze!
REKLAMA

Leszno 54 – 36 Zielona Góra
(Sajfutdinow 9+3, Kołodziej 12, Lidsey 11, Doyle 10 +1, Pawlicki 5, Sadurski 2, Pludra
5+1)
Grudziądz 39 – 51 Leszno
(Sajfutdinow 11, Kołodziej 9+3, Lidsey 2+1, Doyle 13+1, Pawlicki 11, Pludra 4, Sadurski
1)
Wrocław 47 – 43 Leszno
(Sajfutdinow 9+1, Kołodziej 12, Lidsey 5+1, Doyle 8+2, Pawlicki 8+1, Pludra 0,
Ratajczak 1)

TABELA PGE Ekstraligi po rundzie zasadniczej

1

Motor Lublin

6

9

+22

2

Betard Sparta Wrocław

6

8

+29

3

Moje Bermudy Stal Gorzów

6

8

+28

4

Fogo Unia Leszno

6

8

+32

5

Eltrox Włókniarz Częstochowa

6

6

-12

6

eWinner Apator Toruń

6

4

-4

7

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

6

3

-57

8

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

6

2

-38
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W pogoni za najlepszymi
Drużyna GI Malepszy Futsal Leszno dostarczyła w minionym sezonie sporo radości kibicom i sponsorom. Zespół, który nie tak dawno
nieśmiało pukał do drzwi Futsal Ekstraklasy, w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy stał się uznaną marką w sportowym światku.
O minionym sezonie, sporcie w czasach pandemii i planach na przyszłość rozmawiamy z prezesem klubu Pawłem Mrozkowiakiem.
Przede wszystkim: gratulacje. We wrześniu rozmawialiśmy o tym, że z uwagi na specyficzny kształt rozgrywek i planowany spadek aż czterech zespołów
macie do wykonania trudne zadanie. Przed rokiem niemal w ostatniej chwili
uciekliście spod topora i wielu wróżyło wam powtórkę z rozrywki. Tymczasem
sprawiliście niespodziankę i w zasadzie już w lutym mogliście odstawić melisę,
zaparzyć kawę i z pełnym spokojem realizować kolejne założenia. Utrzymanie
w najwyższej klasie rozgrywkowej szybko stało się faktem. Ostatecznie zajęliście wysokie, 5. miejsce w lidze.
Dokładnie tak. Przed rokiem niezamierzenie wplątaliśmy się w walkę o utrzymanie. Nerwów było co niemiara. Brakowało spokoju i komfortu. Tym razem, po trudnym początku, szybko wskoczyliśmy na dobre obroty. Byliśmy skuteczni i regularnie zdobywaliśmy punkty. Nasza pozycja w tabeli z kolejki na kolejkę była coraz
stabilniejsza, a widmo spadku oddalało się. Cel minimum, jakim było utrzymanie

w ekstraklasie, dość szybko został osiągnięty, co napawa nas dumą i nadzieją na
dobre wyniki w kolejnych latach.
Na przestrzeni całego sezonu zaliczyliście tylko dwie poważne wpadki, przegrywając w stosunku 1:9 w hali Trapez z Constractem Lubawa i takim samym
stosunkiem w Chorzowie z tamtejszym Clearexem. Poza tym byliście przede
wszystkim piekielnie skuteczni. Wygraliście w zasadzie wszystkie mecze z niżej notowanymi ekipami. Nie gubiliście punktów, a postęp w samej grze w stosunku do poprzedniego sezonu był widoczny gołym okiem, zarówno w defensywie jak i ofensywie.
O wspomnianych dwóch meczach musimy zapomnieć. Co do reszty, rzeczywiście
jakość naszej gry poprawiła się. Strzelaliśmy dużo goli jednocześnie skutecznie
broniąc własnej bramki. Przed sezonem dołączyli do nas bramkarz Noel Charrier
oraz zawodnicy z pola Mateusz Lisowski i Vitalij Lisnychenko. Wszyscy zaliczyli

# SPORT
dobry sezon, a za sprawą ich efektywnej gry poziom całego zespołu poszybował
w górę. Świetnie wyglądała współpraca Sebastiana Wojciechowskiego z Piotrem
Pietruszko, który strzelił 25 bramek i był najskuteczniejszym zawodnikiem naszego
zespołu. Zdecydowanie na plus zaprezentował się Kacper Konopacki, który w wielu spotkaniach był motorem napędowym naszej ekipy. Z nadzieją przyglądamy się
rozwojowi Rajmunda Siecli, który wrócił do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją i dobrze wkomponował się w nasze szeregi. Pozostali zawodnicy, na przestrzeni całego sezonu, również zaprezentowali się bardzo przyzwoicie,
choć wiemy, że zawsze może być lepiej. Szkoda kontuzji Jana Martina i Michała
Bartnickiego, którzy z uwagi na problemy zdrowotne mieli w zasadzie stracony sezon. Jesteśmy jednak świadomi tego, że kontuzje w sporcie są nieuniknione. Co do
pracy sztabu szkoleniowego, ją również oceniamy pozytywnie - nasze oczekiwania zostały spełnione. Sezon 2020-2021 uważamy za udany, ale nie spoczywamy
na laurach. Celujemy w dalszy rozwój i jeszcze lepsze wyniki.
Nie da się jednak ukryć, że pomimo dobrych wyników sportowych, miniony
sezon pozostawił po sobie pewien niedosyt…
Wszyscy wiemy i wszyscy widzimy, jak duże piętno na naszym życiu odcisnęła
pandemia koronawirusa. Nie inaczej było w sporcie i w futsalu. Zawsze powtarzam, że gramy dla kibiców i sponsorów i choć czujemy i przez cały sezon czuliśmy
ogromne wsparcie z ich strony, nie da się ukryć, że gra przy pustych trybunach do
łatwych i komfortowych nie należy. Poza tym, podobnie jak inne kluby, odczuliśmy
pandemię także w sferze finansowej. Wszyscy liczymy na to, że w kolejnych sezonach wszystko wróci do normy, hale sportowe przeszyje głośny doping i wspólnie
będziemy mogli przeżywać sportowe emocje.
Szybko się utrzymaliście i dość szybko straciliście szanse na medal. Do tego
puste trybuny… nie było problemów z utrzymaniem motywacji zawodników
do końca sezonu?
Na szczęście nie. Nasz zespół tworzą świetni zawodnicy, którzy wiedzą czego
chcą. Są ambitni i bardzo zaangażowani, nieustannie odczuwają głód kolejnych
zwycięstw. Do każdego spotkania, niezależnie od fazy sezonu, pozycji w tabeli
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czy rywala podchodzili w pełni zmotywowani. Zostawili na parkiecie wiele serca
i za to im dziękuję.
Wiele wskazuje na to, że w Polsce dla futsalu jako dyscypliny nadchodzą czasy prosperity...
Zainteresowanie futsalem od lat stale rośnie. Dyscyplina przyciąga coraz więcej
kibiców i sponsorów, rośnie też zainteresowanie ze strony mediów. Wszystkie tegoroczne mecze Futsal Ekstraklasy transmitowane były w internecie. Wiele spotkań pokazywano na żywo na kanale nSport+. Poza tym na futsalowej mapie kraju pojawiają się kolejne ośrodki. Swoje drużyny budują lub zamierzają budować
uznane marki, takie jak Legia Warszawa, która awansowała w tym roku do ekstraklasy, Widzew Łódź czy Śląsk Wrocław. Od kilku lat jednym z czołowych klubów
w ekstraklasie jest Piast Gliwice. Z punktu widzenia całej dyscypliny można być
dobrej myśli.
Wracając do Leszna, jak pan już wspomniał - jest dobrze, ale zawsze może
być lepiej. Co dalej?
Nie jest tajemnicą, że już myślimy o kolejnym sezonie. Będziemy się do niego ostro przygotowywać. W składzie na pewno dojdzie do pewnych zmian, ale nie do
rewolucji. Przewidujemy wzmocnienie dwoma, może trzema zawodnikami. Poza
tym, podobnie jak w poprzednich latach, konsekwentnie dążymy do rozwoju samego klubu. W aspekcie organizacyjnym i finansowym chcemy gonić najlepszych,
choć to piekielnie trudne zadanie. Różnica między nami a największymi futsalowymi ośrodkami w kraju jest bowiem spora. Niemniej ciągle się rozwijamy i zamierzamy walczyć z czołowymi klubami jak równy z równym. Taki mamy cel. Przed
nami trudny sezon. Prawdopodobnie zostanie okrojona liczba drużyn w Futsal
Ekstraklasie, a co za tym idzie więcej zespołów spadnie do I Polskiej Ligi Futsalu.
Chcemy uniknąć nerwowej walki o utrzymanie i dalej poprawiać jakość naszej gry.
Wszystko jest na dobrej drodze. W małym Lesznie drzemie duży potencjał i chcemy go w pełni wykorzystać.
ROZMAWIAŁ MICHAŁ DUDKA
REKLAMA
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Ku chwale wędrówki
Czy lekarzowi w kitlu bardziej ufamy niż ubranemu w typowe ubranie? Czy podstawą harcerstwa jest musztra i rozpalanie ogniska
bez zapałek? Na świat należy patrzeć świeżo i z otwartą głową, a nie stereotypowo. Należy kochać ludzi i to, co się robi, żyć w zgodzie
z naturą i dbać o nasze otoczenie - zupełnie jak Nina Polak, Drużynowa 1 Leszczyńskiej Drużyny Wędrowniczej.
- Do harcerstwa wstąpiłam będąc uczennicą drugiej klasy gimnazjum, ale przygodę z harcerstwem można zacząć w każdym wieku. W szeregi zuchów wstępuje
się, będąc w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Wędrownicy to z kolei najstarsza grupa wiekowa w ZHP, skupiająca
osoby w wieku 16-21 lat. W naszych szeregach działają także starsze osoby, które bywają zachęcone przez swoje dzieci
czy przyjaciół. Najczęściej są to jednak
osoby, które wstąpiły w młodości do ZHP
i do dziś aktywnie w nim uczestniczą –
opowiada Nina. – Przyznaję, że decydując się na harcerstwo, myślałam o survivalowych aspektach tej organizacji.
Tymczasem poznałam tutaj cudownych
ludzi, którzy potrafią inspirować dosłownie w każdej dziedzinie życia. Założenie
munduru z kolei daje fantastyczne poczucie przynależności. Harcerstwo to także
świetna inwestycja w samorozwój.
Harcerstwo to intrygujący świat.
Świat zasad, wartości, szczerych relacji

opartych na odpowiedzialności, zaufaniu i współpracy. Cieszący się ogromnym zaufaniem społecznym, co może
wynikać z historii. Geneza ruchu skautowego na terenach Polski sięga 1910
roku. Warto zaznaczyć także zaangażowanie hufców w czasie okupacji.
Pozytywna opinia słusznie przetrwała do
dziś. Obecna działalność Leszczyńskiej
Drużyny Wędrowniczej koncentruje się
na trzech filarach: własnym rozwoju,
służbie dla społeczeństwa oraz na wędrówkach, podczas których uczestnicy
zdobywają i przekazują wiedzę oraz uczą
się nowych umiejętności. Wyprawy to
także kształtowanie charakteru.
- Pamiętam swój pierwszy obóz
w Pasterce, w Górach Stołowych. Bardzo
dobrze wspominam to piękne, gwieździste niebo, głębokie rozmowy ze znajomymi, podróże w nieznane, otoczenie przyrody, wieczorne ogniska, dumę
z osiągnięć i to jak kadra obozu była dla
nas wspaniałą inspiracją – szczególnie

Nina Polak.
mój pierwszy drużynowy „Wilku”. Same
obozy możemy podzielić na wędrowne
oraz stacjonarne, czyli takie, w którym
baza mieści się w jednym miejscu.
Czas pandemii nie oznaczał, że działalność Drużyny Wędrowniczej została
zawieszona.
- Od września do czerwca realizujemy zadania w ramach Wielkopolskiej
Odznaki Wędrowniczej. W każdym miesiącu otrzymujemy propozycję trzech
zadań, z których wybieramy jedno i je
realizujemy. Zadania są bardzo zróżnicowane: organizacja spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin zgodnych
z zainteresowaniami drużyny czy opracowanie trasy turystycznej dookoła
Leszna. W czasie pandemii szyliśmy także maseczki, co było inicjatywą druhny
Anny Pałasz z Hufca ZHP Leszno, która doskonale koordynowała całą akcją.
Oddawaliśmy też krew. Organizujemy
wieczorki poetyckie. Te wieczorki to inicjatywa jednej z członkiń naszej drużyny,
Oli. To dowodzi, że możemy zrealizować
każdą inicjatywę. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy sprzątanie lasu, co było
pomysłem Natalii i Bartłomieja z naszej

Drużyny, którzy wyśmienicie zorganizowali przedsięwzięcie. Ja oczywiście bardzo dopinguję takie działania i jestem
dumna z moich przyjaciół, że mają takie pomysły i tak wspaniale je realizaują. Takie inicjatywy to także możliwość
dla każdego do wypracowywania swoich
zdolności liderskich. I tylko dodam, że
do akcji sprzątania może dołączyć każdy, a już mamy w planach kolejne. Przed
nami także udział w Zlocie Wędrowników.
W zeszłym roku miałam okazję współorganizować Watrę Wędrowniczą. W tym
roku mam za to możliwość pełnić funkcję komendantki na obozie.
Wstąpienie w szeregi daje także możliwość odbycia wielu szkoleń, choćby z zakresu pierwszej pomocy. Koszt
składki członkowskiej to 10 złotych
miesięcznie, która pokrywa ubezpieczenie oraz działalność Chorągwi i Hufca.
Wszelkie pytania i chęci dołączenia do
drużyny można kierować na adres ldw.
pierwsza@gmail.com.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA:
ZE ZBIORÓW NINY POLAK
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Smacznie i światowo Przepisy z początku XX wieku
na Nowym Rynku POTRAWY Z DROBIU
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)
Na początku maja w Lesznie odbyła się V edycja Festiwalu Smaków Food Trucków.
Gruzja, Węgry, Hiszpania, Meksyk, Belgia, USA to tylko niektóre z miejsc, do których za sprawą kulinarnych doznań mogli przenieść się fani ulicznego jedzenia. Ze
względu na obowiązujące w tamtym okresie obostrzenia impreza odbyła się w opcji
na wynos. Na nowym rynku w Lesznie zapachniało nie tylko przyprawami z całego
świata, ale i normalnością, za którą wszyscy tęskniliśmy.
FOT. MAGDALENA WOŹNA

Potrawka z kurcząt
Kurczaki gotuje się krótko w małej ilości wody, soli, dodaje pietruszki, zapala
masło z mąką, podług ilości sosu, rozprowadza tym rosołkiem i wydaje. Jeżeli są
większe kurczęta, wyjąć gdy miękkie, przekrajać na pół, a potem w sos włożyć.
Można dołożyć parę grzybków i wlać śmietany w sos. Kury starsze dłużej się gotuje, a sos zaprawić żółtkami rozbitemi z śmietaną. Obłożyć kalafiorami i dać do
tego kaszkę w rozsypkę lub ryż.

Potrawka z kaczek lub gęsi
Ugotować kaczkę, gęś lub dróbka od nich-krótko. Osobno wstawić garść suszonych grzybów, wziąć pół kwaterki śmietany, wsypać mąki dwie łyżki, rozkwierlać,
dolać smak z grzybów i rosołu z kaczki lub gęsi, grzybki poszatkowane wrzucić,
pokrajane mięso w sos włożyć i pogotować. Obłożyć potem potrawkę na półmisku
kaszą perłową lub ryżem gęsto ugotowanym.

Kaczka młoda a la Nelson
Młodą kaczkę tłustą pokrajać na ćwiartki, osolić, włożyć w rądel łyżkę masła, trzy
młode grzybki świeże, oparzone i pokrojone w paski, trzy kartofle w plasterkach
i pokrajaną cebulę, sparzoną poprzednio przez pięć minut. Na tem położyć kaczkę
osypaną mąką i popieprzoną, zamknąć szczelnie rądel i dusić na prędkim ogniu,
potrząsając rądlem żeby się nie przypaliła. Pół godziny lub trzy kwadranse wystarczają żeby miała dosyć.
REKLAMA
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Świat w pigułce
Więcej Belgii, mniej Francji
Rolnik z Erquelinnes w Belgii od kilkunastu lat zajmował się uprawą pola.
Zawsze miał problemy z pewnym kamieniem. Jakkolwiek się nie starał, zawsze
najechał na niego traktorem. Pewnego
dnia nie wytrzymał i postanowił go przestawić o 2,29 metra w lewo. Wnet wydało się, że w ten sposób… zmniejszył
powierzchnię Francji na rzecz Belgii.
Kamień ten znajdował się bowiem w tym
miejscu od początku XIX wieku i wyznaczał granicę obu państw. Na szczęście sprawa nie skończyła się zbrojną
interwencją...

Dyplomatyczny skandal
Żona ambasadora Belgii Petera
Lescouhiera w Korei Południowej wybrała się na zakupy do sklepu odzieżowego. Nie była w dobrym nastroju, ponieważ już w pierwszym sklepie, który
odwiedziła, wszczęła awanturę z kasjerką. Nie skończyło się tylko na agresji
słownej. W pewnym momencie pani ambasadorowa uderzyła ekspedientkę, a ta
upadła na ziemię. Mimo że przysługuje jej immunitet, to belgijskie MSZ zapowiedziało, że będzie współpracować
z koreańską policją.

Wiszący cud
Kolejny powód, aby w tym roku odwiedzić Portugalię, to otwarcie najdłuższego
na świecie mostu wiszącego w gminie
Arouca. Konstrukcja liczy sobie prawie
pół kilometra długości oraz 175 metrów
wysokości. Most wybudowano za 2,1
miliona euro.

Nietypowa podróż
Policja z Katalonii zatrzymała 66-letniego mężczyznę, gdy ten jechał na autostradzie pod prąd. Wnet okazało się, że
w samochodzie panuje dziwny zapach.
Funkcjonariusze przystąpili do rewizji,
gdy nagle okazało się, że w bagażniku
znajdują się zwłoki w zaawansowanym
rozkładzie. Kierowca tłumaczył, że należą one do 88-letniego przyjaciela, z którym nigdy się nie rozstawał i który zawsze marzył o podróży do Hiszpanii.

Hiszpański kartel
Hiszpańskie służby specjalne rozbiły
gang, który zajmował się sprzedażą fałszywego szafranu z La Manchy. Jest to
jedna z najdroższych odmian szafranu
na świecie. Przestępcy najpierw sprowadzali przyprawę z Iranu, a następnie dodawali do niej barwniki, aby imitowała
odmianę z La Manchy. Być może brzmi

to zabawnie, ale ich roczne zyski przewyższały zarobki karteli narkotykowych.
Uzyskane pieniądze inwestowali w zakup nieruchomości oraz luksusowych
samochodów.

Nietypowy upominek
Właściciele paryskich sklepów z bielizną zorganizowali w połowie kwietnia
oryginalną akcję. Polegała ona na wysyłaniu do premiera listów wraz z upominkiem w postaci… bielizny. W ten sposób
Jean Castex wzbogacił się o ponad 200
sztuk odzieży intymnej. Pomysł zrodził
się na kanwie decyzji francuskiego rządu
o zamknięciu m.in. sklepów z bielizną.

Olej rzepakowy nie tylko w kuchni
Od 6 kwietnia wszystkie pociągi TER
relacji Paryż - Granville (w Normandii)
będą zasilane biopaliwem B100. Jest
ono produkowane na bazie oleju rzepakowego i wytwarza znacznie mniej zanieczyszczeń od tradycyjnych olejów
napędowych. Okazało się, że decyzja ta
przyciągnęła mnóstwo fanów kolei, którzy koniecznie chcieli przejechać się takim pociągiem. Jeden z nich przyleciał
aż z Japonii.

Bilet w jedną stronę
Władze miejskie Bazylei od pewnego
czasu testują kontrowersyjny projekt,
który polega na zachęcaniu bezdomnych do opuszczenia Szwajcarii. Każda
taka osoba może otrzymać bon na podróż
do dowolnego państwa oraz 20 franków
szwajcarskich. W zamian musi jednak
podpisać umowę, w której zobowiąże
się, że przez pewien czas nie wróci do
Szwajcarii. Niektórzy uważają, że jest
to dobry pomysł, ponieważ pozwoli niektórym bezdomnym wrócić do swojej
ojczyzny.

Nieunikniona kara
Trzech kłusowników w Parku
Narodowym Krugera w RPA wpadło
w policyjną zasadzkę. Początkowo zdołali uciec. Wkrótce jeden z nich został
zatrzymany. Zeznał następnie, że dwóch
jego towarzyszy trafiło na stado słoni
i nie jest pewien, czy przeżyli. Kilka godzin później zostali odnalezieni. Drugi
ukrył się w zaroślach, natomiast trzeci
leżał martwy. Został zadeptany przez słonie. Być może to pewien paradoks, ponieważ cała trójka planowała polować
właśnie na te zwierzęta. Nawiasem mówiąc, władze RPA rozważają ustanowienie kary śmierci za kłusownictwo.

Koniec szczęścia?

Niecodzienny szpieg

W uniwersyteckim stawku w Zambii od
22 lat pływała ogromna ryba. Nazywała
się Mafishi, czyli dosłownie wielka ryba.
Studenci z Uniwersytetu Copperbelt byli
do niej przywiązani, ponieważ uważano,
że przynosi szczęście. Wystarczyło tylko na nią spojrzeć, aby zapewnić sobie
zdany egzamin. Mafishi prawdopodobnie uratowała dwóch studentów, którzy
chcieli popełnić samobójstwo z powodu
nieudanego związku. Tylko na nią zerknęli, a cała radość życia natychmiast do
nich wróciła. Niestety żywot sławnej
ryby dobiegł końca,. Była symbolem
praw zwierząt, co podkreślił prezydent
Zambii Edgar Chagwa Lungu. W Afryce
od kilku lat prężnie rozwija się ruch na
rzecz ochrony zwierząt oraz środowiska
naturalnego. Podkreśla się także haniebną działalność Europejczyków, którzy
z roku na rok coraz częściej odwiedzają
biedniejsze regiony Afryki, aby zajmować się kłusownictwem. Szkoda, że ten
temat praktycznie nie występuje w europejskich mediach.

Indyjska straż graniczna zatrzymała przemytnika, który przenosił dziwną notatkę do Pakistanu. Uznano, że to
szpieg i zdecydowano o jego aresztowaniu. Sęk w tym, że zatrzymany to…
gołąb. Policjanci podkreślają jednak, że
oskarżony współpracował z nimi i sam
dał się ująć. Z pewnością będzie to okoliczność łagodząca.

Z innej epoki
Naukowcy w Kenii odkryli prawdopodobnie najstarszy na świecie grób.
Pochówek nastąpił około 78 tysięcy lat
temu. Zmarłym było dwuletnie dziecko.
Co ciekawe było ono owinięte całunem,
który nie uległ całkowitemu rozpadowi.

Historyczny wybór
Na czele Tanzanii od połowy kwietnia stoi pani prezydent Samia Suluhu
Hassan. Dotychczas sprawowała funkcję wiceprezydenta. Wybór jest o tyle
przełomowy, że Hassan zostanie pierwszą kobietą zaprzysiężoną na tym stanowisku w całej Afryce Wschodniej.

Niezwykły poród
25-letnia Halima Cisse z Mali to matka dziewięciorga dzieci. Niezwykłe jest
jednak to, że wszystkie dzieci urodziła jednocześnie! Początkowo ginekolodzy w Mali nie byli przekonani do ilości dzieci. Podejrzewano pięcioraczki.
Uznano, że w takiej sytuacji konieczna będzie specjalistyczna pomoc lekarska, dlatego Cisse została przewieziona
do Maroka. Tam stwierdzono, że kobieta spodziewa się w rzeczywistości siedmioraczków. Podczas porodu okazało
się, że przeoczono jeszcze dwójkę dzieci. Kobieta urodziła przez cesarskie cięcie. Dziewięcioraczki po porodzie były
w dobrym stanie i nic nie zagrażało ich
życiu.

Niecodzienna lekcja
Nauczanie zdalne budzi wiele kontrowersji, ale z pewnością bywa zabawne.
Pewien nauczyciel w Kolumbii po przeprowadzeniu lekcji fizyki zapomniał wyłączyć kamerki. Uczniowie, którzy pozostali na zajęciach, zauważyli, że do
jego pokoju weszła żona nauczyciela.
Wkrótce później uczniowie mogli oglądać ich intymne współżycie. Pedagog został zawieszony.

Pensja za… nic
Pewien mężczyzna na południu Włoch
postanowił 15 lat temu przestać przychodzić do pracy. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że wcale się
nie zwolnił. Mężczyzna bowiem przez
cały ten czas był na płatnym urlopie.
Jak to możliwe? Początkowo urlopowicz szantażował kierownika szpitala,
w którym pracował, że jeśli go zwolni,
to on ujawni kompromitujące informacje na jego temat. Przez 15 lat szpital
miał różnych kierowników, jednak żaden
z nich nie zauważył, że na rzecz urlopowicza wypłacane jest wynagrodzenie.
W ten sposób mężczyzna zarobił prawie
pół miliona euro.

Przełom na igrzyskach
Laurel Hubbard będzie prawdopodobnie pierwszą transpłciową kobietą, która wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich.
Jej dyscyplina to podnoszenie ciężarów.
Hubbard urodziła się jako mężczyzna,
jednak od najmłodszych lat czuła się
kobietą.

Koniec z nałogiem
Władze Nowej Zelandii uchwaliły zakaz sprzedaży papierosów oraz innych
wyrobów tytoniowych dla osób urodzonych po 2004 roku. Jest to pierwszy
krok w celu całkowitego zakazania palenia papierosów na terytorium Nowej
Zelandii. O podobnym pomyśle mówi
się w Norwegii.
KAMIL DUDKA
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Co słychać w technologicznym światku?
W czerwcu piszemy o tym, że możemy spodziewać się podwyżek cen na elektronikę i że być może szykuje się przełom w bateriach.
O czym jeszcze? Zapraszamy.
Będzie prezentacja
chińskiego systemu
Harmony OS w wersji 2.0., bo o nim
mowa, ma zostać zaprezentowany 2
czerwca. Druga odsłona oprogramowania została przeznaczona dla urządzeń
mobilnych, czyli smartfonów i tabletów.
Przypomnijmy, że Harmony OS to system operacyjny, którym Chińczycy będą
próbowali rywalizować z Androidem.
Czy nowe rozwiązanie się przyjmie?
Czas pokaże. Przypomnijmy jednak, że
nie jest łatwo przebić się na rynek z nowym systemem operacyjnym, a i propozycje od dłuższego czasu obecne
w sprzętach okazywały się niewypałami. Przykładem Symbian i Windows
Phone, które przepadły w technologicznych czeluściach.

"Nasza Klasa" do odstrzału
Pamiętacie ten popularny przed laty
serwis internetowy, który łączył ludzi
z tych samych klas i szkół? To protoplasta Facebooka, który zapoczątkował
w Polsce modę na serwisy społecznościowe. Chociaż już mało kto pamięta,
że istniało coś takiego, serwis nieprzerwanie funkcjonował w internecie. Teraz
jego obecny właściciel, spółka Ringier
Axel Springer Polska, zamierza go zamknąć pod koniec lipca. Firma zapowiada również usunięcie wszystkich danych
osobowych, które zgromadzone są na
serwerach "Naszej Klasy".

Czy to przełom w bateriach?
Każdy użytkownik urządzeń wie, że największym problemem współczesnych
urządzeń pozostaje sprawa zasilania.

Stosowane obecnie baterie tracą pojemność po kilkuset cyklach ładowania i rozładowania, co jest szczególnie uciążliwe
w przypadku tych sprzętów, w których
nie da się ich samodzielnie wymienić.
Specjaliści ze Stanów Zjednoczonych
opracowali nieco inną koncepcję baterii, która zawiera aluminium. Mówiąc
wprost, dzięki zmianie rozwiązania bateria jest wydajniejsza, stabilniejsza oraz
może oferować nawet do kilku tysięcy
cykli pracy. Miejmy nadzieje, że nowe
rozwiązanie zostanie wdrożone w życie
na masową skalę.

Internet nie taki wolny
Utarło się przekonanie, że internet jest
medium dającym dostęp do wolnej informacji i że znajdziemy w nim wszystko, czego chcemy. Dziś już wiadomo,
że to mit, co widać na przykładzie wielu
krajów. Do tego grona dołącza również

nasz sąsiad, Białoruś, gdzie dopuszczono możliwość blokowania stron internetowych. Teoretycznie dotyczy to witryn
propagujących zachowania ekstermistyczne, ale w praktyce może być zupełnie inaczej i wszystko wskazuje, że
tak będzie.

Będą podwyżki cen?
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić
do tego, że życie jest coraz droższe.
Wszystko wskazuje na to, że zmiany cen będą dotyczyć także elektroniki. Najwieksi producenci komponentów
podnieśli ceny, bo sami płacą więcej za
surowce do ich produkcji. Wychodzi na
to, że niektóre elementy potrzebne do
budowy urządzeń podrożały nawet o 30
procent. Kto za to zapłaci w ostatecznym
rozrachunku? Domyślcie się sami.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Zięć i teściowa obserwują deszcz
meteorytów.
Zięć pomyślał życzenie…
Teściowa nie zdążyła...
:-)

:-)
Facet, naprawiając elektrykę w domu,
zwraca się do teściowej:
- Mamusia potrzyma przez chwilę ten
drut.
- Już trzymam.
- Czuje Mamusia coś?
- Nie...
- Aha. To znaczy, że faza będzie w tym
drugim.
:-)
Taksówkarz wiozący marynarza pędzi jak wariat pomimo mgły gęstej jak
mleko.
- Jak pan w takiej mgle potrafi tak szybko jeździć? - odzywa się niespokojnie
marynarz.
- A wy, tam na morzu, jak sobie radzicie
we mgle?
- Pływamy według przyrządów.
- No właśnie, ja też: za siedemdziesiąt
groszy będzie dworzec.
:-)
Jasio zaczyna zrzucać na podłogę zabawki ustawione na półce. Pani go pyta:
- Co robisz, Jasiu?
- Bawię się.
- W co?
- W "gdzie są te cholerne klucze od
samochodu?!".
:-)
– Dlaczego programista na umycie głowy zużywa całą butelkę szamponu?
– Bo w instrukcji jest napisane: nałożyć,
spłukać, czynność powtórzyć.
:-)
Żona jednego z więźniów przychodzi do
gabinetu naczelnika więzienia i pyta:
- Czy mógłby pan skierować mojego
męża do jakiejś lżejszej pracy?
- Ale przecież on tylko pomaga porządkować dokumenty w biurze!
- W ciągu dnia tak, ale w ciągu nocy kopie jakiś tunel...
:-)

Kowalscy postanowili pójść do opery.
Ubrali się odświętnie w garnitur i suknię
wieczorową. Ustawili się po bilety w kolejce pod kasą. Mężczyzna przed nimi
zamawia bilety.
- Tristan i Izolda. Dwa poproszę...
Kowalski jest następny:
- Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa...
:-)
Małżeństwo kłóci się na ulicy. W pewnym momencie żona krzyczy:
- Cicho bądź! Ty się wcale nie liczysz!
- Co? Jak to ja się nie liczę?
Żona zatrzymuje taksówkę i pyta
kierowcę:
- Ile zapłacę za kurs na dworzec?
- 20 złotych.
- A jeśli pojadę z mężem?
- Tyle samo.
Żona odwraca się do męża i mówi:
- No i sam widzisz!
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:-)
- Sąsiedzie, dlaczego pan tak wczoraj
wieczorem wrzeszczał na żonę?
- Bo nie chciała powiedzieć, na co wydała wszystkie pieniądze.
- A dlaczego pan jeszcze głośniej
wrzeszczał dziś rano?
- Bo powiedziała.
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:-)
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Ile ma pan lat?
- 30.
- A jak długo pan pracował w poprzedniej firmie?
- 35 lat.
- Jakim cudem?
- To przez nadgodziny...
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:-)
Rozprawa w sądzie:
- A więc oskarżony przyznaje się,
że w czasie polowania postrzelił
gajowego?
- Tak, przyznaję się.
- A czy oskarżony może wskazać jakieś
okoliczności łagodzące?
- Tak, gajowy ma na nazwisko Zając.
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Ogłoszenie w prasie:
Duża firma informatyczna oferuje pracę
dla doświadczonych hackerów. CV oraz
List Motywacyjny prosimy umieszczać
na stronie www.microsoft.com

Sudoku

średnie

Humor
na czerwcowe dni
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Zadanie udostępnił serwis krzyzówkowy szarada.net

PANORAMICZNA

KRZYŻÓWKA

# ROZRYWKA
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Wioletta
Lewandowska
Moje ulubione miejsce w Lesznie to…
Starówka, z którą jestem związana zawodowo od 30 lat. Darzę to miejsce wielkim sentymentem, ponieważ to tam zrodziła się większość moich pomysłów na życie. Mimo
że na pozór to miejsce mało atrakcyjne i zmęczone upływem czasu, to ja postrzegam je
przez pryzmat pięknej historii, którą wspólnie tworzymy. Dlatego angażuję się w działania rewitalizacyjne na rzecz przywrócenia temu miejscu dawnej świetności. Inspirują
mnie także ludzie, którzy w ulokowanych na starówce miejscach kultury oddają się
swoim pasjom: malują, piszą, lepią w glinie, robią kute meble, dziergają na drutach...

Moją największą pasją jest…
Moja praca jest moją pasją, a pasja stała się sposobem na życie. Dla mnie handel nie
polega tylko na tym, aby coś kupić lub sprzedać, ale także na tym, aby odpowiednio
pokazać klientom dany produkt. Dlatego w moim sklepie z dumą prezentuję wyroby miejscowych rękodzielników, którzy w swojej pasji odnajdują radość życia. Ja
również uwielbiam prace ręczne, dlatego od 5 lat dziergam na drutach czapki, szaliki
i koce. Z zaangażowaniem projektuję swoją sklepową wystawę i kreuję modowe
propozycje dla pań. Wiele radości dostarcza mi także praca z ludźmi, od których wiele się uczę.

Być modnym oznacza…
...inspirować innych nie tylko w kwestii doboru rzeczy, które nosimy. Coco
Chanel mawiała: „Moda nie istnieje tylko w ubraniach. Moda jest na niebie,
na ulicy, moda to idee, sposób życia. Wszystko to, co się dzieje”. Również
wychodzę z takiego założenia, ponieważ moda to szerokie pojęcie, które
wyraża więcej, niż sądzimy.

Moje życiowe motto to…
Mam swoje trzy ulubione powiedzenia, które najlepiej opisują mnie i moje podejście
do życia:„nie ważne co nam zrobiono, ważne, co my z tym zrobimy”;„nie mam wpływu na to, co się zadzieje, ale mam wpływ na to, jak ja się zachowam i co zrobię”;„mam
jedno życie, które należy do mnie. Chcę je przeżyć według swoich zasad”.

Ostatnio największą radość sprawiły mi…
...narodziny wnuka Olka. Nie ma nic piękniejszego niż nowe życie, za które
stajemy się odpowiedzialni. Dzieci powodują, że odkrywamy w sobie nowe
pokłady siły i motywacji do tworzenia pięknych, wspólnych wspomnień.

Moją największą siłą jest…
Paradoksalnie - lęk przed nieznanym, ponieważ to uczucie jest zwiastunem
nadchodzącej motywacji, która pcha mnie ku osiągnięciu wyznaczonych
celów.

Właścicielka sklepu „Gral” z odzieżą damską. Z miłości do
leszczyńskiej Starówki i ludzi, którzy tam pracują, stworzyła
akcję „Jak dobrze mieć sąsiada”, której celem jest promowanie tego miejsca. Jako aktywna działaczka Stowarzyszenia
Nowe Stare Miasto jest także współinicjatorką „Dnia klienta
na starówce” i pokazów mody: „Moda na Deptak” oraz „Moda
na Rynek”. Kolorowy ptak, a przy tym skromna, empatyczna,
ciepła i z duszą artystki – tak mówią o niej osoby z najbliższego otoczenia. Prywatnie jest mamą dwójki dorosłych już
dzieci, a od kilku tygodni także szczęśliwą babcią. Uwielbia
obcować z przyrodą, z której czerpie siłę i inspiracje. „Serce,
pasja, zaangażowanie” - to trzy słowa, które najlepiej ją opisują.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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Waga (23.09 - 22.10)

Baran (21.03-19.04)
Karty nowości, informacji, szybkich wydarzeń, także trochę zbiegów okoliczności.
Dobry miesiąc jeżeli chodzi o sprawy towarzyskie, o Waszych przyjaciół i znajomych. Dużo będziecie wychodzić, dużo będziecie spotykać się z bliskimi. Maleńkie
zgrzyty w związkach, natomiast są to tylko takie małe chmurki deszczowe. Szczerą
rozmową uda się wszystko szybko wyjaśnić. W zdrowiu uważajcie na serduszko i na
wszelkiego rodzaju zranienia.

Byk (20.04 - 20.05)
Bardzo dobre karty na związki, bardzo dobre karty na miłości i romanse. Dla byków
karty pokazują zmiany w obszarze zawodowym - zmiany zdecydowanie na plus.
Część z was może otrzymać w tym miesiącu od dawna oczekiwany awans. Mam
karty mówiące o tym, by spróbować na chwilę zmienić otoczenie, wyjechać gdzieś
na weekend. W zdrowiu uwaga na nerki, pęcherz moczowy, uwaga na przeziębienie
dolnej części pleców.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Możecie się spodziewać zmian finansowych - spotkania, które może wam przynieść
całkiem spore pieniądze. Karty wskazują na duże zmiany w sferze finansowej. Jeśli
ktoś z was ma przed sobą sprawę sądową, to karty pokazują wygraną sprawę.
Zwracajcie baczną uwagę na to co mówią inni, bo gdzieś może być informacja,
która za jakiś czas będzie dla was bardzo przydatna w rozstrzygnięciach
prywatnych spraw.

Rak (21.06 - 22.07)
Raki: pilnujcie finansów! Nie szastajcie pieniędzmi, bo karty podpowiadają
przestoje finansowe, trudniejszy miesiąc. Pilnujcie wszelkiego rodzaju
dokumentów, na czas opłaćcie wszystkie rachunki. Pokazuje mi się pismo
urzędowe, które może przynieść nieco zamieszania i nerwów. Natomiast bliżej
końca miesiąca uda się większość trudnych spraw wyjaśnić. Uwaga na nogi, kolana,
nie podnoście niczego szybko, uważajcie jak stawiacie stopy.

Lew (23.07 - 22.08)
Początek miesiąca możecie spędzić w łóżku. Karty podpowiadają, że nie będą to
romantyczne igraszki - będzie to przeziębienie, może was dopaść niedyspozycja.
Druga połowa czerwca to bardzo dobra energia, siła, entuzjazm. Będziecie chodzić,
będziecie spotykać się ze znajomymi, będziecie załatwiać z pozytywnym
rezultatem zaległe tematy. Karta dobrych wiadomości, dobrych wieści. Końcówka
miesiąca super, czeka was jakaś nagroda.

Panna (23.08 - 22.09)
Dla panny dobre wieści finansowe, jeśli pracujecie na własnej działalności gospodarczej możecie otrzymać nowe intratne zlecenia, możecie rozwinąć własną działalność, możecie otrzymać nowe zamówienia. Miesiąc także sprzyja romansom, sprzyja związkom, sprzyja poznawaniu nowych osób. Karty kontaktu z zagranicą, karty
wieści z daleka będą ważne dla was w czerwcu, niech inspiruje was wszystko co jest
orientalne, egzotyczne. W zdrowiu uważajcie na układ moczowy.

Karty podpowiadają, że część miesiąca będzie dynamiczna, pewne sprawy
przyspieszą, a wy nie nad wszystkim możecie mieć pełną kontrolę. Zwróćcie
zwłaszcza uwagę na pracę, na wasze środowisko zawodowe, bo tam dzieje się coś
niepokojącego, czego w tym momencie nie dostrzegacie. Unikajcie sporów
i konfliktów, ale brońcie swojego stanowiska, nie pozwólcie nikomu wejść sobie na
głowę. Dyplomacją załatwicie więcej niż arogancją.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Dobre wieści jeśli chodzi o pieniądze. Część z Was zmieni miejsce zamieszkania. Mam
karty przeprowadzki, mam karty zakupu i sprzedaży nieruchomości, mam kartę remontu i upiększania domu. Wszelkie kwestie związane z domostwem, z rodziną,
z najbliższymi będą bardzo ważne w tym miesiącu, uda wam się te wszystkie sprawy
załatwić bardzo pozytywnie. Karty zdrowia zwracają zwłaszcza uwagę dla pań i spraw
kobiecych.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Karty pokazują, że miesiąc ten będzie intensywny. Jeśli macie do załatwienia
sprawy urzędowe, sprawy sądowe, sprawy formalne to w czerwcu uda się te sprawy
załatwić z dużym sukcesem, korzystnie dla was. Karty dobrego obrotu spraw, karty
dobrych interesów, karty zarobionych pieniędzy. Karty natomiast zwracają uwagę
na wasze przemęczenie i doradzają odpoczynek, relaks. Zwróćcie uwagę na układ
nerwowy.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Karty rodziny, karty dzieci, wnuków, karty rozwiązywania spraw i problemów
rodzinnych. Może to być dla was miesiąc bardzo intensywny, gdzie trzeba będzie
dokonać ważnych decyzji, może trzeba będzie rozdzielić zwaśnione strony. Na
pewno trzeba będzie zająć stanowisko w pewnej sprawie rodzinnej. Uważajcie
w domu, bo mam pokazane karty upadku, wypadku, poślizgnięcia się w domu.
Czerwiec spędzicie intensywnie, starajcie się zadbać o dobrą atmosferę w domu.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Na początek karty zmian zawodowych na plus, karty wypłaty premii, karty dobrych
pieniędzy. Karty podpowiadają, że możecie śmiało myśleć o zmianie pracy. Jeśli
mieliście takie plany to jest to najlepszy na to czas. Karty na pracę pokazują, że
wszystko uda wam się załatwić w taki sposób jaki sobie zaplanowaliście. Jeśli
chodzi zaś o sferę uczuć, karty podpowiadają, że drobne nieporozumienia uda się
wyjaśnić, ale może potrzeba na to trochę więcej czasu.

Ryby (19.02 - 20.03)
Początek miesiąca może przynieść drobne nieporozumienia, ale wszystko uda się
szybko i dobrze wyjaśnić. Karty podpowiadają, że możecie planować wyjazd, wakacje i wszystko uda się wykonać w założonym czasie i w założonym budżecie. Karty
pracy przyniosą dobre wiadomości, zadawnione sprawy uda się wyjaśnić. Skupcie
się na swoich zadaniach. W karcie zdrowia - chrońcie uszy, także przed nadmiernym
hałasem.

Horoskop klasyczny na czerwiec 2021 r.
opracowała wróżka Mira
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