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Babka wróżyła na wiele
Pewnie kojarzycie wymowne sceny i dialogi z fi lmu Marka Koterskiego „Dzień świra” i sławetną moją rację moj-

szą niż twojszą i w ogóle najmojszą? Śmieszne to, gdy jest sceną fi lmu komediowego. Gorzej, gdy takie mojsze 

niż twojsze przeplata rzeczywistość. Jak na przykład w kwestii ścieżki rowerowej przecinającej leszczyński Park 

Jonstona, gdzie racje są mocno podzielone…

Ile głów, tyle opinii. Tak już jest w tema-
tach kontrowersyjnych. Mamy demokra-
cję, wolność słowa i w ogóle wszystko 
co najpiękniejsze i o co przez lata przod-
kowie walczyli. Nie dziwi zatem, że do-
żyliśmy czasów, w których tak ochoczo 
i odważnie (niekoniecznie na żywo, 
z imienia i nazwiska, ale odważnie…) 
wyrażamy swoje poglądy. Trudno nie 
oprzeć się wrażeniu, że prawie każdy 
jest specjalistą: od polityki, od tej dru-
giej polityki, od tolerancji, od nietole-
rancji, od koronawirusa, od braku koro-
nawirusa, od gospodarki i od wszystkich 
innych tematów. Każdy wie najlepiej, bo 
tak! I ja się z tym zgadzam, bo kłócić 
się nie mam zamiaru (drogowego bul-
wersa już dzisiaj zaliczyłem, więc limit 
bezsensownie zszarganych nerwów na 
najbliższe dni został wyczerpany). Nie 
odkryję też Ameryki mówiąc, że dwie 
najmojsze racje, gdy różnią się i gdy żad-
na nie jest mniej mojsza od drugiej, pro-
wadzą do podziału. Wzorcowym przy-
kładem wspomniana już ścieżka. Pewnie 
znacie temat: jest sobie urokliwy Park 

Jonstona i nagle ktoś go nieurokliwie za-
betonował. To tak w skrócie. W rozsze-
rzeniu wygląda to jednak nieco bardziej 
zawile…

Na pierwszy rzut oka: co za blamaż! Jak 
można wylać beton w parku, tuż przy 
wspaniałej fontannie?! Przecież wszyst-
ko było dobrze i wszystko pasowało! 
Ale znalazł się ktoś, kto wie lepiej i na 
siłę chce społeczeństwo uszczęśliwiać. 
Wziął, wylał i poszedł. To tak z jednej 
strony.

Po krótkiej analizie: rozległy i komplek-
sowy remont krajowej dwunastki, ku 
uciesze amatorów jazdy rowerem, spa-
cerów z kijkami i zwolenników innych 
aktywności pod chmurką, uwzględnia 
stworzenie wzdłuż drogi traktu pieszo 
rowerowego. Ma być bezpiecznie i kom-
fortowo. Sprawny przejazd rowerem ma 
stanowić alternatywę dla kopcenia ru-
rami wydechowymi. Wiecie, ekologia 
i te sprawy. No i ten nieszczęsny asfalt 
w parku dla niektórych byłby jednak 

całkiem szczęsny. Bo na dwóch kółkach 
po gładkim śmiga się jak znalazł. Dzieci 
frywolnie bawiące się przy fontannie nie 
będą już nieopatrznie plątać się między 
kołami rowerów (za sprawą wzmożonej 
czujności swoich opiekunów rzecz jas-
na, no bo co jak co, ale na wyasfaltowa-
nej ścieżce lepiej niech nie biegają…). 
Wzrośnie też bezpieczeństwo pieszych, 
bo skoro rowerzyści mają swój brzyd-
ki asfalt, to nie będą już w tak dużym 
stopniu zagrażać na pozostałych traktach 
przecinających park. Ktoś może powie 
„ścieżka tak, ale dlaczego akurat w par-
ku?”. A no dlatego, że organizacyjnie 
jedyną sensowną alternatywą była zdaje 
się ścieżka tuż przy ulicy… wymagają-
ca wycinki drzew. Resztę już sobie sami 
dopowiedzcie.

No to jak w końcu, asfalt zły czy dobry?

Ja, specjalista od niczego, chętnie 
Wam odpowiem: nie wiem. I nikt nie 
wie. Bo wszystkim nie dogodzisz i to, 
co jednym przeszkadza, dla drugich jest 

zbawieniem. Tak było, jest i pewnie za-
wsze będzie. I nie ma co narzekać. Każdy 
ma prawo do własnej opinii i jej wyraże-
nia (byle kulturalnie, psia kość!). Sukces 
natomiast tkwi sobie gdzieś pośrodku, 
w ukryciu. I czeka z objawieniem, aż 
emocje ucichną. Szkopuł w tym, że gdy 
kurz już opadnie, to ów sukces nikogo 
ani nie oziębi, ani nie oparzy. 

Szanujmy się i swoje zdanie, bo 
w przeciwnym razie skończymy spra-
wę jak w „Dniu Świra” - podartą fl a-
gą i krwawiącym orłem. Nie dajmy 
się zwariować. I rzecz jasna nie mó-
wię tego w odniesieniu jedynie do opi-
sanej ścieżki, ale do wszystkiego co nas 
bezsensownie dzieli. Ścieżka niech po-
służy za prosty przykład.

PS część asfaltu ostatecznie skuto wra-
cając do etapu nawierzchni „parkowej”. 
Część pozostawiono.  I niech to będzie 
szczęśliwy dla każdego kompromis. 
Piona!

Mikrodotacje rozdzielone

LESZNO > Jedenaście projektów otrzymało dofinansowanie w ramach organizowa-
nego przez Centrum PISOP i finansowanego przez Miasto Leszno konkursu Inicjatywa 
dla Leszna. 40 tysięcy złotych zostało podzielonych między wszystkie organizacje po-
zarządowe zarejestrowane na terenie miasta Leszna, które zgłosiły swoje pomysły. 
Dofinansowania wynosiły od 1.300 do 5.000 złotych. Zostaną one wykorzystane na dzia-
łania wpisujące się w obszar pomocy społecznej. Plener malarski, zajęcia taneczne czy 
kontynuacja telefonu zaufania dla seniorów to tylko niektóre z ciekawych pomysłów 
zgłoszonych przez organizacje.

Porozumienie na deskach Teatru

LESZNO > Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Teatr Miejski w Lesznie podpisały po-
rozumienie o współpracy. Ma ono na celu promocję sztuki teatralnej wśród młodzieży 
i zwiększenie frekwencji młodszego pokolenia na widowni. Umowę, na scenie Teatru 
Miejskiego w Lesznie, podpisali: dyrektor Teatru Zbigniew Rybka, dyrektor CDN Paweł 
Borowski oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna Robert Fryz.

Fot. Centrum PISOP Fot. Facebook / Teatr Miejski w Lesznie
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Sprawniej do Gronowa

LESZNO > Ze względu na remont ulicy Fabrycznej, zmianie uległa organizacja ruchu 
w ciągu ul. Adama Mickiewicza. Skręt w lewo w kierunku Gronowa jest teraz możliwy 
z dwóch pasów. To na razie tymczasowa zmiana, jednak jeśli się sprawdzi, możliwe, że 
zostanie wprowadzona na stałe. Zastosowane rozwiązanie usprawnia ruch na zakorko-
wanym w godzinach szczytu dojeździe z centrum miasta do Gronowa. 

Nowe boisko na Zatorzu

LESZNO > Do użytku oddano kolejną inwestycję zrealizowaną w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Leszna. To boisko wielofunkcyjne oraz parkingi przy Zespole 
Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Już w trakcie realizacji inwestycji podjęto de-
cyzję o wykonaniu kanalizacji sanitarno-deszczowej. W wyniku dodatkowych prac łącz-
ny koszt inwestycji wyniósł około 850.000 zł. Dodajmy, że boisko ma służyć nie tylko ucz-
niom, ale także mieszkańcom.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna

Interaktywnie przy Berwińskich

LESZNO > W parku przy ul. Berwińskich w Lesznie, który znajduje się za Urzędem Miasta, 
powstała wyspa naukowa, czyli wykonane z ekologicznych materiałów laboratoria pod 
gołym niebem. Są one źródłem rozrywki i wiedzy nie tylko dla dzieci, ale także dla doro-
słych. W parku naukowym można wsłuchać się w niezwykłą muzykę kwiatów, zbadać 
obieg wody w przyrodzie czy samodzielnie wytworzyć prąd. Interaktywny park, który 
w przyjazny sposób wprowadza elementy edukacji ekologicznej, powstał z inicjatywy 
mBanku. 

Ekonomik doposażony

LESZNO > W ramach realizacji projektu pod nazwą „Podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych uczniów z terenu miasta Leszna” zakupiono doposażenie pracowni gastronomicz-
nej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Szkoła wzbogaciła się między innymi o 
kuchenkę indukcyjną, roboty kuchenne, czajniki, urządzenie do gotowania w sous-vide 
oraz zestaw do curvingu. Sprzęt kuchenny kosztował ok. 37.000 zł. W wakacje, w ramach 
tego samego projektu, uczniowie Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, 
Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych odbędą 150 godzin 
staży zawodowych w firmach działających w Lesznie i regionie.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. leszno.pl
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Zmodernizują sale wiejskie

GMINA WŁOSZAKOWICE > Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak podpisał 
umowy z wykonawcami na termomodernizacje sal wiejskich w Sądzi, Zbarzewie oraz 
Jezierzycach Kościelnych. Sale w Sądzi oraz Zbarzewie zostaną przebudowane, nato-
miast w Jezierzycach zamontowane zostaną nowe okna. Wykonawcą prac w Sądzi 
oraz Jezierzycach Kościelnych zostało Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane PAN-BUD 
z Rydzyny. Natomiast w Zbarzewie termomodernizację wykona firma Malarstwo – 
Tapeciarstwo z Bukówca Górnego. Koszt realizacji zadania wyniesie prawie 800.000 zł. 

Fot. wloszakowice.pl

Nowe publikacje Muzeum

LESZNO > Muzeum Okręgowe w Lesznie wydało dwie nowe publikacje: katalog zbio-
rów „Imago Lesnae. Ikonografia dawnego Leszna” oraz kolorowankę edukacyjną „Lekcja 
rysunku profesora Ballarina”. W czerwcu odbyła się konferencja prasowa promująca oba 
tytuły. Pierwszy z nich łączy cechy katalogu zbiorów ikonograficznych i albumu, w któ-
rym zaprezentowane zostały widoki Leszna ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. 
Kolorowanka natomiast przybliża postać czeskiego malarza Wilhelma Ballarina, który 
mieszkał w Lesznie i pracował tu jako nauczyciel rysunku. Przestrzeniami do kolorowa-
nia stały się obrazy jego autorstwa zawierające opisy technik malarskich. Publikacje są 
do nabycia w Galerii Sztuki przy ul. Narutowicza, a także w sklepie internetowym na stro-
nie www.muzeum.leszno.pl. Przypominany również, że w Galerii Muzeum Okręgowego 
(dawna synagoga) do 19 września można zwiedzać wystawę „Ulicami dawnego Leszna. 
Podróż sentymentalna”, która prezentuje zgromadzone w katalogu „Imago Lesnae” gra-
fiki, rysunki, obrazy czy pocztówki, dzięki którym można prześledzić rozwój terytorialny 
miasta na przestrzeni ponad 300 lat. 

Fot. Facebook / Muzeum Okręgowe w Lesznie
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Centrum Folkloru otwarte

BUKÓWIEC GÓRNY > W ubiegłym miesiącu (z powodu pandemii później niż planowa-
no) doszło do oficjalnego otwarcia Gminnego Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym. 
Budynek, w którym mieści się instytucja, poddany został termomodernizacji, wykonana 
została także nowa elewacja, a poddasze przystosowano do pełnienia funkcji użytkowej. 
Wyremontowany jesienią ubiegłego roku budynek stał się także siedzibą Stowarzyszenia 
Bukówczan „Manu” oraz Zespołu Regionalnego „Nowe Lotko”. 

Fot. gok.wloszakowice.pl

Pomysły na biznes nagrodzone

LESZNO > Rozstrzygnięto XII edycję konkursu „Pomysł na biznes” organizowanego przez 
Leszczyńskie Centrum Biznesu. Zgłoszone biznesplany były oceniane w dwóch kate-
goriach: praktycznej (przedsiębiorcy) i teoretycznej (uczniowie szkół średnich i studen-
ci). W kategorii praktycznej przyznano dwa pierwsze miejsca: Ewie Urban, która zgło-
siła biznesplan pracowni architektonicznej oraz Jagodzie Nawrockiej z pomysłem na 
innowacyjną szkołę języka angielskiego. Najwyżej ocenionym pomysłem w kategorii 
teoretycznej został projekt czwórki uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie 
(Borys Łangowicz, Mikołaj Kmiećkowiak, Dawid Kopik i Jakub Jęsiek – na zdjęciu), którzy 
przedstawili koncepcję firmy zabezpieczającej instalacje fotowoltaiczne przed pożarem. 
Łączna wartość nagród przekazanych uczestnikom wyniosła 44.000 zł. 

Fot. Magdalena Woźna

Porady prawne znów stacjonarnie

LESZNO > Od czerwca wznowione zostały stacjonarne porady w punktach nieodpłat-
nej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta 
Leszna. W mieście działają trzy takie punkty. Znajdują się one w Szkole Podstawowej nr 
13 (Rejtana 1), Szkole Podstawowej nr 1 (Aleje Krasińskiego 2) oraz budynku organizacji 
pozarządowych przy ulicy Dąbrowskiego 45a. Aby skorzystać z usługi należy umówić 
się na spotkanie dzwoniąc pod numer telefonu: 65 529 81 00. 

Filantropki nagrodzone

LESZNO > Jolanta Mikołajczak otrzymała nagrodę Melvin Jones Fellowship, która przy-
znawana jest za wyróżniający wkład w pracę filantropijną. To najwyższe światowe odzna-
czenie stowarzyszenia Klubów Lions. Jolanta Mikołajczak jest członkinią leszczyńskiego 
oddziału, czyli Lions Klubu Leszno 2000, od 11 lat. Dwukrotnie piastowała w nim funkcję 
Prezydentki. Gratulujemy!
Serdecznie gratulujemy również Annie Werno, która jako pierwsza w ponad 20-letniej 
historii leszczyńskiego klubu została Gubernatorem Okręgu 121 Polska, co oznacza, że 
w kadencji 2021/22 będzie przewodzić wszystkim polskim klubom Lions.
Dodajmy, że podstawowym celem działalności organizacji jest pomoc i wsparcie dla 
dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują choroby nowotworowe.

Wieczory Osieckie powróciły

OSIECZNA > Po dłuższej przerwie wróciły organizowane przez Towarzystwo Ziemi 
Osieckiej „Wieczory Osieckie". 17 czerwca w sali Centrum Kultury w Osiecznej odbyło się 
spotkanie z Profesorem Lechosławem B. Dworakiem, który ciekawie nakreślił sylwetkę 
swojego brata Zbigniewa K. Dworaka - urodzonego w Osiecznej wybitnego kardiochi-
rurga, który ponad 40 lat spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie między innymi koor-
dynował Projekt Operacji Polskich Dzieci, cierpiących na choroby serca. 

Wybory w Teatrze

LESZNO > Prezydent Miasta Leszna ogłosił w czerwcu konkurs na stanowisko Dyrektora 
Teatru Miejskiego w Lesznie. Zainteresowani mogą składać swoje kandydatury do 12 lip-
ca. Umowa z nowym dyrektorem zostanie zawarta 1 września 2021 roku.

IX edycja Budżetu Obywatelskiego

LESZNO > W czerwcu mieszkańcy Leszna mogli składać wnioski do kolejnej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. W tym roku oprócz zadań inwestycyjnych mieszkańcy mogli 
zgłaszać także tak zwane projekty miękkie, czyli zaproponować na przykład zorganizo-
wanie koncertu, festynu, kina plenerowego czy warsztatów. Wnioski będą rozpatrywane 
w lipcu i sierpniu, natomiast głosowanie odbędzie się we wrześniu. Do rozdysponowania 
przez mieszkańców na rok 2022 zaplanowano pulę około 2,5 miliona złotych.

Prezydent z poparciem

LESZNO > Radni udzielili Prezydentowi Miasta Leszna Łukaszowi Borowiakowi wotum 
zaufania (13 za, 6 przeciw, 2 brak głosu, 2 nieobecnych), zatwierdzili wykonanie budżetu 
za 2020 rok (14 za, 7 przeciw, 2 nieobecnych), a także udzielili Prezydentowi absolutorium 
(14 za, 7 przeciw, 2 nieobecnych). W roku 2020 dochody miasta wyniosły 528.666.500,95 
zł, natomiast wydatki 551.337.802,14 zł. 

Archiwum zaprasza na wystawy

LESZNO > Archiwum Państwowe przygotowało dwie nowe wystawy online. Pierwszą 
z nich jest ekspozycja powstała z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów pod nazwą 
„Dokumenty z archiwum braci czeskich wpisane w 2015 r. na Światową Listę Pamięć 
Świata”. Przedstawia ona historię miasta Leszna związaną z Jednotą Braci Czeskich. 
„W 100-rocznicę Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności” to temat drugiej z opra-
cowanych przez Archiwum prezentacji. Przedstawia ona dane z przeprowadzonych 
w Polsce (poczynając od 1789 r.) spisów ludności, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
dotyczących powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna. Wystawy są dostępne online na 
stronie www.archiwum.leszno.pl.
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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.

Nowe Ogrody zlokalizowane są w uro-
kliwej części Leszna. Zdecydowanym 
atutem jest swobodny dostęp do tere-
nów zielonych, alejek spacerowych 
i biegowych oraz czystość, co pozwa-
la odpocząć od wielkomiejskiego zgieł-
ku. Jednocześnie blisko stąd także do 
obiektów handlowo-usługowych, szkół 
czy leszczyńskiej starówki.
Prestiżowa zabudowa osiedla jest nie 

tylko wizytówką dewelopera, ale spra-
wia, że to miejsce Leszna nabiera repre-
zentacyjnego charakteru. Projekt cha-
rakteryzuje się nowoczesnym stylem, 
elegancją i wysokim standardem wy-
konania. Budynki wyposażone zosta-
ły w wysokiej jakości stolarkę okienną 
z roletami zewnętrznymi.
Wszystkie obiekty będą posiadały rów-

nież windy oraz pomieszczenia do prze-
chowywania wózków i rowerów. Do 
dyspozycji najmłodszych mieszkańców 
inwestor przewidział plac zabaw umiesz-
czony w centralnej części osiedla. 
Dla komfortu i bezpieczeństwa miesz-

kańców cały obszar jest monitorowany 
z możliwością odtworzenia obrazu do 
miesiąca wstecz. Każde z mieszkań po-
siada także wideodomofon. 
Do tej pory inwestor oddał do użytku 

4 budynki. Wszystkie mieszkania szyb-
ko 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 znaj-
dą się lokale o powierzchni od 34 do 47 

metrów kwadratowych w układach jed-
no- i trzy pokojowych wszystkie z anek-
sami kuchennymi, każde z przestronnym 
i jasnym balkonem. Mieszkania są do-
stępne 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 kwa-
dratowych, 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 zaintereso-
wanie i coraz mniejsza liczba wolnych 
lokali sprawiły, że inwestor rozpoczął 
budowę i sprzedaż kolejnego budynku. 
Będą w nim mieszkania o powierzch-
niach od 37 do 52 mkw w cenach od 
250.000 zł do nieco ponad 331.000 zł. 
Budowa ma zakończyć się na począt-
ku 2022 roku. Chcący zakupić lokal na 
Nowych Ogrodach powinni się spieszyć. 
Wybór lokali z każdym tygodniem jest 
mniejszy.
Poszukujesz własnych „czterech ką-

tów”? Ta propozycja jest skierowana 
właśnie do Ciebie!

Biuro Sprzedaży 
ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.noweogrodyleszno.pl
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8 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W CZERWCU

 
Profi Credit Polska S.A. jedna z największych firm pożyczkowych w Polsce stawiająca na rozwój swoich 

pracowników i współpracowników w związku z rozbudową sieci sprzedaży poszukuje: 

MOBILNEGO DORADCY KLIENTA 
(doświadczenie nie jest wymagane) 

517 883 236 * 
*koszt połączenia zgodny z taryfą operatora 

 

Zamknięta z powodu remontu

POWIAT > W czerwcu rozpoczęły się prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej 
Górka Duchowna – Targowisko w gminie Lipno. Na prawie 2-kilometrowym odcinku wy-
konana zostanie nowa konstrukcja jezdni, a pobocza zostaną odtworzone i utwardzone 
kruszywem. Ponadto, w granicach miejscowości Górka Duchowna, wykonany zostanie 
chodnik z kostki betonowej. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, będzie także współfinansowana przez powiat leszczyński i gminę 
Lipno, a jej koszt wyniesie około 1,6 miliona złotych. Prace prowadzone przez Drogbud 
Gostyń mają zakończyć się we wrześniu tego roku. Do tego czasu droga będzie zamknię-
ta dla ruchu, a jej objazd wyznaczono przez Żakowo – Lipno – Radomicko.

Woda w końcu trysnęła

LESZNO> Pod koniec czerwca uruchomiono fontanny miejskie, które znajdują się 
w Parku Jonstona oraz na Placu Metziga. Ze względu na pandemię i związane z nią ob-
ostrzenia sanitarne w zeszłym sezonie wiosenno-letnim Sanepid wydal zalecenie o nie-
uruchamianiu wodotrysków. W tym roku ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawił 
podmiotowi zajmującemu się ich utrzymaniem, czyli Miejskiemu Zakładowi Zieleni, któ-
rego przedstawiciele zdecydowali o uruchomieniu fontann. 

Fot. powiat-leszczynski.pl

Fot. Magdalena Woźna

REKLAMA
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Rozwinęli skrzydła w Lesznie
W połowie czerwca na leszczyńskim lotnisku było gorąco, nie tylko za sprawą ponad 30-stopniowego upału, ale przede wszystkim 

dzięki pokazom lotniczym Antidotum Airshow Leszno 2021. Wystarczyły dwie edycje, aby wydarzenie zyskało miano jednej 

z najciekawszych imprez tego typu w Polsce i Europie. Tłumy podziwiały podniebny spektakl, który zapierał dech w piersiach, 

wywoływał ciarki na ciele, a u niektórych nawet łzy wzruszenia.

Publiczność na Antidotum Airshow 
Leszno 2021 jako pierwsza w Polsce 
miała zaszczyt podziwiać grupę Red 
Bull Team Sharer, która lata zdalnie 
sterowanymi gigantycznymi modelami 
szybowców. Na niebie pojawił się tak-
że najmocniejszy samolot akrobacyj-
ny w Polsce pilotowany przez Łukasza 
Czapielę - Mistrza Świata Red Bull Air 
Race w klasie Challenger. Ekscytujące 
były również popisy Guya Westgate'a - 
wielokrotnego mistrza Anglii w akroba-
cji, który kilka dni przed imprezą pobił 
Rekord Guinnessa, wykonując szybow-
cem 200 beczek w holu za samolotem 
Skylane Airlony. Poza spektakularnymi 
przelotami samolotów, szybowców, heli-
kopterów, paralotni i moto-paralotni po-
łączonymi z pirotechniką, zgromadzeni 
mogli również podziwiać pokaz sztucz-
nych ogni, a także nocny pokaz balonów. 

Setki obiektywów aparatów wycelo-
wanych było w leszczyńskie niebo, by 

uchwycić najpiękniejsze kadry odważ-
nych pokazów. Jednak, gdy nad lotni-
skiem w blasku zachodzącego słońca 
przeleciał wojskowy myśliwiec F16, 
z tłumu rozległy się najgłośniejsze gło-
sy zachwytu: „to właśnie na niego cze-
kałem, jest najlepszy, to najjaśniejsza 
gwiazda wieczoru”.

Podczas imprezy wiele się działo nie tyl-
ko na leszczyńskim niebie, ale i na płycie 
lotniska. Można było obejrzeć wystawę 
lekkich samolotów i sprzętu wojskowe-
go lub spędzić czas w strefi e zabawy. 
Fani sportu lotniczego mieli również 
możliwość wykupienia lotu widokowe-
go, by móc samemu doświadczyć emo-
cji towarzyszących podniebnej przygo-
dzie. Spektakl dopełniała idealnie zgrana 
z akrobacjami powietrznych statków mu-
zyka na żywo. 

TEKST I ZDJĘCIA: 
MAGDALENA WOŹNA

Dzień po pokazach dotarła 
do nas bardzo przykra in-
formacja. Na terenie Czech 
rozbił się wracający z poka-
zów w Lesznie samolot T 28 
Trojan. Pilot zginął na miejscu.
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W Małej Kłodzie już komfortowo
W  czerwcu odbyło się ofi cjalne otwarcie przebudowanej drogi gminnej 

w Kłodzie. Jak mówił Kornel Malcherek, burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, 

mieszkańcy czekali na modernizację tego traktu ponad 50 lat.

Odcinek o długości 900 metrów prze-
szedł długo wyczekiwaną metamorfo-
zę. Prace, które rozpoczęły się w 2020 
roku, przebiegały sprawnie. Wysłużona 
nawierzchnia bitumiczna o zmiennej sze-
rokości jezdni została zastąpiona gład-
kim asfaltem z pasami ruchu o szero-
kości 3 metrów każdy. Przebudowane 
zostały także odcinki chodników oraz 
kanalizacja deszczowa. Wykonane zo-
stały zjazdy do posesji wraz z odwod-
nieniem. Droga posiadała już podziemną 
infrastrukturę techniczną. W celu popra-
wy bezpieczeństwa, przede wszystkim 
pieszych i rowerzystów, wykonano in-
teligentne podświetlenia przejść dla pie-
szych oraz aktywną sygnalizację ostrze-
gawczą na przejściach dla pieszych wraz 
z aktywnymi elementami odblaskowymi. 
Zamontowany został też radar z tablicą 
o zmiennej treści informującą o prędko-
ści ruchu pojazdów. Zmiany te poprawią 
komfort życia mieszkańców tak zwanej 
Małej Kłody, a także ułatwią dojazd do 
fi rm oraz pól i gospodarstw rolnych. 

- Wykonanie tej inwestycji nie byłoby 
możliwe bez uzyskania dofi nansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Chciałbym podziękować wszystkim, dzię-
ki którym realizacja tego zadania stała 
się faktem. Przede wszystkim dziękuję 
panu posłowi Janowi Dziedziczakowi, 
za bardzo dobrą współpracę i wspar-
cie, a także za to, że na każde nasze 
zaproszenie odpowiada swoją obec-
nością w gminie Rydzyna -w mówił 

podczas uroczystości burmistrz Kornel 
Malcherek. w- Mieszkańcom dziękuję 
natomiast za wyrozumiałość - ta droga 
została przebudowana dla was. Teraz 
przed nami nowe inwestycje, gmina 
Rydzyna otrzymała następny czek od 
rządu w wysokości 1,4 miliona złotych 
na kolejne zadanie: przebudowę ulic 
Łopuszańskiego i Czarnieckiego.

Zgromadzeni na uroczystości goście, 
wśród których byli między innymi po-
słowie, radni Rady Miejskiej Rydzyna 
czy przedstawiciele wykonawcy, życzyli 
mieszkańcom bezpiecznego użytkowa-
nia drogi.

- Przebudowa drogi gminnej nie pole-
ga jedynie na umocnieniu nawierzchni, 
to także renowacja systemu odprowa-
dzenia wody, czyli tego, co sprawia, że 
w XXI wieku wszyscy na drodze lokal-
nej czują się komfortowo: piesi, rowe-
rzyści i zmotoryzowani. Przyzwyczajeni 
byliśmy w Polsce do tego, że na drogach 
lokalnych po deszczu zbierały się kału-
że, dzięki takim inwestycjom sytuacja ta 
szybko ulega poprawie i jest bezpiecz-
niej – mówił poseł Tomasz Ławniczak. 

Całkowita wartość inwestycji to 
2.089.013,38 zł, z czego dofi nan-
sowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Celowego - Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg - wynosi 1.253.408,02 
zł. Wykonawcą prac była fi rma Drogbud 
Gostyń.
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Zaszczepieni tańcem
Cały świat tańczy „Jerusalema”, dlaczego nie my? - zadali sobie 

pytanie członkowie grupy tanecznej „Wygrani” działającej przy 

„Stowarzyszeniu Wygraj Siebie”. A że nie ma dla nich rzeczy 

niemożliwych, pod okiem Karola Solnickiego nauczyli się cho-

reografi i i odtworzyli ją w samym sercu Leszna. 20 seniorów 

wykonało symboliczny taniec radości i nadziei pod Ratuszem. 

Chcieli w ten sposób uczcić i podkreślić kres noszenia maseczek 

na świeżym powietrzu.

„Jerusalema” to największy globalny wiral ostatnich miesięcy. Afrykańskie ryt-
my, za których stworzenie odpowiedzialny jest muzyk o pseudonimie Master 
KG, uwiodły ludzi na całym świecie. Przyczyniło się do tego udostępnienie w in-
ternecie klipu, na którym pewna grupa taneczna z Angoli wykonuje stworzony 
przez siebie układ kroków do utworu „Jerusalema”. W ten sposób rozpoczął się 
#JerusalemaDanceChallenge, do którego przyłączają się ludzie różnych narodo-
wości i w różnym wieku. W mediach społecznościowych opublikowanych zosta-
ło już kilka milionów klipów z tanecznymi popisami tych, którzy mimo trwającej 
pandemii chcą cieszyć się życiem. 

Nic więc dziwnego, że do wyzwania przyłączyli się także członkowie „Stowarzyszenia 
Wygraj Siebie” – ich energia i chęć do życia zawstydza niejednego malkontenta. 

- Aby ćwiczyć układ do tego wyrażającego czystą radość tańca, spotykaliśmy się 
w naszym ukochanym parku Heermanna, niezależnie od pogody. Jesteśmy szczęś-
liwi, że wszyscy przetrwaliśmy ten trudny dla nas czas, dlatego stawiamy przed 
sobą nowe wyzwania. Od czerwca przygotowujemy kolejny występ, który nazwali-
śmy „Tańcem w koronawirusa”. Jest on dedykowany służbie zdrowia, która bardzo 
ciężko pracuje w czasie pandemii. Uważamy, że należy to docenić i uhonorować. 

By zobaczyło go szersze grono odbiorców, mamy zamiar uwiecznić nasz występ 
na teledysku i wrzucić na serwis YouTube – mówi Teresa Rękosiewicz, prezeska 
„Stowarzyszenia Wygraj Siebie”.

UWAGA!

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich chętnych w każdą środę na godzinę 17 do 
Parku Heermanna na zabawę z tańcem. Zajęcia prowadzi Karol Solnicki. 

TEKST I ZDJĘCIA: 
MAGDALENA WOŹNA
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Powiat leszczyński – na weekendy i nie tylko 

Jarosław 
Wawrzyniak,

starosta leszczyński:
Kolejna trasa oferuje to, 

co mamy najcenniejsze-
go w powiecie – perły ar-

chitektury. Zamek w Rydzynie i pałac 
w Pawłowicach to najcenniejsze zabytki 
całego regionu leszczyńskiego, a gro-
bowce ziemiańskich rodzin w Oporowie 
są ponadczasowymi wspomnieniami 
zasłużonych dla niepodległości kraju 
rodów.       

Kiedy pogoda sprawia, że za oknem jest zielono, a przyroda do nas woła, marzymy o tym, aby czas wolny spędzać na świeżym 

powietrzu. A kiedy słupek rtęci zmienia „swój czas” na letni, marzenie to sięga zenitu. Powiat leszczyński pozwala te marzenia 

zrealizować oferując mnóstwo fantastycznych miejsc, do których możemy bezpiecznie dotrzeć na maszynie zwanej rowerem.

Tym razem z Leszna kierujemy się 
ścieżką rowerową w kierunku Rydzyny. 
Założenie rezydencjonalno-urbanistycz-
ne miasta uznane zostało w 2017 r. za 
Pomnik Historii. Rydzyna jest wyjątko-
wo urocza i niepokalana w swoim osiem-
nastowiecznym kształcie. Uwodzi kolo-
rowymi fasadami kamienic i kryje wiele 
niespodzianek. Niemal na każdym kroku 
możemy podziwiać zabytek bądź obiekt 
o cechach zabytkowych. Jedną z naj-
większych atrakcji jest dawna siedziba 
Leszczyńskich i Sułkowskich położona 
w malowniczym parku. Spacerując za-
mkowymi komnatami, warto pamiętać, 

że jesteśmy w miejscu, z  którym zwią-
zane były tak znane postaci, jak dwukrot-
ny król Polski Stanisław Leszczyński czy 
Józef Sułkowski, romantyczny bohater 
i słynny adiutant Napoleona Bonaparte. 
Gościli w nim też m.in. Adam Mickiewicz 
i Julian Ursyn Niemcewicz. Warto także 
odwiedzić otoczenie zamku: park i za-
bytkowe ofi cyny, mieszczące prowadzo-
ny przez powiat leszczyński Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz 

pokłonić się Jego Wysokości Królowi 
Stanisławowi na cokole. 
Przed opuszczeniem Rydzyny należy 

jeszcze odwiedzić rydzyński kościół św. 
Stanisława. Znajdują się w nim szcząt-
ki rzymskiego legionisty Jukundusa, 
a podziemia są miejscem pochówku 
członków byłych właścicieli miasta – 
Sułkowskich. Następnie ścieżką rowe-
rową udajemy się w stronę Dąbcza, mi-
jając lub okrążając po drodze popularny 
zalew. Imponujący zbiornik jest dosko-
nałym miejscem do aktywnego wypo-
czynku. Krajobrazy są tak wspaniałe, że 
wzbudzają chęć posiadania dodatkowej 
pary oczu. W Dąbczu koniecznie nale-
ży zajrzeć do drewnianego kościoła św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Ten zaby-
tek to prawdziwa uczta dla oka i ducha.
Dalej koła roweru kierujemy w stro-

nę Pawłowic, nieustannie korzystając 
ze ścieżki rowerowej. Obowiązkowym 
miejscem dla każdego turysty jest za-
chwycający pałac, dawna rezydencja 
rodu Mielżyńskich, która obecnie słu-
ży celom naukowym i badawczym, a do 
tego jest dostępna dla turystów po wcześ-
niejszym umówieniu. W pałacu urzeka  

przepiękna sala balowa zwana także ko-
lumnową. Ciekawostką jest, że architek-
tem pałacu był Carl Gotthard Ianghans, 
który odpowiadał także za realizację 
Bramy Brandenburskiej w Berlinie. 
Pałacowy park chlubi się bujnym drze-
wostanem z pięknymi okazami lip, topo-
li, dębów i wiązów.
Ponownie chwytamy za kierownicę 

i lawirujemy ścieżką rowerową po po-
wiecie, obierając kierunek na Lubonię 
i Oporowo. W tej pierwszej mijamy cie-
kawy dwór. Z kolei w Oporowie należy 
zobaczyć cmentarz przykościelny, gdzie 
znajdują się imponujące grobowce ro-
dziny Morawskich oraz Ponikiewskich. 
Cechują je wysokie wartości artystyczne, 

historyczne i naukowe, a poza tym upa-
miętniają osoby zasłużone dla regionu 
i kraju, w tym Józefa Ponikiewskiego, 
adiutanta Naczelnego Wodza Sił 
Zbrojnych w czasie II wojny światowej 
gen. Władysława Sikorskiego, z któ-
rym zginął w katastrofi e w Gibraltarze 
w 1943 r.  
Drogę powrotną z Oporowa planuje-

my ponownie przez Pawłowice, a dalej 
przez Nowy Świat. W popularnym leś-
nym miejscu rekreacji można odpocząć 
w cieniu drzew lub skorzystać z zacie-
nionych miejsc wypoczynku. Cała tra-
sa liczy ok. 50 km i w całości przebie-
ga ścieżkami rowerowymi przy drodze 
wojewódzkiej i drogach powiatowych.

TRASA NR 3

Legenda

- ścieżki rowerowe

Pałac w PawłowicachZamek w Rydzynie

Zabytkowy kościół w Oporowie, 
z prawej strony grobowiec rodziny 
Ponikiewskich
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Klik i drink gotowy
Fotobudka, iluzjonista, neon z napisem LOVE, taniec w chmurach czy fontanna z czekolady to atrakcje, które już pewnie nie 

zaskoczą waszych gości. Jeśli więc szukacie czegoś, co rozkręci waszą imprezę i sprawi, że będzie ona niezapomniana, bądźcie 

oryginalni i zaproście na nią BARMIXA - automatycznego barmana, który oczaruje waszych gości i zaspokoi tych, których potrzeby 

wykraczają poza standardowy barek z alkoholami.

Spod ręki Polaka

Barmix to jedna z nowości w świe-
cie eventów. Jego twórcą jest Polak 
Sebastian Składny, który skonstruował 
urządzenie podczas studiów w ramach 
pracy inżynierskiej. Pierwszy proto-
typ zbudował samodzielnie w garażu, 
z drewna i blachy. Teraz, ten 45-kilogra-
mowy sprzęt przypominający ogromny 
ekspres do kawy, podbija polski rynek, 
a za jakiś czas chce rozpocząć ekspansję 
zagraniczną.

Dlaczego warto go wynająć?

Wynajęcie Barmixu ma wiele korzy-
ści. To niebanalna atrakcja na wesela, 
urodziny, rożnego rodzaju imprezy oko-
licznościowe czy inne eventy. Świecąca 
różnymi kolorami maszyna przyciąga 
uwagę gości już od wejścia. Sprawdzi 
się także podczas imprez dla dzieci, po-
nieważ posiada w swojej ofercie także 
menu z napojami bezalkoholowymi. Do 
wyboru jest 8 zaprogramowanych zesta-
wów, po 10 drinków w każdym, co daje 
kombinację 80 różnych napojów. Klient, 

który wypożycza urządzenie, decyduje, 
jakie drinki zaserwuje swoim gościom. 
Blue Lagoon, Mojito, Whisky Sour, 
Margarita, Tom Collins czy Fuzzer Bang 
to tylko niektóre z drinków, które zosta-
ły stworzone zgodnie z recepturą pro-
fesjonalnych barmanów. Barmix zaser-
wuje również shoty, na przykład lubiane 
przez wielu Kamikaze. Czas przygoto-
wania napoju przez maszynę wynosi 5 
sekund dla drinków zmieszanych i 15 se-
kund dla warstwowych. Szybko i bez ko-
lejek! A do tego także prosto, ponieważ 
obsługa tego urządzenia jest bardzo in-
tuicyjna. Bierzecie szklankę, którą napeł-
niacie lodem do 1/3 wysokości, podsta-
wiacie ją pod Barmixa, wpisujecie kod 
danego drinka na klawiaturze urządze-
nia, czekacie do końca nalewania drinka, 
dekorujecie w zależności od upodobań 
i cieszycie się  pysznym smakiem orzeź-
wiającego napoju. Uzupełnienie wszyst-
kich zbiorników w maszynie do pełna 
starcza na przygotowanie nawet 65 drin-
ków podczas jednej imprezy. Oczywiście 
to nie wszystko. Maszynę można szybko 
i łatwo uzupełniać, by serwować swoim 
gościom następne rundy. Kolejnym plu-
sem jest to, że Barmix nie opuści nagle 
imprezy, ponieważ jest wynajmowany 
na 24 godziny, co oznacza, że będziecie 
mogli cieszyć się nim do białego rana. 

Ile kosztuje?

Wynajęcie Barmixa jest o wiele tańsze 
niż honorarium, które musielibyście za-
płacić profesjonalnemu barmanowi. Za 
999 złotych wypożyczacie maszynę na 

24 godziny, natomiast gdy zechcecie ją 
użytkować przez dwa dni (na przykład 
wesele i poprawiny), zapłacicie 1500 
złotych. W tę cenę wliczone jest także 
100 szklanek, menu na stołach, kostkar-
ka do lodu, taca z owocami, akcesoria 
do dekorowania drinków, a także dowóz 
i odbiór urządzenia z imprezy w pro-
mieniu 30 kilometrów od Leszna oraz 
przygotowanie jej do użytku. Do ceny 
wynajmu należy doliczyć koszt zakupu 
alkoholi, soków i napojów, jakie posłu-
żą do przygotowania koktajli podczas 
przyjęcia. Podsumowując, na 100-oso-
bową imprezę za całość (czyli wynajem 
Barmixa, alkohole oraz składniki) za-
płacimy średnio od 1300 zł do 1600 zł. 
Za dodatkową opłatą istnieje także op-
cja wynajęcia barmana, który przez całą 
imprezę będzie obsługiwał maszynę. 

Jak zamówić Barmixa?

Na terenie Leszna i okolic (do 100 ki-
lometrów) działa przedstawiciel fi rmy 
Barmix Mariusz Malicki. Skontaktuj 
się z nim:

Tel.: 725 283 696
E-mail: mario19944@interia.eu

Facebook: Barmix-Leszno twój auto-
matyczny barman 

Instagram: @barmixleszno
Zarezerwuj termin już dziś!

Uwaga!

Istnieje możliwość wynajmu Barmixa 
na godziny (od 5 godzin wzwyż) oraz 
prezentacji działania urządzenia podczas 
umówionego spotkania. (4

4/
20

21
)
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Porachunki jak Pruszków 
z Wołominem

O "kierowcy", co nie miał niczego

Poszukiwany "celebryta" 
wpadł przez wywiad 

w internecie
Leszczynianin został rozpoznany przez policjanta, który prze-

glądał popularny kanał internetowy.

Strzelaniny, bomby pod samochodami, egzekucje na zlecenie 

czy porwania - tak było w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. 

Ale świat przestępczy wciąż istnieje i ma się dobrze, chociaż 

zmieniają się ludzie. Ostatnio niebezpieczną sytuację o zabar-

wieniu gangsterskiem odnotowano w Lesznie.

Sprawa miała swój początek w końców-
ce maja. Wówczas jeden z mieszkańców 
Leszna zawiadomił policję o czymś, do 
czego doszło na jednej z ulic miasta, a co 
wyglądało jak porwanie. Z relacji zgła-
szającego wynikało, że jakiś młody czło-
wiek został pobity i związany, a następ-
nie wrzucony do bagażnika samochodu 
mazda o kolorze wiśniowym. Pojazd ten 
później odjechał w nieznanym kierunku. 
Taka wiadomość doprowadziła do po-
stawienia na nogi całej jednostki policji, 
wszak nie są to zdarzenia, które odnoto-
wywane są codziennie.
- Dość szybko ustaliliśmy, że w centrum 

miasta doszło do rozboju z użyciem gazu. 
Jeden z zaatakowanych mężczyzn uciekł, 
a drugi, mieszkaniec powiatu leszczyń-
skiego, został wrzucony właśnie do ba-
gażnika - mówi Monika Żymełka, ofi cer 
prasowa KMP w Lesznie. - Brutalność 
ataku i zuchwałość sprawców, którzy 
działali w biały dzień, wskazywały, że 
szybkość działania policjantów może de-
cydować o zdrowiu i życiu ofi ary.
Podjęte działania doprowadziły poli-

cjantów do Miejsca Obsługi Podróżnych 
przy drodze ekspresowej S5, gdzie 
namierzono napastników oraz ich 

samochody. Funkcjonariusze podjecha-
li tam i dokonali dynamicznego zatrzy-
mania podejrzewanych o przestępstwo. 
To mieszkańcy powiatu kościańskiego 
w wieku 19, 21 i 22 lat wraz z towarzy-
szącą im kobietą. Wszyscy zatrzymani 
byli już notowani za przestępstwa narko-
tykowe oraz przeciwko mieniu.
- Sprawcy wyjawili, że swoją ofi arę po-

bili, a następnie pozbawili odzieży i po-
zostawili na terenie poligonu wojsko-
wego w Gronówku. Półnagi mężczyzna 
o własnych siłach dotarł do mieszkania 
w Lesznie - informuje M. Żymełka.
Według prokuratury motywem działania 

sprawców były porachunki narkotyko-
we pomiędzy dwiema grupami. Środki 
odurzające zostały zabezpieczone pod-
czas przeszukań, ale to dopiero począ-
tek sprawy. Na razie zatrzymani mają 
postawione zarzuty dokonania rozboju 
z użyciem niebezpiecznego narzędzia, 
pozbawienia wolności oraz gróźb karal-
nych, za co grozi im do 15 lat więzienia. 
Prokuratura wnioskowała też dla podej-
rzanych o tymczasowe aresztowanie na 
trzy miesiące, co sąd uznał za zasadne.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Policjanci wiedzieli, że 31-latek podej-
rzany o kradzieże z włamaniami opuścił 
Polskę i że się ukrywa. Od 2016 roku 
był poszukiwany na podstawie listu 
gończego wydanego przez prokuraturę 
w Wolsztynie, a następnie Europejskiego 
Nakazu Aresztowania. Policjanci przy-
puszczali, że przebywa w Hiszpanii. 
W ubiegłym roku jeden z funkcjona-
riuszy z Leszna przeglądał w internecie 
materiał wideo, w którym dziennikarz 
rozmawiał z Polakiem mieszkającym 
w Barcelonie. Mundurowy stwierdził, 
że to jest poszukiwany 31-latek. Zanim 

policja z Leszna podjęła dalsze kro-
ki, nagranie zostało poddane analizie. 
Chodziło o ustalenie, gdzie i kiedy roz-
mowa została przeprowadzona.
- Mając tę wiedzę, nasi funkcjonariusze 

przekazali te informacje policji hiszpań-
skiej, która zatrzymała 31-latka - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Mężczyzna został przetransportowany 

do Polski i przebywa w areszcie.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Pewien mieszkaniec Wschowy wykazał się niezłą fantazją. Ale 

zanim o tym…

...napiszemy o pewnym zdarzeniu 
przy wjeździe na Wiadukt im. Grota-
Roweckiego w Lesznie. Kierujący 
oplem, wjeżdżając na niego od strony 
ul. Wolińskiej, trochę za bardzo się spie-
szył, ale nie wiedział, że jest obserwo-
wany przez policjantów w nieoznakowa-
nym radiowozie. Dodał gazu, wyprzedził 
prawą stroną prawidłowo jadącego ci-
troena i zrobił to na przejściu dla pie-
szych. 48-latek z Leszna został zatrzy-
many przez policję i otrzymał mandat 
karny oraz 10 punktów karnych.
Ale to i tak nic przy 41-letnim miesz-

kańcu Wschowy. Historia zaczęła się 
tak, że wyjeżdżał ze stacji paliw z nie-
zapiętymi pasami bezpieczeństwa. Od 
tej chwili jego opel astra znalazł się na 
celowniku policji. Dalej było tylko le-
piej. W Al. Konstytucji 3 Maja na dwóch 

skrzyżowaniach mężczyzna przejechał 
na czerwonym świetle, a kiedy został 
zatrzymany do kontroli, wyszło, że jest 
w stanie po użyciu alkoholu.
- Poza tym nie miał uprawnień do pro-

wadzenia samochodu, opel nie był do-
puszczony do ruchu, został sprowadzo-
ny z zagranicy i nie był zarejestrowany 
w Polsce. 41-latek nie miał ubezpiecze-
nia OC, a tablice rejestracyjne zamonto-
wane w pojeździe zostały skradzione kil-
ka dni wcześniej na terenie województwa 
lubuskiego - wylicza Monika Żymełka, 
ofi cer prasowa KMP w Lesznie.
To się panu nazbierało. Już zajęła się 

nim policja, a wkrótce trafi  on przed ob-
licze sądu.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Uwaga!
Przypominamy, że w Polsce obowiązują już 
nowe zasady w zakresie ruchu drogowego.

Piesi i kierowcy:

→ pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojaz-
dem, z wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, 
gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych

→ kierujący pojazdem w pobliżu przejścia dla pieszych jest obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość, aby nie narażać na nie-
bezpieczeństwo pieszego, który jest na tym przejściu lub na nie wchodzi, musi 
też ustąpić mu pierwszeństwa, jeśli jest lub wchodzi na zebrę

→ pieszy musi pamiętać, że nowe przepisy nie czynią go bezkarnym, nadal musi 
zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i przechodzenia przez 
jezdnię, nie może też wchodzić bezpośrednio pod jadący pojazd

→ podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię obowiązuje bezwzględ-
ny zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych, które rozpraszają uwagę

Obszar zabudowany:

→ przez całą dobę jeździmy z prędkością 50 km/h

Odstęp pomiędzy pojazdami na autostradach i ekspresówkach:

→ na tym samym pasie ruchu nie może być mniejszy niż połowa wartości 
określającej prędkość pojazdu, czyli jadąc 100 km/h trzeba zachować przynaj-
mniej 50 metrów odstępu od następnego pojazdu, przepisu nie stosuje się przy 
wyprzedzaniu
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Odnaleziony w zaroślach

Bo nie stawił się w więzieniu

Kiedyś poduszki, teraz LED-y

Kilka godzin trwały poszukiwania pewnego 90-latka z Leszna, 

który wyszedł z domu z zamiarem złożenia wizyty synowi.

Nie przyszedł sam, to przyszli po niego osobiście. Jednak 

w  kontekście tej sprawy dla 43-letniego mieszkańca Leszna 

nie oznacza to nic dobrego.

Złodzieje jak zwykle kradną pod potrzeby klienteli. Ci zatrzy-

mani w Poznaniu przez kryminalnych z Leszna skupili się na 

refl ektorach samochodowych.

Jednak do niego nie dotarł, ani też nie wrócił do domu. Mężczyzna nie nawiązał 
również kontaktu z najbliższymi, dlatego postanowili oni poprosić o pomoc policję. 
Komendant ogłosił alarm i zorganizowano działania poszukiwawcze. Poza mun-
durowymi wzięli w nich udział strażacy zawodowi oraz druhowie z OSP. Po kilku 
godzinach mężczyzna został odnaleziony.
- Wyziębiony i słaby senior leżał w zaroślach. Nie był w stanie wstać o własnych 

siłach. Otrzymał niezbędną pomoc medyczną, po czym został przekazany rodzinie 
- mówi Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP w Lesznie.
Tym razem sprawa zakończyła się szczęśliwie.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Śmiertelny wypadek w Krzycku Wielkim. Pod szynobus jadący ze Zbąszynka do 
Leszna wjechał volkswagen arteon. Samochodem kierował 19-letni mężczyzna, 
który w wyniku wypadku został ciężko ranny. Razem z nim podróżował 26-latek. 
Zginął na miejscu. Szynobus uderzył bowiem w prawy bok samochodu i pchał 
pojazd przez kilkadziesiąt metrów.

(LUK)

Fot. OSP Włoszakowice

Fot. KM PSP w Lesznie

Fot. OSP Osieczna

Dwa samochody osobowe wzięły udział w wypadku w Trzebani. Oplem corsa 
i audi podróżowało sześć osób w tym czworo dzieci. Nikomu nic się nie stało, 
chociaż najmłodsze, czteromiesięczne dziecko, zostało przewiezione na obserwa-
cję do szpitala.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał za mężczyzną nakaz doprowadzenia do zakładu 
karnego. Leszczynianin powinien sam się tam stawić, ale jakoś mu to nie wyszło. 
Policjanci przyszli po 43-latka dwa dni po terminie stawiennictwa w więzieniu. 
Mężczyzna miał odbywać karę pozbawienia wolności za popełnianie przestępstw 
związanych z czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji. Kiedy 
został zatrzymany w swojej fi rmie, znaleziono u niego 200 gramów marihuany 
i amfetaminy.
- Mężczyzna ma postawione zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków i na 

wniosek prokuratury w związku z tą sprawą został tymczasowo aresztowany na trzy 
miesiące - informuje Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP w Lesznie.
Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Części samochodowe, zwłaszcza te najdroższe, są poszukiwane przez kierowców, 
dlatego złodzieje mają szerokie pole do popisu. Kiedyś regularnie kradziono po-
duszki powietrzne, później katalizatory, a teraz jest zapotrzebowanie na światła 
typu LED. W połowie maja do kilku takich przestępstw doszło w Lesznie i powie-
cie leszczyńskim. W kręgu zainteresowania złodziei były samochody dostawcze. 
Najpierw wybijali oni boczne szyby, następnie otwierali pokrywy silnika, a później 
wykręcali przednie refl ektory LED.
- Nasi policjanci zatrzymali w stolicy Wielkopolski dwóch mieszkańców Poznania, 

którzy mają związek z tymi zdarzeniami. 25-latkowie trafi li do policyjnego aresz-
tu, a później ogłoszono im zarzuty kradzieży z włamaniem do trzech busów. Obaj 
byli notowani za podobne przestępstwa - mówi Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.
Straty wynoszą 5000 złotych, a podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia 

wolności.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

W połowie czerwca na drodze wojewódzkiej nr 309 łączącej Radomicko i Lipno 
doszło do poważnego wypadku z udziałem trzech samochodów. Zniszczone zo-
stały ford focus i opel astra. Aby wydobyć poszkodowanych z kabin aut, stra-
żacy musieli zastosować narzędzia hydrauliczne. Następnie strażacy udzielili im 
pierwszej pomocy. Spośród sześciu osób do szpitala odwieziono dwie. Dopiero 
po zakończeniu działań policji strażacy zawodowi z Leszna oraz ochotnicy z OSP 
Lipno uprzątnęli jezdnię i na drodze można było przywrócić ruch.

(LUK)
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Pełną parą
Koncerty, festyny, warsztaty, zawody sportowe i inne rozrywki powróciły i wy-

pełniły naszą nieco poszarzałą ostatnimi czasy codzienność. Znów mamy możli-
wość zachwycać się wystawą w galerii, wzruszać podczas koncertu, rywalizować 
w sporcie, żywo reagować na inspiracje, odkrywać co nieodkryte, poznawać świat 
na nowo... po prostu działać. Tak niewiele, a tak wiele zarazem. Ulice wypełniły 
się spragnionymi kontaktu z drugim człowiekiem ludźmi, a drzewa stały się bar-
dziej zielone. Zatem cieszmy się latem i korzystajmy z tego, co przynosi nam nowy 
dzień, przebudzając się z pandemicznego snu. Oby to przebudzenie było trwałe. 

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
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REKLAMA

Pod kołami pociągu
Zginął żołnierz:

Pomiędzy Lesznem a Wolsztynem dostał się pod koła pociągu żołnierz 
Stanisław Ciegielski i poniósł śmierć na miejscu.

Postrzelony przemytnik
Mężczyzna pochodził z Leszna:

Na granicy usiłował właściciel 120 mórg. osady, kolonista Husemann, prze-
mycić żywność do Niemiec. Straż graniczna strzeliła za uciekającym H. i zra-
niła go ciężko. Husemanna, który mieszka w  Lesznie przy ul. Osadniczej 
nr. 9, odwieziono do szpitala Czerw. Krzyża.

Następnego dnia na łamach "Głosu Leszczyńskiej" doprecyzowano 
informację:

Postrzelony Husemann, o  którym w  wczorajszym numerze donosiliśmy, 
zmarł z powodu odniesionych ran w szpitalu Czerw. Krzyża.

Podczas wypieku chleba
Wielki pożar w Przybyszewie:

W  sobotę poł. około godz. wpół 1 wybuchł u  gospodarza Maślonki 
w  Przybyszewie pożar, który w  krótkim czasie zamienił całe gospodarstwo 
w  gruzy. Spaliły się dom mieszkalny, chlew, obora i  stodoła. Oprócz te-
go zginęły w płomieniach 3 świnie i 4 sztuk bydła. Jako pierwsi przybyli na 
pomoc kolejarze z  Lasocic z  sikawką pod komendą pomocn. przodownika 
p. Dodoty. Energicznym ich wysiłkom zawdzięczyć można, że ogień nie 
przeniósł się na sąsiednie domostwa. Ogień powstał podobno podczas wy-
piekania chleba.

Drożyzna w kraju, 

drożyzna w Lesznie
Do tego znikają towary:

Ryż, który niedawno kosztował 36 mk funt, obecnie kosztuje 90 mk. Kawa 
znikła zupełnie. Gdy się znowu pokaże, kosztować będzie - nieomal dwa ra-
zy tyle, co dotychczas. To samo zauważyliśmy i u nas w Lesznie. Poczekajmy, 
kiedy się ów towar pokaże znów po składach i po jakiej cenie. Jak nas dalej 
informują, znikają podobno także i papierosy pewnej fi rmy poznańskiej.

Chłopiec wywołał pożar
W prasie międzywojennej na porządku dziennym było podawanie na-
zwisk sprawców różnych zdarzeń:

We wsi Górka Duchowna w  powiecie kościańskim spaliło się gospodar-
stwo Michała Świątkowiaka. Płomienie zniszczyły dom mieszkalny i  chle-
wy, w których zginęły 3 świnie, 2 kozy, 5 młodych kóz , 29 królików i 2 psy. 
Straty wynoszą przeszło 200000 mk. Jak śledztwo ustaliło, ogień spowodo-
wał 9-letni syn Świątkowiaka.

Nowe fi rma w mieście
Tak na łamach prasy promowano nowy zakład w Lesznie:

Zwracamy uwagę na dzisiejsze ogłoszenie p. Woje. Rydlewicza, który przy 
ul. Leszczyńskich nr. 39 założył zakład wyrobów blacharskich i specjalnie 
wyrabianiem wanienek i naczyń zajmować się będzie.

Śmierć na ulicy
W samym centrum Leszna:

W sobotę popołudniu zmarł nagle podczas pracy na ul. Kościelnej robotnik 
Fryderyk Kohler, zatrudniony w interesie spedycyjnym p. Wenskiego.

Jest lipiec 1921 roku. We Lwowie policja państwowa konfi skuje u niejakiego Peltza worek z kilkunastoma milionami fałszywych 

polskich banknotów. W Gdańsku znikają guldeny przywiezione dla rządu polskiego na duńskim parowcu. Sprawcą kradzieży 

okazuje się Duńczyk zatrudniony przy wyładowywaniu okrętów. W Łodzi strajk robotników i pertraktacje ich przedstawicieli 

z fabrykantami w sprawie podwyżek płac. A tymczasem w regionie:

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Teksty pochodzą z "Głosu Leszczyńskiego" z lipca 1921 roku
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Na nietuzinkową inwestycję składają się 
domki, które budowane są w technologii 
szkieletu drewnianego na płycie funda-
mentowej. Wysoki standard osiedla let-
niskowego łączy w sobie jakość, trwa-
łość i funkcjonalność. A tylko optymalne 
połączenie tych trzech czynników jest 
w stanie sprostać wymaganiom stawia-
nym przez klientów. 
Wiele osób chce dziś posiadać tak zwany 

second home nad jeziorem, a niepewna 
sytuacja sanitarna ograniczająca wyjaz-
dy zagraniczne jeszcze bardziej wpływa 
na zainteresowane tego typu lokalami.
Dodatkowym atutem jest to, że realizo-

wane osiedle nie ma jedynie charakteru 
„sypialni”. Na zamkniętym i monitoro-
wanym terenie posiadającym dostęp do 
jeziora znajdować się będą 33 domki let-
niskowe. Każdy z nich będzie miał do-
stęp do bieżącej wody, kanalizacji, prą-
du oraz własnej klimatyzacji z funkcją 

ogrzewania. Na powierzchni 34 metrów 
kwadratowych znajdzie się miejsce na 
dwie sypialnie, pokój z aneksem ku-
chennym, łazienkę oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Dodatkowo każdy domek 
będzie posiadał 10-cio metrowy taras. 
Wygodę i strefę relaksu zapewni prze-
stronny i przeznaczony do indywidual-
nego użytkowania teren wokół domku, 
który będzie mógł zostać także ogrodzo-
ny.  Domki są przekazywane kupującym 
w stanie deweloperskim (wnętrze) nato-
miast 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 spor-
towe i rekreacyjne zaplecze, ale i wspa-
niałe widoki.
Latem ubiegłego roku zakończono re-

alizację prac przy pierwszym etapie 

inwestycji, obejmującym 11 domków. 
Wszystkie znalazły nabywców jeszcze 
przed oddaniem do użytku, a właściciele 
mogli w pełni wykorzystać zeszłorocz-
ny sezon letni.
Do końca II kwartału br. planowane jest 

oddanie kolejnych 12 domków, z któ-
rych cztery zostały jeszcze do sprzedaży. 
Trzeci etap prac to kolejne 10 domków, 
których ukończenie planowane jest la-
tem 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 spół-

kę K2 Nieruchomości jest przykładem 

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

Piękny widok każdego dnia
Inwestycja fi rmy 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.

Biuro Sprzedaży 
Ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.domkiletniskoweboszkowo.pl
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Naładowani zielon
Dożyliśmy czasów, w których świat potrzebuje naszej reakcji. Planeta, poprzez zmiany klimatyczne, woła o zrozumienie i wyha-

mowanie z bezwzględnym i pozbawionym refl eksji wykorzystywaniem oferowanych przez nią dobrodziejstw. Na szczęście mądre 

głowy wymyśliły coś, co nazywamy odnawialnymi źródłami energii. Na nieszczęście inne mądre głowy stworzyły wadliwy system 

administracji państwowej, który niekiedy znacznie utrudnia dążenie do bycia eko. Za przykład może posłużyć jedna z największych 

fi rm w naszym regionie, którą los próbował zniechęcić do proekologicznej inwestycji. Na szczęście tym razem troska o dobro 

planety zwyciężyła.

Drodzy Czytelnicy, przed chwi-
lą Waszym oczom ukazało się zdjęcie 
sporej wielkości farmy fotowoltaicznej 
(poniżej). To efekt inwestycji poczy-
nionej przez spółkę Astromal z siedzi-
bą w Wilkowicach. Spodziewacie się 
pewnie kilku ciepłych słów zwieńczo-
nych zachętą do działań proekologicz-
nych? Oczywiście zachęcamy, ale w tym 
akurat przypadku ciepłych słów może 
brakować...

***
Firma Astromal stanowi przykład lokal-

nego patriotyzmu na gruncie gospodar-
czym. Jej 40-letnia historia przepełnio-
na jest działalnością na rzecz lokalnej 
społeczności. Trudno znaleźć w regionie 
drugą fi rmę, która od lat z wielkim za-
angażowaniem wspiera lokalne działania 
i organizacje. Sponsoring klubów sporto-
wych, hojne wsparcie dla organizacji po-
zarządowych, inwestycje w infrastruktu-
rę… nie sposób wymienić wszystkiego. 
Dość powiedzieć, że Astromal otrzy-
mał tytuł Zasłużony dla Miasta Leszna, 
a w oczach mieszkańców Wilkowic, 
Leszna i powiatu leszczyńskiego jest jed-
nym z najlepszych pracodawców.

Andrzej Stróżyk, prezes zarządu 
Astromal Spółka z o.o. Sp.k.: - Jesteśmy 
rodzinną fi rmą ze stuprocentowym pol-
skim kapitałem. Duży nacisk kładziemy 
na wsparcie lokalnej społeczności, roz-
maitych organizacji i działań. Tworzymy 
miejsca pracy, nigdy nie zalegaliśmy 
z podatkami, dbamy o środowisko natu-
ralne. Prowadzimy biznes odpowiedzial-
nie i dążymy do samowystarczalności. 
Na rozwój nie otrzymaliśmy ani jednego 
euro dofi nansowania. Wydaje nam się, że 
prowadzimy biznes tak, jak prowadzić go 
należy, a mimo to po raz drugi w naszej 
historii otrzymaliśmy policzek od admi-
nistracji państwowej.

Pierwszy wymierzony został w obliczu 
chęci pobudowania drogi dojazdowej 
do siedziby fi rmy. Starania trwały… 20 
lat. Wreszcie, we współpracy z Miastem 
Lesznem, droga została wybudowana. 
Firma pokryła połowę kosztów inwesty-
cji, a pod miejsca parkingowe musiała 
przeznaczyć własny teren. Choć sprawa 

zakończyła się sukcesem, szampany nie 
wystrzeliły.

– I teraz też świętowania nie było i nie 
będzie – zapewnia Andrzej Stróżyk. 
A rzecz dotyczy inwestycji w ekologię.

Ale po kolei.

Rok 2018

Po szczegółowych analizach i wielu 
naradach, zarząd fi rmy Astromal podej-
muje decyzję o sporej  inwestycji w od-
nawialne źródła energii. W planach jest 
budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 
500 kW na gruntach sąsiadujących z fi r-
mą. Astromal celuje w samowystarczal-
ność energetyczną. Wytwarzany prąd 
ma w pełni zaspokoić zapotrzebowanie 
związane z zasilaniem całej produkcji. 
Wszystko ma zostać w fi rmie, nadwyżki 
prądu nie mają być odsprzedawane ope-
ratorowi – nie jest to inwestycja o cha-
rakterze komercyjnym. 

Andrzej Stróżyk: - Uznaliśmy, że pomi-
mo wysokich kosztów i trudnej do okre-
ślenia stopy zwrotu z inwestycji, warto ją 
zrealizować. W naszej fi rmie zawsze my-
ślimy perspektywicznie. Opłaty za prąd 
czy gaz regularnie rosną. Jednocześnie 
specjaliści alarmują, że kondycja śro-
dowiska naturalnego jest coraz gor-
sza. Naszym celem była z jednej strony 
oszczędność i samodzielność, z drugiej 
walka o planetę. Od lat ze szczegól-
ną starannością podchodzimy do dzia-
łań o charakterze proekologicznym. 
Przecież nasza organizacja jest w po-
siadaniu wszystkich stosownych, nie-
zbędnych oraz praktycznie stosowanych 
certyfi katów potwierdzających spełnia-
nie norm ekologicznych!

Po stworzeniu projektu inwestycyj-
nego podejmowane są kolejne kroki 
umożliwiającą realizację inwestycji. 
Wykonawcą wybrana zostaje Innogy 
Polska S.A., spółka z ogromnym do-
świadczeniem w tego typu realizacjach, 
jeden z liderów branży energetycznej nie 
tylko w Polsce, ale i Europie.

Wrzesień 2019

Decyzją Starosty Leszczyńskiego spół-
ka Astromal otrzymuje zezwolenie na 
wyłączenie z produkcji rolnej części 
działki przeznaczonej pod inwestycję 
(to wykonawca, na podstawie praktyk 
stosowanych w całym kraju, podpo-
wiedział, które konkretnie grunty wy-
dzielić – w skrócie, grunty pod stopy 
do stołów fotowoltaicznych; obiekty te 
nie są na stałe połączone z gruntem, nie 

stanowią budowli). Podpisana zostaje 
umowa z Innogy Polska S.A. i rozpo-
czynają się uzgodnienia z Enea Operator 
dotyczące przyłączenia farmy do sieci. 
Machina inwestycyjna może ruszyć peł-
ną parą, a przynajmniej tak się inwesto-
rom wydaje…

Andrzej Stróżyk: - Podpisaliśmy sto-
sowne umowy, zaciągnęliśmy kredyt 
i ruszyliśmy z realizacją inwestycji. 
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ą energią
Byliśmy przekonani, że to, co najtrud-
niejsze (a więc kwestie administracyjne) 
jest już za nami. Niestety po roku bardzo 
się rozczarowaliśmy…

Lipiec - październik 2020

Przedstawiciele Astromalu występują 
z wnioskiem o zmianę decyzji Starosty 
w ten sposób, że odrolnieniu podlegać 
będzie teren o powierzchni 0,1730 ha za-
miast (jak wcześniej ustalono) 0,1749 
ha. Okazuje się bowiem, że zwiększe-
nie mocy modułów skutkowało zmniej-
szeniem ich ilości. Starosta Leszczyński 
odmawia zatwierdzenia projektu budow-
lanego i wydania pozwolenia na budowę 
elektrowni fotowoltaicznej, w efekcie 
czego urzędnicy orzekają, że nie nastą-
piło faktyczne wyłączenie z produkcji 

rolnej części działki. Następnie zmienia-
ją wcześniejszą decyzję Starosty zezwa-
lającą na odrolnienie części działki pod 
inwestycję.

- Wreszcie, decyzją z dnia 17 września 
2020, Starosta Leszczyński zatwierdził 
projekt budowlany i udzielił pozwolenia 
na budowę elektrowni fotowoltaicznej, 
ale z uwagi na to, że panele fotowolta-
iczne zostały określone mianem obiektu 
tymczasowego, zobowiązani byliśmy do 
ich demontażu w terminie jednego roku, 
a więc do 16 września 2021 – słyszymy 
od przedstawicieli Astromalu.

- Postawiono nas pod ścianą – zapew-
nia Andrzej Stróżyk. - Demontaż po roku 
byłby absurdalny i nielogiczny, bo to in-
westycja na lata. Takie rozwiązanie nie 

wchodziło w grę. Z uwagi na zawar-
te już umowy i zaciągnięty kredyt, nie 
mogliśmy zrezygnować z naszych pla-
nów. Trzecią opcją okazało się być od-
rolnienie znacznie większej powierzch-
ni działki i właśnie tę opcję wybraliśmy. 
Kosztowało nas to 320 tysięcy złotych.

W październiku, na wniosek Astromalu, 
zmieniona zostaje decyzja dotyczącą od-
rolnienia przedmiotowej działki w ten 
sposób, że zamiast 0,1730 ha z produkcji 
rolnej wyłączone ma zostać 1,2230 ha.

Grudzień 2020

Starostwo wydaje decyzję zmieniającą 
wcześniejsze pozwolenie na budowę far-
my fotowoltaicznej. Znika z niego za-
pis o konieczności rozbiórki paneli foto-
woltaicznych w terminie jednego roku. 
Spółka Innogy kończy inwestycję, za-
kończone zostają wszystkie sprawy for-
malne. Do pełnego sukcesu pozostaje już 
tylko przyłączenie do sieci przez Enea 
Operator. Tylko i aż…

Andrzej Stróżyk: - Monopolista ma na 
wszystko czas. Zasłaniając się pandemią, 

odraczano umowny termin przyłączenia 
instalacji do sieci. Ta daleko idąca indo-
lencja kosztowała nas dziesiątki tysięcy 
złotych miesięcznie. W zawieszeniu cze-
kaliśmy pół roku. To dłużej niż trwała 
rzeczywista budowa farmy!

16 czerwca 2021

- Wreszcie nas podłączono – mówi 
Andrzej Stróżyk. - Wizyta przedstawi-
ciela Enea Operator, na którą z niecierp-
liwością czekaliśmy przez sześć miesięcy 
sumując w głowie kolejne straty, trwała 
30 minut. Ostatecznie inwestycja, którą 
tak naprawdę można zrealizować w nie-
spełna rok, trwała trzy lata. Ta opiesza-
łość i niekorzystne dla przedsiębiorcy in-
terpretacje przepisów prawa kosztowały 
nas w sumie ponad 700 tysięcy złotych. 
To tak zwane utracone szanse oraz ko-
rzyści dla środowiska!

***
1716 paneli fotowoltaicznych chwyta 

każdy promień słońca. Prąd z farmy pły-
nie prosto do siedziby fi rmy Astromal, 
która dzięki inwestycji stała się energe-
tycznie niezależna. Za sprawą mniej-
szej emisji CO2 wygrała matka natu-
ra. Pozostaje pytanie, dlaczego droga 
do ekologicznego sukcesu, który powi-
nien być celem każdego z nas, jest tak 
wyboista? Czy nie można inaczej, ła-
twiej, ze zrozumieniem przedsiębiorcy 
i makro-problemu?
 
Andrzej Stróżyk: - Możesz być zmo-

tywowany, może ci leżeć na sercu do-
bro planety i możesz myśleć perspek-
tywicznie. Możesz też mieć dobry plan 
i specjalistów wokół siebie. Może ci się 
wydawać, że nic nie ma prawa cię za-
skoczyć. Ale potem stajesz oko w oko 
z aparatem administracji państwowej, 
dostrzegasz sprzeczności wewnątrz pra-
wa i wykluczające się wzajemnie różne 
przepisy i rozporządzenia. Przekonujesz 
się jak wiele zależy od jednej decyzji 
urzędnika, a jak niewiele od prostej lo-
giki. Momentami czujesz się bezradny. 
Pytasz sam siebie, czy w ekologię warto 
inwestować. Niestety w praktyce możli-
wy do osiągnięcia sukces może stać się 
widmem utraconych szans. Z punktu wi-
dzenia Polski i planety byłoby szkoda 
zmarnować potencjalnych inwestorów 
zainteresowanych zieloną energią. Choć 
kierunek jest właściwy i możliwości dość 
spore, to jednak nie wszystko funkcjonuje 
tak, jak należy. A w naszym przypadku, 
cóż… Bareja by tego nie wymyślił. (4
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Scena pierwsza: kreatywność
Na swoim koncie ma setki zrealizowanych projektów w postaci kompleksowej organizacji i prowadzenia imprez. Była menedżerką 

takich gwiazd, jak Joanna Liszowska, Robert Rozmus czy Rudi Schuberth. Leszczynianie mogą kojarzyć ją z Radiem Elka, w którym 

niegdyś pracowała. Magda Nowak to jedna z tych kobiet, które podziwia się za energię do działania, odwagę w podejmowaniu 

nowych wyzwań i kreatywność. Największą jej siłą jest zdolność do budowania dobrych relacji. To właśnie dzięki niej przetrwała 

wielomiesięczne zamrożenie branży rozrywkowej i otworzyła nowy rozdział w życiu zawodowym. Nadal pod szyldem magdanowak.

pl – ale tym razem wspólnie ze zdolnymi, młodymi ludźmi – ruszyła z projektem, którego efekty podziwia cała Polska. I jak sama 

przyznaje, to dla niej najszczęśliwszy okres w życiu zawodowym.

- „Wszystko, co się w życiu zdarza, 
ma swój sens i cel. I może nam służyć. 
Musimy to tylko odkryć”. To słowa moje-
go guru z Uniwersytetu Warszawskiego, 
profesora Stanisława Kownackiego - 
mówi Magda Nowak. - Pandemia zbu-
rzyła mój rynek pracy. Na szczęście nie 
zdołała zburzyć zbudowanych przez lata 
dobrych relacji z ludźmi. To one pozwoli-
ły mi przetrwać 11 miesięcy bez koncer-
tów, przedstawień, eventów. Co prawda 
przez chwilę z uporem maniaka wpatry-
wałam się w nagle zatrzaśnięte drzwi, 
ale w końcu odwróciłam głowę i zoba-
czyłam, że przecież obok są drugie, na 
dodatek otwarte - wspomina.

Według Magdy największym jej mająt-
kiem są ludzie, których spotkała na swo-
jej drodze, bo dzięki nim cały czas się 
rozwija i to dzięki nim całkiem niespo-
dziewanie rozpoczęła przygodę produ-
centa reklam telewizyjnych. Do projek-
tu zaprosiła młodych twórców - zgraną 
ekipę, która współpracowała ze sobą 
wcześniej, między innymi w ramach 
leszczyńskiej grupy Qultura Film. Alicja 
Adamczewska, Igor Leński, Kacper 
Wojciechowski i Marcin Mikołajczak 
zdobywali doświadczenie pisząc 

wspólnie scenariusze, tworząc krótkie 
formy fi lmowe czy fi lmy dokumentalne. 

- Produkowanie reklam telewizyjnych 
to dla Magdy nowość, a dla nas natural-
na kolej rzeczy. Robiliśmy to od dawna, 
ale nie z takim rozmachem i nie na taką 
skalę. Dzięki Magdzie, jej ogromnemu 
doświadczeniu i menedżerskim umiejęt-
nościom, naszą twórczość możemy po-
kazać szerszej grupie odbiorców. Magda 
daje nam poczucie bezpieczeństwa, dba-
jąc o odpowiednio skonstruowane umo-
wy, pozyskiwanie klientów czy środków 
fi nansowych, a my możemy skupić się na 
procesie twórczym - mówi Igor.

- Magda jest bardzo dobrym liderem 
grupy. Potrafi  jednoczyć ludzi i spra-
wia, że wszyscy członkowie naszej eki-
py świetnie ze sobą współpracują - do-
daje Alicja.

- Sposób, w jaki z nami rozmawia, po-
woduje, że wszyscy mamy do niej zaufa-
nie i dzięki temu tworzymy zgrany team 
- dopowiada Kacper. 

Kierownictwo produkcji, czyli Magda, 
Igor i Kacper, odpowiada za to, aby dana 
produkcja była dograna logistycznie, na-
tomiast na planie fi lmowym Igor i Kacper 
odpowiadają za wizję artystyczną. Igor 

jest reżyserem, Kacper operatorem ka-
mery i zdjęć. Alicja pomaga grupie 
w czasie preprodukcji, jej zadaniem 
jest przygotowywanie storyboardów, 
czyli rozrysowywanie poszczególnych 
scen, z których będzie składać się rekla-
ma. Marcin jest asystentem operatora 
odpowiedzialnym także za ustawienia 
ostrości. Ekipa ta rozrasta się z każdym 

kolejnym zleceniem. Przy ostatnim pro-
jekcie making off  z planu, czyli doku-
mentowanie pracy zespołu, powierzo-
ne zostało Jagodzie Marcinowskiej 
i Maciejowi Nowaczykowi z Tommy 
Media. 

Każda z wymienionych osób ma mi-
sję, by pozostawić cząstkę siebie w po-
szczególnych realizacjach, dlatego nie 

Autor: Mikołaj Vottero  
Od lewej: Alicja Adamczewska, Magda Nowak, Kacper Wojciechowski, Igor 
Leński i Marcin Mikołajczak.
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REKLAMA

narzucają sobie nawzajem trybu pracy, 
lecz dają twórczą swobodę i wsparcie. 

- To jest team, który czuje artyzm, fi lmo-
wość, obraz... to jest ich bajka. Cieszę 
się, że to oni pojawili się na mojej dro-
dze, ponieważ wszyscy to zawodowcy. 
Uśmiech na twarzy moich współpracow-
ników to dla mnie jedna z ważniejszych 
rzeczy, bo to znaczy, że lubią tę pracę 
i wykonają ją znakomicie. 14-godzinny 
dzień zdjęciowy, zarwane nocki i presja 
czasu to specyfi ka pracy fi lmowców, dla-
tego musimy być zgraną grupą, żeby ra-
zem dzielnie znosić te wszystkie niedo-
godności - podkreśla Magda.

Znoszą je wzorowo i dzięki temu z roz-
machem i bez kompleksów realizu-
ją reklamowe produkcje, które można 
zobaczyć na kanałach głównych i te-
matycznych grupy TVN oraz Polsat. 
Na swoim koncie mają 5 bilbordów 
sponsorskich Spółdzielni Mleczarskiej 
w Gostyniu oraz 30-sekundowy spot 
reklamowy kawy More, która została 
wprowadzona na rynek przez poznań-
ską palarnię kawy Astra. Obecnie pra-
cują nad trzema kolejnymi reklamami, 

które będą emitowane w telewizji we 
wrześniu. 

- Wyróżnia nas to, że reklamy produkuje-
my kompleksowo. Nasz jest pomysł, sce-
nariusz i realizacja. Dzięki temu mamy 
większe pole do popisu, ponieważ kon-
trolujemy każdy z etapów - mówi Igor.

- Nie pracujemy według utartych, tele-
wizyjnych schematów, lecz próbujemy 
je przełamywać. Oczywiście przestrze-
gamy wytycznych, które trzeba zacho-
wać, by reklama trafi ła do telewizyjnej 
ramówki, ale chcemy przemycać w na-
szych spotach jak najwięcej fi lmowych 
elementów. Dla nas najważniejsza jest 
historia, dzięki której potencjalny klient 
może poczuć się bohaterem naszej opo-
wieści - dodaje Kacper.

Magda, która wcześniej z branżą fi lmo-
wą miała niewiele wspólnego, szybko 
przystosowała się do nowej rzeczywi-
stości. Jej współpracownicy chwalą ją za 
elastyczność i profesjonalizm. Natomiast 
ona jest zachwycona tym, że jej życie 
zawodowe, mimo trudnej sytuacji, po-
toczyło się tak, że znowu otaczają ją 
artyści.

- Ci młodzi ludzie mają ogromną wyob-
raźnię, setki pomysłów, niespożyte zasoby 

energii i świeże spojrzenie na rzeczywi-
stość. Wybrałam ich do tego projektu, po-
nieważ uwielbiam pracować z artystami. 
Zależy mi na tym, aby nasze reklamy się 
wyróżniały i żebyśmy nie byli agencją jak 
setki innych. Bardzo mnie cieszy, że do 
tej pory nasze produkcje zbierają pozy-
tywne opinie. Mam nadzieję, że jeszcze 
wiele wspólnych realizacji przed nami, 

ale trzymam także kciuki za prywatne 
projekty moich zdolnych współpracow-
ników, które mam nadzieję doczekają 
się w przyszłości Oscara - podsumowu-
je Magda.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: TOMMY MEDIA
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Najważniejszą informacją jest to, że zaczęły się wakacje - okres podróży dalszych i bliższych, egzotycznych i tropikalnych, za-

morskich oraz europejskich. Z pewnością większość z was tęskni już za ciepłym morzem lub oceanem, dobrym jedzeniem oraz 

słońcem. Wspólnie z ekspertką z branży turystycznej, Katarzyną Mencel-Zielińską, przygotowaliśmy wakacyjny alfabet, który 

może wam pomóc w wyborze wymarzonego kierunku podróży.

- Jakie oczekiwania oraz preferencje 
mają leszczyńscy podróżnicy?
- W tym roku wyraźnie widać zmęcze-

nie obecną sytuacją, dlatego sporo osób 
już zimą zarezerwowało sobie letni wy-
poczynek, by móc odliczać czas do po-
dróży. Klienci najczęściej decydują się 
na wakacje na plaży, w cieniu palm, 
z możliwością skorzystania z morskich 
kąpieli. Natomiast ich najczęstsze ocze-
kiwania to maksymalnie 2-3 godziny 
lotu z Poznania lub Wrocławia, krótki 
transfer z lotniska do hotelu, basen, bli-
skość plaży oraz wyżywienie all inclu-
sive. Oczywiście pomagamy dobrać taki 
hotel oferujący dodatkowe atrakcje dla 

dzieci, na przykład mini aquapark, zjeż-
dżalnie lub grupy animatorów. 

- Czyli można powiedzieć, że turysty-
ka zorganizowana wraca do łask?
- Zdecydowanie. W gąszczu zmienia-

jących się przepisów łatwo się zgubić. 
Można jednak powierzyć organizację 
swoich wakacji fachowcom, którzy każ-
dego dnia są na bieżąco z przepisami. 
W przypadku zmian klient jest o tym in-
formowany. Oprócz tego oferujemy wy-
kupienie ubezpieczenia, dzięki któremu 
wakacje są bezpieczniejsze. 

A oto kilka naszych propozycji:

A jak Albania - kierunek stosunkowo 
młody, ale cieszący się coraz większym 

zainteresowaniem ze względu na krót-
ki lot, długie plaże oraz niskie ceny. Po 
wyjściu z hotelu warto posmakować 
pysznej, lokalnej kuchni, a także zoba-
czyć dziką przyrodę oraz niesamowite 
góry. Powiew egzotyki w Europie. 

B jak Bułgaria - od lat popularna, 
szczególnie wśród rodzin z dziećmi. 
Złote Piaski oraz Słoneczny Brzeg - na-
zwy kurortów mówią nam, czego można 
się spodziewać. 

C jak Chorwacja lub Czarnogóra - 
sąsiadujące ze sobą kraje, jedne z pięk-
niejszych w Europie. Góry kąpiące się 
w lazurowym morzu oraz przepiękne 
parki narodowe. Chorwacja jest szerzej 
znana, bo jest do niej nieco bliżej, ale 
niebo nigdzie nie jest tak niebieskie, jak 
w Czarnogórze… 

D jak Dominikana - kiedyś eksklu-
zywny kierunek, a dziś - ze względu na 
bezpośrednie czartery i brak wymogu te-
stowania - stał się popularniejszy wśród 
naszych klientów. Dominikana to gwa-
rancja wypoczynku w karaibskim klima-
cie z drinkiem pod palemką. 

E jak Egipt - kierunek całoroczny. 
Idealny szczególnie w chłodniejszych 
miesiącach. Wymarzony dla amatorów 
nurkowania w ciepłych wodach Morza 
Czerwonego. Zachwyca przepiękną rafą 
koralową i jedynymi w swoim rodzaju 
zabytkami. Nasi klienci często korzysta-
ją z kilkudniowego rejsu po Nilu, który 
jest połączony ze zwiedzaniem świątyń 
oraz grobowców faraonów. Dla miłośni-
ków historii to raj na ziemi. 

G jak Grecja - uśmiechamy się już na 
samo wspomnienie wielkich, greckich 
wakacji. Są zawsze niezapomniane, bo 
odbywają się w rytmie siga-siga, czyli 
powoli, powoli... Niezależnie, czy wy-
bierzemy zwiedzanie starożytnych za-
bytków, czy pobyt na jednej z wielu 
wysp (jest ich prawie 2500) zawsze mo-
żemy liczyć na słońce, pyszną kuchnię 
oraz chłodne wino w rytmie zorby. A to 
wszystko w jednej z wielu tawern nad 
błękitnym morzem.

H jak Hiszpania - niezmiennie popu-
larna od wielu lat. Odwiedziny w krainie 

fl amenco i korridy zawsze dostarczają 
mnóstwa wrażeń. Możemy wybrać kon-
tynent lub którąś z wysp Balearów lub 
Kanaryjskich. Wszędzie czeka na nas 
słońce, doznania kulinarne, zapach po-
marańczy oraz dźwięk gitary. Kraj jest 
tak zróżnicowany, że każdy region jest 
inny. Może zwiedzanie średniowiecz-
nej Cordoby, a może plażowanie na 
wulkanie?

M jak Meksyk - brak testów oraz bezpo-
średni przelot. Możemy wybrać nadmor-
ski kurort lub wycieczkę do zaginionych 
miast Majów. Jedna z najstarszych kul-
tur, bogata historia oraz najlepsza kuch-
nia na świecie - Hasta la Vista Mexico! 

T jak Turcja - jeden z popularniej-
szych kierunków na rodzinne waka-
cje, niezliczona ilość hoteli przygoto-
wanych dla dzieci, baseny, zjeżdżalnie 
i aquaparki, animacje i mnóstwo roz-
rywek dla całej rodziny. A poza plażo-
waniem niezwykła kultura i możliwość 
odwiedzenia wielu ciekawych miejsc : 
Istambułu, Troji, Efezu, tarasów wapien-
nych w Pammukale czy podziemnych 
miast w Kapadocji.

W jak Włochy - to wakacje pod ha-
słem najlepszych lodów, najsmaczniej-
szej pizzy oraz monumentalnych zabyt-
ków. Różnorodne regiony, malownicza 
Toskania, Rzym, Neapol, zabytkowa 
Sycylia lub szmaragdowe wody Sardynii 
- tu każdy znajdzie coś dla siebie. 

Każda podróż wymaga pierwszego kro-
ku. Podobno jest najtrudniejszy, ale wy-
starczy tylko wstać z kanapy, aby poznać 
niezwykle fascynujący świat. Każda wy-
cieczka to niezapomniane wrażenia oraz 
wspomnienia do końca życia. Z podróży 
każdy wraca nieco odmieniony…

Poszukiwania wymarzonych wakacji 
zacznij na stronie internetowej www.
eurotop.leszno.pl lub wpadnij do nas 
w wolnej chwili (ul. Wolności 29).

KAMIL DUDKA

Wakacyjny alfabet
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Rodzinnie, fachowo i bez lania wody
Założyciel fi rmy Kazimierz Gruszeczka przez ponad 60 lat penetrował rury pod leszczyńskimi chodnikami - najpierw jako pracownik 

Leszczyńskich Wodociągów, w których na stanowisku kierownika przepracował prawie 30 lat, a od 1986 roku jako właściciel Zakładu 

Budowy Sieci i Przyłączy Wodno-Kanalizacycjnych „FIRMA GRUSZECZKA” (od 2020 roku Gruszeczka Plus). W 2020 roku przekazał 

pałeczkę młodszemu pokoleniu. Jego obowiązki przejął zięć Andrzej Matuszewski, który wraz ze swoim synem Bartoszem i żoną 

Jolantą prowadzącą fi rmową administrację, kontynuują rodzinne tradycje.

Firma już od 35 lat zajmuje się budo-
wą sieci i przyłączy wodociągowych, 
kanalizacji sanitarnych oraz kanalizacji 
deszczowych.
- Nasza Firma działa na rynku od wie-

lu lat. Mamy duże doświadczenie prak-
tyczne oraz bardzo dobre zaplecze tech-
niczne. Dzięki temu możemy zaoferować 
naszym klientom kompleksową obsługę. 
Na stałe współpracujemy z projektantem, 
który wykonuje dla nas szczegółowe pla-
ny przebudowy sieci. Wykonujemy i nad-
zorujemy projekty zarówno dla osób pry-
watnych, jak i dla dużych fi rm, z którymi 
współpracujemy od wielu lat – mówi 
Andrzej Matuszewski.
Wśród większych zadań, które fi r-

ma wykonywała przez ostatnie lata, 
jest między innymi budowa sieci 

i przyłączy wodociągowych podczas 
przebudowy drogi krajowej nr 5 w gra-
nicach miasta, a także przebudowy ulic 
Chrobrego, Strzeleckiej, Dworcowej czy 
Święciechowskiej. Firma prowadzi także 
stałą współpracę z leszczyńskimi dewe-
loperami przy budowie przyłączy w do-
mach jednorodzinnych.

Gruszeczka Plus wykonuje również 
przewierty sterowane (pod drogami), 
które umożliwiają bezwykopowe ukła-
danie instalacji. Dzięki systematyczne-
mu inwestowaniu w nowoczesny sprzęt, 
mogą poszerzać zakres swoich usług, 
a ich praca jest bardziej efektywna.

- Wykonuję prace wodociągowe od 30 
lat. Przez ten czas wiele się zmieniło, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość materia-
łów, których używamy i ich dostępność. 
Dzięki coraz większej ilości specjali-
stycznego sprzętu, którym dysponujemy, 
praca jest lżejsza, co jednak nie oznacza, 
że jest łatwa. W czasach, gdy na zakup 
koparki było stać tylko największe fi rmy, 
doły pod przyłącza kopało się ręcznie. 
Na szczęście te czasy już minęły – wspo-
mina Andrzej Matuszewski.

Firma Gruszeczka Plus robi wszystko, 
by zadowolić klientów w stu procentach, 

dlatego do każdego zlecenia podchodzi 
indywidualnie. To pasjonaci, którzy ko-
chają to, co robią. W efekcie, przez lata 
efektywnej pracy na rzecz klientów, zy-
skali miano uznanej marki, a wodociągo-
wy światek nie ma przed nimi tajemnic.

- Gwarantujemy uczciwość, termino-
wość oraz wysoką jakość wykonywa-
nych usług przy jednoczesnym zacho-
waniu konkurencyjnych cen. Zachęcamy 
do współpracy – kończy Andrzej 
Matuszewski.

KONTAKT
Tel: 605 828 337 / 65 529 09 54

ul. Myśliwska 23
64-100 Leszno

fi rma-gruszeczka@wp.pl

(4
7/

20
21

)
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Jest energią, która przyciąga!
Przed kilkoma laty w branży fi tness miał miejsce prawdziwy boom na zajęcia jumping frog. I choć moda na trening na trampo-

linach nieco przygasła, zajęcia u Ani Szabel mają się świetnie. Minęły ponad cztery lata, a grupy nie dosięgnął żaden kryzys. 

Pewnie dlatego, że zajęcia u Ani to coś więcej niż tylko dbanie o sylwetkę. Dla wielu to sposób na oderwanie się od codziennych 

problemów. Szabel Team, jak mówią o sobie uczestnicy zajęć, to swego rodzaju grupa wsparcia, która w trudnym czasie pan-

demii stanęła na wysokości zadania. Śmiało można stwierdzić, że Fitness Jump Anna Szabel współtworzą uczestnicy zajęć i to 

dzięki ich lojalności grupa przetrwała i nieustannie zaraża energią.

Zainteresowanie ćwiczeniami pod okiem Ani jest ogromne. Zazwyczaj wszystkie 
trampoliny są zajęte. To niesamowite, jak bardzo Ania zżyła się ze swoimi podopiecz-
nymi, którzy doszukują się w niej nie tylko trenerki, ale i życiowej motywatorki. 
„Jesteś wspaniała, jesteś czarodziejką, siła w tobie, kochamy cię, bije od ciebie tyle 

dobra, że inni powinni brać z ciebie przykład” – to tylko niektóre z licznych ko-
mentarzy zamieszczanych pod postami, które Ania publikuje na Facebooku. Dzięki 
regularnym motywującym wpisom uczestnicy zajęć nawet po treningu czują, że 
trenerka cały czas ich wspiera.

 - Anka, ty potrafi sz człowieka podnieść na duchu i sprawić, że ma uśmiech na twa-
rzy - pisała Joanna Jaszkiewicz. - Każda z nas jest piękna, ale niestety nie każda 
się tak czuje, a ty przez taki zwykły post dodajesz nam sił, by starać się to piękno 
w sobie odnaleźć.

Gdy w marcu 2020 roku ze względu na pandemię studio musiało zostać zamknię-
te, Ania była podłamana. Wiedziała jednak, że nie może się poddać. Sala, na któ-
rą przychodzi od 4 lat, to jej drugi dom, a zachęcanie innych do aktywnego trybu 
życia to jej misja. 

- Oczywiście zdarzały się chwile załamania, jednak musiałam być silna! To była 
nie tylko walka o siebie i swoją przyszłość, ale przede wszystkim o osoby, które 
u mnie trenują - wspaniałe kobiety, przyjaciółki, dla których treningi były jedyną 
odskocznią od codzienności. Ja wspierałam je, a one mnie i dzięki temu przetrwa-
łam. W większości to kobiety, ale mamy także wśród nas jednego mężczyznę, Macieja 
Grzelczaka, który dzielnie nas znosił. Czas pandemii jeszcze bardziej utwierdził 
mnie w przekonaniu jak bardzo jestem potrzebna tym ludziom. Jeżeli ktoś ci pisze, 
że jesteś dla niego lekiem na depresję, to nie ma siły, aby nie odnaleźć w sobie mo-
tywacji – wspomina Ania. 

Nie zastanawiała się długo i zaczęła działać. Wpadła na pomysł, by wypożyczyć 
chętnym trampoliny do domów. Dzięki temu członkowie Szabel Team mogli nadal 
spalać kalorie podczas wspólnego skakania, łącząc się na Facebooku poprzez rela-
cje live. Dla chętnych prowadziła również treningi indywidualne. Marzena Gejgał 
to jedna z tych osób, która dzięki treningom oraz diecie opracowanej specjalnie dla 
niej przez partnera Ani, Macieja Pudliszewskiego, schudła 21 kilogramów.

- Ania jest wspaniałą osobą. Bywały dni, że nie miałam chęci ćwiczyć, ale ona po-
trafi ła mnie zmotywować. Jestem jej za to bardzo wdzięczna, ponieważ wierzyła we 
mnie bardziej niż ja sama – mówi Marzena.

W czasie lockdownu do Ani zaczęły zgłaszać się także mamy, których dzieci spo-
ro przytyły przez brak ruchu spowodowanego nauką w trybie online. O pomoc po-
prosiła ją między innymi Monika, której 14-letni syn przybrał na wadze 25 kilogra-
mów. Ania zgodziła się mu pomóc i zorganizowała dla niego indywidualne lekcje 
wychowania fi zycznego. Dzięki ćwiczeniom oraz diecie schudł już 15 kilogramów. 
Jednak na tym nie poprzestaje i dzielnie walczy dalej.

- Nieprzyjemności ze strony rówieśników, które spotykały mojego syna ze względu na 
otyłość, zniknęły wraz z dodatkowymi kilogramami. Efekty ćwiczeń są rewelacyjne 
– mówi Monika. - Cieszę się, że syn trafi ł na Anię, ponieważ to ciepła osoba, która 
ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i potrafi  do nich dotrzeć. Takich osób powinno 

Otwarcie Fitness Jump Anna Szabel po wielu miesiącach przerwy.

Ania Szabel w swoim żywiole.
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być w Lesznie więcej, ponieważ w obecnej sytuacji wiele dzieci 
potrzebuję pomocy. Warto pisać o takich ludziach jak Ania, bo 
ona naprawdę robi dużo dobrego.

Monika wraz z synem brali udział także w BodyFit Queen 
Challenge, czyli wyzwaniu, które Ania z Maciejem udostępniali 
w internecie. Chętni, którzy do niego dołączyli, codziennie przez 
miesiąc musieli wykonywać ułożony przez Anię i Macieja plan 
treningowy. W pierwszym z czterech zorganizowanych przez 
nich challengów udział wzięło aż 250 osób, nie tylko z Leszna.

Gdy Ania w swoich mediach społecznościowych podała infor-
mację, że ze względu na odmrażanie gospodarki kluby fi tness 
zostaną otwarte, pod postem pojawiły się setki serduszek, gra-
tulacji i miłych słów pod jej adresem. 

- Jestem szczęśliwa, że mam miejsce, do którego lecę jak na 
skrzydłach i że ono przetrwało - pisała Ewelina Nowakowska.

- Jesteś wspaniała. Każda z nas powinna ci podziękować za 
to, że byłaś i jesteś z nami i że nie zostawiłaś nas w potrzebie – 
wtórowała jej Joanna Tonkiewicz.

Ćwiczenia i wytwarzane dzięki nim hormony szczęścia pomo-
gły żabkom Anny Szabel przepędzić widmo depresji, o którą 
nie było trudno w czasach ciągłej niepewności.

- Przetrwałam! Nie powiem, że było łatwo, ale powiem, że 
było warto! 
Dla was! – puentuje Ania, która znów działa pełną parą i jest 

w swoim żywiole. 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: FACEBOOK/FITNESS JUMP ANNA SZABEL

Pandemia przyniosła Ani nie tylko stres, ale i wielką miłość. Na zdjęciu ze swoim partnerem 
Maciejem Pudliszewskim.
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FUTSAL
Pierwsze karty odsłonięte. Barw GI Malepszy Futsal Leszno w przyszłym sezonie nadal 
będą bronić: reprezentant Polski Sebastian Wojciechowski, Kacper Konopacki, Mateusz 
Lisowski, Adrian Niedźwiedzki oraz bramkarz Noel Charrier. Z klubem pożegnali się 
Jarosław Radliński i Vitalii Lisnychenko. Tego, kto jeszcze będzie walczył w nowym se-
zonie o ekstraklasowe punkty dla leszczyńskiej ekipy, dowiemy się w kolejnych tygo-
dniach. Początek rozgrywek we wrześniu. Pierwszym rywalem podopiecznych Tomasza 
Trznadla będzie beniaminek rozgrywek, Legia Warszawa.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Za Rycerzami Rydzyna bardzo udany sezon na drugoligowych parkietach. W ekipie 
Jędrzeja Jankowiaka dojdzie do pewnych zmian. Więcej informacji na str. 34-35 – za-
chęcamy do lektury wywiadu z prezesem klubu Jackiem Kaszubą. 

ŻUŻEL
Piotr Pawlicki świetnie sobie radzi w walce o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Po 
pierwszych dwóch rundach cyklu SEC zajmuje pierwsze miejsce (29 pkt.). Wyprzedza 
Duńczyków Leona Madsena i Mikkela Michelsena (obaj po 24 pkt.) oraz Patryka Dudka 
(23 pkt.). Kolejni zawodnicy mają już większą stratę do lidera. W pierwszej rundzie SEC, 
w Bydgoszczy, triumfował Madsen przed Pawlickim. W drugiej, w Guestrow, Pawlicki 
zrewanżował się Duńczykowi pokonując go w wielkim fi nale. Przed nami jeszcze 2 
rundy fi nałowe SEC. Mistrza poznamy 10 lipca.

Janusz Kołodziej zajął 2. miejsce w fi nale Złotego Kasku w Zielonej Górze. Triumfował 
Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów).

Istnieje szansa, że wreszcie (w połowie lipca) uda się rozpocząć ściganie w ramach 
cyklu Grand Prix 2021. Pierwsze zawody mają odbyć się w czeskiej Pradze. Planowo 
walka o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata powinna zakończyć się 2 października 
w Toruniu.

Walka na Ekstraligowych torach trwa w najlepsze. Zdaje się, że poziom sportowy w tej 
klasie rozgrywkowej dawno nie był tak wyrównany. Dla kibiców z Leszna dobrym 
prognostykiem w kontekście przypieczętowania awansu do fazy play-off  i później-
szej walki o medale jest przebudzenie Piotra Pawlickiego. Również juniorzy z meczu 
na mecz wydają się bardziej pewni siebie. Oby tak dalej. W ostatnich tygodniach Byki 
przegrały w Lublinie 49:41 i w Gorzowie 47:43, a zwyciężyły przed własną publicznoś-
cią w meczu z Włókniarzem Częstochowa 47:43 oraz na toruńskiej Motoarenie 41:49. 

Lublin 49 – 41 Leszno

(Sajfutdinow 4+1, Kołodziej 6+1, Lidsey 8, Doyle 14+1, Pawlicki 8, Pludra 1, Ratajczak 0)

Gorzów 47 – 43 Leszno

(Sajfutdinow 8+1, Kołodziej 11+1, Lidsey 2+2, Doyle 11+1, Pawlicki 4, Ratajczak 6, 
Pludra 1+1)

Leszno 47 – 43 Częstochowa

(Sajfutdinow 7+2, Kołodziej 13, Lidsey 9+2, Doyle 12+1, Pawlicki 3, Pludra 0, Ratajczak 3)

Toruń 41 – 49 Leszno

(Sajfutdinow 9, Kołodziej 7+1, Lidsey 5, Doyle 9+1, Pawlicki 13, Ratajczak 2, Pludra 4+1)

PIŁKA NOŻNA
Piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno nie zdołali wywalczyć utrzymania w IV Lidze. 
Seria porażek pod koniec sezonu przechyliła niekorzystną szalę. W czerwcowych me-
czach leszczynianie przegrali 2:4 z Wilkami Wilczyn i 4:3 z Olimpią Koło. Na pociesze-
nie, w ostatnim akcencie tego sezonu, pokonali 2:0 Polonię Kępno. Dla Polonistów 
to nie był udany sezon, a spadek do niższej klasy rozgrywkowej jest tego najlepszym 
odzwierciedleniem. 

Działacze Polonii przedstawili nazwiska pierwszych zawodników, którzy w przyszłym 
sezonie nadal będą grali dla Leszna. A są to: Tomasz Wiśniewski, Łukasz Bugzel, Kuba 
Harendarz, Konrad Dymitrów, Mikołaj Juśkowiak, Maks Pieczyński, Nataniel Kozibura, 
Michał Płocharczyk, Damian Nowak starszy i Damian Nowak młodszy oraz Konrad 
Turbański.

REKLAMA

Tabela PGE Ekstraligi

1 Betard Sparta Wrocław 10 18 +131

2 Moje Bermudy Stal Gorzów 10 17 +47

3 Fogo Unia Leszno 10 14 +32

4 Motor Lublin 10 14 -1

5 Eltrox Włókniarz Częstochowa 10 14 +26

6 Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 10 6 -70

7 eWinner Apator Toruń 10 5 -46

8 ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 10 4 -119
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Szkolenie rodem z zachodu
Sześć wieków temu rycerz Jan z Czerniny lokował Rydzynę. Teraz jego pobratymcy po fachu dumnie promują miasto, gminę i region 

na koszykarskich parkietach. Najmłodsi mają status przedszkolaka, a najstarsi byli o włos od sprawienia sensacji w postaci awansu 

do I Ligi. Rycerze Rydzyna to godna uwagi marka, która jeszcze niedawno nieśmiało stawiała swoje pierwsze kroki, by po kilku 

latach stworzyć w Rydzynie konkretny ośrodek szkoleniowy z pomysłem na przyszłość. O klubie rozmawiamy z jego prezesem 

Jackiem Kaszubą.

REKLAMA

Zacznijmy od gratulacji, bo minio-
ny sezon na drugoligowych parkietach 
był dla Was bardzo udany. Do wyma-
rzonego medalu i awansu do I Ligi za-
brakło bardzo niewiele. Pozostał pe-
wien niedosyt?

Z jednej strony tak, ponieważ byliśmy 
o włos od wywalczenia medalu i awansu. 
Jego losy ważyły się dosłownie do ostat-
nich akcji. Bardzo wierzyliśmy w koń-
cowy sukces, zawodnicy byli niezwy-
kle zmotywowani, ale niestety taki jest 
sport – raz się wygrywa, raz przegrywa. 
Niemniej sezon zaliczamy do bardzo 
udanych. De facto przed jego rozpoczę-
ciem nie znaliśmy poziomu sportowe-
go ligi i własnego potencjału. Wyszło 
zdecydowanie lepiej niż zakładaliśmy. 

Dużym sukcesem jest to, że szansę po-
kazania się z dobrej strony na drugoli-
gowych parkietach dostali młodzi za-
wodnicy pochodzący z naszego regionu. 
W pełni ją wykorzystali i zebrali cenne 
doświadczenie, które pewnie będzie pro-
centowało w przyszłości.

Rycerska przygoda z II Ligą rozpo-
częła się dość niespodziewanie i w eks-
presowym tempie. Przed rokiem, w lip-
cu, wówczas jeszcze jako prezes Klubu 
Koszykarskiego Polonia 1912 Leszno, 
podpisywał pan oświadczenie o rezyg-
nacji z udziału w rozgrywkach I Ligi 
i w ogóle zakończeniu koszykarskie-
go projektu w Lesznie. Życie nie zno-
si pustki i niedługo potem w Rydzynie, 
gdzie wcześniej ogrywali się zawodni-
cy tworzący leszczyńskie rezerwy, po-
czyniliście starania o dziką kartę na 
grę w II Lidze. Zbudowaliście ciekawy 
zespół będący mieszanką doświadcze-
nia z młodością i w zasadzie na prze-
strzeni całego sezonu graliście 
jak z nut.  

Projekt w Lesznie 
zakończył się 
z różnych przy-
czyn i nie ma 
większego sen-
su do tego wracać. 
Obecnie działamy 
w Rydzynie i rzeczy-
wiście idzie nam cał-
kiem nieźle. Duża w tym 
zasługa otwartości ze strony 
władz gminnych, w praktyce nieograni-
czonego dostępu do hali czy wsparcia ze 
strony doświadczonych zawodników 
pokroju Kamila Chanasa i Szymona 

Milczyńskiego, którzy mocno zaangażo-
wali się w nasz projekt.

A projekt to nie byle jaki, bo dość po-
wiedzieć, że drużyna seniorów to tylko 
czubek góry lodowej.

Mija już 
osiem lat, 
od kie-
dy z moim 
przyja-
cielem 
Robertem 
Przybylskim 
stwo-
rzyli-
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Prezes Jacek Kaszuba w trakcie jed-
nego z wywiadów dla mediów.
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w Rydzynie klub koszykarski dla dzieci. 
Z biegiem czasu nasze działania nabiera-
ły rozpędu. Na chwilę obecną pod opieką 
7 trenerów ćwiczy aż 99 dzieci, głównie 
z gminy Rydzyna, ale nie tylko. Ta licz-
ba ciągle rośnie. Najmłodsze grupy ćwi-
czą dwa razy w tygodniu, a zajęcia mają 
zarazić dzieci pasją do sportu. U star-
szych intensywność treningów oczywi-
ście wzrasta. Trenują zarówno chłopcy, 
jak i dziewczyny. Najbardziej utalento-
wani, po opuszczeniu naszych szeregów, 
koszykarsko rozwijają się dalej. Jeden 
chłopak trafi ł do kadry wielkopolski, 
dwóch do liceów sportowych w dużych 
miastach, a dziewczyny kontynuują roz-
wój w barwach Tęczy Leszno. Marzy 
nam się stworzenie męskiej klasy sporto-
wej w nowej szkole w Rydzynie. Projekt 
pod nazwą Rycerze Rydzyna ma być po-
układany i przemyślany. Nastawiamy się 
na działania długoterminowe i celujemy 
przede wszystkim w rozwój dzieci i mło-
dzieży. To jest dla nas priorytetem.

Zdaje się, że na koszykarskiej mapie 
Polski jesteście fenomenem. Rydzyna 
jest niewielkim ośrodkiem, ale nie 
przeszkadza Wam to w tworzeniu roz-
ległego projektu…

Raz jeszcze zwrócę uwagę na do-
brą współpracę z gminą, od której 

otrzymujemy dotację. Poza tym świetnie 
nam się współdziała ze środowiskiem lo-
kalnym w postaci zaprzyjaźnionych fi rm 
czy osób otwartych na realizację kon-
kretnych celów. Wzorce organizacyjne 
bierzemy z krajów Europy zachodniej 
i USA, gdzie to wszystko jest poukłada-
ne jak należy i gdzie młodzi ludzie mogą 

od maleńkości liczyć na wsparcie w roz-
woju sportowej pasji.

Wracając do seniorów, co dalej? Czy 
w przyszłym sezonie zamierzacie po-
walczyć o awans do I Ligi?

Oczywiście powalczymy o każdy 
punkt, ale nie zamierzam składać żad-
nych obietnic czy deklaracji. W składzie 

dojdzie do małej rewolucji. Grę zamie-
rzamy oprzeć na trzech, może czterech 
seniorach. Szeregi Rycerzy uzupełni 
młodzież. Priorytetem nie jest dla nas 
szybki sukces za wszelką cenę, lecz roz-
wój młodych zawodników i oczywiście 
całego klubu.

ROZMAWIAŁ MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: RYCERZE RYDZYNA
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Plecie z kotem
„Cześć, jestem Natalia i plotę makramy z małym pomocnikiem – Maisie”. Tak brzmi opis profi lu na Instagramie dziewczyny 

z Włoszakowic, której rękodzielnicze wyroby w modnym stylu boho przyciągnęły uwagę już ponad tysiąca obserwujących. 

Wśród setek kont o podobnej tematyce, wyróżnia ją pojawiająca się na fotkach szylkretowa kotka, która stała się ulubienicą jej 

obserwatorów.

Makramy to ozdoby ze sznurka wyko-
nywane techniką wiązania, do których 
stworzenia używa się wyłącznie pal-
ców. Dzięki setkom splotów oraz zróż-
nicowanym grubościom sznurka, moż-
na tworzyć małe dzieła sztuki, które są 
wnętrzarskim hitem ostatnich miesięcy. 
Precyzja i cierpliwość to cechy, które 
są niezbędne, by dokładnie przesuwać 
i równo naciągać sznurek oraz nawijać 
z niego pętelki. 

- Tworzenie makram jest bardzo cza-
sochłonne, wymaga skupienia i zdolno-
ści manualnych, które ja na szczęście 
odziedziczyłam po mojej mamie. Idąc 
za jej przykładem próbowałam swo-
ich sił na szydełku, jednak „nie czułam 
tego”. Cieszę się zatem, że trafi ło mi się 
w końcu hobby, które tak bardzo pasuje 
do mnie i mojego stylu życia. Traktuję je 
jako rodzaj arteterapii, która sprawia, 
że odprężam się i zapominam na chwi-
lę o codziennych problemach – mówi 
Natalia Malanowska.

Ozdoby ze sznurka podobały jej się od 
dawna, dlatego stwierdziła, że zamiast je 
kupować, nauczy się je wyplatać własno-
ręcznie. W październiku ubiegłego roku, 
w efekcie kolejnego lockdownu, Natalia 
w końcu znalazła czas, by rozpocząć 
makramową przygodę. Odpaliła serwis 
YouTube i ćwiczyła sploty oglądając fi l-
miki instruktażowe udostępnione przez 
innych użytkowników. Złapała bakcyla 
i dzisiaj jej dom zdobią rękodzielnicze 

wyroby. Zresztą nie tylko jej, ponieważ 
pocztą pantofl ową szybko rozniosło się 
jakie cuda wychodzą spod jej ręki i jej 
obserwatorzy również dali się porwać tej 
modzie. Zakładki do książek, breloczki, 
podkładki pod kubek, girlandy, osłon-
ki na klosze, świeczniki, lustra, ozdo-
by ścienne - to tylko niektóre z licznych 
pomysłów na wykorzystanie bawełnia-
nego sznurka. 

- Twórcy makram skupiają się przeważ-
nie na jednym produkcie, a ja lubię wy-
zwania, dlatego próbuję wszystkiego. 
Chcę się sprawdzić i przekonać, co wy-
chodzi mi najlepiej. Do tej pory moim 
największym wyzwaniem było stworze-
nie karuzeli do dziecięcego łóżeczka. Był 
to prezent dla mojej przyjaciółki, zatem 
bardzo mi zależało, żeby wyszło perfek-
cyjnie. Na szczęście wszystko poszło po 
mojej myśli i powstał użytkowy produkt 
w stylu boho, z którego jestem dumna – 
wspomina Natalia.

Namówiona przez koleżankę, stworzyła 
konto na Instagramie @plote_z_kotem, 
na którym prezentuje swoje makramy, 
ale nie tylko.

- Chcę, aby moi odbiorcy oglądali nie 
tylko moje produkty, ale też utożsamiali 
się z tym, kto za nimi stoi. Dlatego treści, 
które publikuję, dotyczą nie tylko ręko-
dzieła, ale także idei, która temu przy-
świeca. Moim celem jest zwracać uwa-
gę na zagadnienia dotyczące ekologii, 
dlatego promuję takie akcje charyta-
tywne, jak na przykład #liśćrobiróżnicę, 
której celem jest zrewitalizowanie Parku 
Narodowego Manas w Indiach – mówi 
Natalia. - Staram się także pakować swo-
je wyroby w duchu zero waste. Używam 
kartonów i wypełnień z drugiej ręki, pa-
pierowej taśmy oraz jutowego sznurka. 
Natomiast do wyplatania makram wy-
bieram bawełniane sznurki z recyklin-
gu. Patyki, na których zawieszam ścienne 
ozdoby, zbieram w lesie, by nie kupo-
wać niepotrzebnie gotowych produktów. 
Dzięki temu każda makrama jest inna, 
ma swój niepowtarzalny klimat i swo-
ją historię.

Prowadzenie Instagrama sprawia Natalii 
ogromną przyjemność. Dzięki natural-
ności, zaangażowaniu, a także spójnej 

stronie wizualnej konto ma już ponad 
tysiąc obserwujących. 
- Zaskoczyło mnie jak szybko (pierwszy 

post ukazał się w styczniu tego roku) uda-
ło mi się zbudować tak aktywną społecz-
ność wokół mojego profi lu. Ludzie piszą 
do mnie, komentują i lajkują moje posty. 
Świadomość, że to, co robię, podoba się 
innym, dodaje mi skrzydeł – podkreśla 
Natalia.

Na szybko rosnącą popularność interne-
towej działalności Natalii niewątpliwie 
ma wpływ jej kotka, która chętnie pozu-
je do zdjęć z makramami. Natalia urato-
wała Maisie, gdy ta miała około czterech 
tygodni. Okazało się, że była za szybko 

odstawiona od matki, miała koci katar 
i pasożyty.

- Gdybym jej nie przygarnęła, to by nie 
przeżyła. Teraz jest szczęśliwym kotem 
i czuję, że odwdzięcza mi się swoją mi-
łością. Uwielbia się przytulać, co raczej 
nie jest oczywistą cechą kotów. Nauczyła 
się także chodzić na smyczy i uwielbia, 
gdy zabieram ją na wycieczki. Razem 
tworzymy zgrany duet –  podsumowu-
je Natalia.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: INSTAGRAM 

@PLOTE_Z_KOTEM
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Metropolia 64 STO
Kiedy możemy powiedzieć, że miasto jest duże? Jakie warunki musi spełniać, aby zyskać miano metropolii? Jakie atrybuty, waszym 

zdaniem, o tym decydują?

Kiedy byłem dzieckiem, często pod-
różowałem pociągiem do Poznania czy 
Wrocławia. Fakt posiadania stacji od-
powiednio Poznań tudzież Wrocław 
Główny pozwalał myśleć o wspomnia-
nych miastach jako o dużych. Ale prze-
cież Leszno też poza stacją ma przy-
stanek osobowy na Grzybowie. Czy 
dodatkowy przystanek może być tutaj 
argumentem? Chyba nie. Weźmy pod 
uwagę niewielki Zbąszyń, w którym 
pociąg także zatrzymuje się dwa razy. 
Dwa przystanki posiadały także malut-
kie Serby pod Głogowem. Idąc dalej tro-
pem kolejowo-dworcowym, może fakt 
posiadania McDonald’s-a w budynku 
dworca zarezerwowany jest dla dużych 
miast? To zapewne podpowiadała mi 
dziecięca wyobraźnia. A miejski trans-
port? Czy tramwaje poruszają się tylko 
po wielkich miastach? Grudziądz nie ma 

nawet stu tysięcy mieszkańców, ale po-
siada jedną linię tramwajową, co czy-
ni go najmniejszym miastem w Polsce 
z tego typu transportem. A Zielona Góra? 
Od 1 stycznia 2015 r. miasto jest pod 
względem powierzchni szóstym naj-
większym polskim miastem. Wyprzedza 
w tej klasyfi kacji Poznań czy Gdańsk. 
Ale tramwajów, w przeciwieństwie do 
Grudziądza, nie mają. To Zielona Góra 
jest już metropolią, czy nie?

Długość nazwy też nie przekłada się 
na wielkość miejscowości. Walijskie 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrn-
drobwllllantysiliogogogoch imponuje 
jedynie liczbą znaków w swej nazwie.

A co z Lesznem? Zgodnie z danymi za-
wartymi na portalu polskawliczbach.
pl, pod względem powierzchni Leszno 
znajduje się na 169. miejscu w kraju. 
Wyprzedzają nas m.in. Wojcieszów, 
Rajgród czy Suraż.
W granicach administracyjnych mamy 

trzy rynki. To chyba sporo? Kto space-
rował choćby po katowickim rynku być 
może, podobnie jak ja, przecierał oczy ze 
zdumienia. Jako wielkopolanin inaczej 
sobie wyobrażam wygląd rynku w tym 
dużym (?) mieście. 
Jest jeszcze jedna kwestia, o której zu-

pełnie przypadkiem niedawno się dowie-
działem i przyznaję, że nie miałem o tym 
pojęcia. Może ilość posiadania kodów 
pocztowych świadczy o wielkomiejsko-
ści? Przyznaję, że od niepamiętnych cza-
sów, a z pewnością od kiedy pamiętam 

wysyłając korespondencję do Leszna, 
używałem kodu 64-100. Okazuje się, 
że (to błąd?) kodów pocztowych mamy 
znacznie więcej. Najbardziej popularny, 
wspomniany 64-100, zarezerwowany 
jest dla urzędu przy ulicy Słowiańskiej. 
Jak powinniśmy prawidłowo zaadre-
sować korespondencję w inne części 
miasta?
 
Odpowiednio:
Poczta ul. Dworcowa 3, 64-110
Poczta ul. Święciechowska 18, 64-110
Poczta ul. Jana Ostroroga 69, 64-105
Poczta ul. Bohaterów Westerplatte 6A, 

64-101
Poczta Al. Jana Pawła II 16, 64-110
Poczta ul. Lipowa 66, 64-106
Poczta ul. Armii Krajowej 14, 64-102
Poczta ul. Jana Kazimierza 1a, 64-103
Poczta ul. Jana Kiepury 19, 64-110
Poczta ul. Ludwika Zamenhofa 18, 

64-104

Czy liczba urzędów pocztowych wpły-
wa na wielkomiejskość? Ja bardzo przy-
wiązałem się do jednego, najbardziej 
popularnego kodu, a wysyłana korespon-
dencja zawsze trafi ała do odbiorcy.
Bez względu na powyższe, jeśli nie sta-

nowimy metropolii, to uważam, że jeste-
śmy sercem tego kraju. PL na tablicach 
rejestracyjnych musi o czymś świadczyć!
PS jak zaadresujecie tegoroczne po-

cztówki z wakacji do Leszna?

TEKST I ZDJĘCIA : 
MATEUSZ GOŁEMBKA

REKLAMA
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Przepisy z początku XX wieku
Z DROBIU I NA SŁODKO

(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Pasztet z kur lub z dziczyzny
Mięso z zająca, sarny lub kury pieczonej obrać z kości, przedusić przez maszy-

nę parę razy, do tego dodać wątroby cielęcej pieczonej kawałek i świeżej słoninki 
zmelonej także, trochę trufl i ugotowanych posiekać, cebulki zesmażyć w maśle lub 
słonince i wymięszać to wszystko na ogniu, osolić, opieprzyć i ułożyć w słoiki, za-
lać z wierzchu słoninką przetopioną.

Legumina z kaszki lub ryżu
Pół litra mleka zagotować z cukrem i kopystką masła. Wsypać na tyle kaszki ta-

terczej lub ryżu, aby się na gęsto ugotowało. Wyjąć w donicę – wystudzić, umleć 
z 3 żółtkami i dodać pianę lekko z nią zmieszawszy, włożyć w formę wysmarowa-
ną masłem i posypaną bułką tartą lub surową kaszką. Piec póki się nie zrumieni. 
Do takiej leguminy podaje się wiśniowy lub malinowy sok - lub sos podobny do 
zupy nic, lecz nieco gęściejszy – zimny. Można tez w leguminę wcisnąć pół cytry-
ny i trochę skórki wetrzeć.

Opiekane jabłka
Rozbić 6 żółtek z 2 łyżkami cukru i 3 łyżkami mąki, białka ubite na pianę lekko 

przymięszać. Jabłka obrać, wydrążyć w środku, pokrajać w talarki, maczać w cie-
ście, kłaść na sklarowane gorące masło i smażyć po obu stronach, skoro będą miały 
kolor żółty, zdjąć i posypać cukrem.

Szarlotka z jabłek
Dwa całe jajka, łyżkę masła, trochę cukru zagnieść z mąką – rozwałkować, wy-
łożyć tem ciastem formę masłem wysmarowaną. Napełnić formę jabłkami, drob-
no szatkowanemi i przesypanem cukrem i cynamonem, przykryć krążkiem ciasta 
i piec do zrumienienia – godzinę lub dłużej, zależy od pieca. Jabłka powinny być 
kruche i kwaskawe.
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Świat w pigułce
Zostań w domu

Tym razem z innego powodu i tylko 
w jednym mieście. Chodzi o Kijów, 
w którym przez dwa dni trwała burza 
piaskowa. Naukowcy przypuszczają, 
że piasek dotarł aż z astrachańskich ste-
pów. Było go tak dużo, że każde otwar-
cie ust wiązało się z jego połknięciem. 
Władze miasta zaapelowały, aby osoby, 
które mają trudności z oddychaniem, po-
zostały w domu. Na domiar złego w tym 
samym czasie odnotowano rekordowy 
poziom smogu. 

Zarwany balkon
W ukraińskich domach, jak się oka-

zuje, też nie jest w pełni bezpiecznie. 
Mieszkaniec Kijowa postanowił na 
swoim balkonie (na piątym piętrze) zor-
ganizować uprawę truskawek. W tym 
celu zebrał tonę ziemi, a następnie roz-
prowadził ją równo po całym balkonie. 
Później ją nawodnił i zasiał owoce. Po 
kilku minutach cała konstrukcja runęła 
na ziemię… 

Otwarte klatki
Od 2026 roku w Estonii nie będą mogły 

działać fermy zwierząt futerkowych. Tak 
zdecydowano w elektronicznym referen-
dum. Inicjatywa została poparta przez 
rekordową liczbę głosujących. Wynik 
został zatwierdzony przez estoński par-
lament. Ostateczna data zamknięcia fu-
trzanego przemysłu nastąpi dopiero za 
pięć lat, ale już teraz dwie największe 
fermy są likwidowane. 

Tragiczny fi nał
U wybrzeży Norwegii odnaleziono 

15-miesięczne dziecko, które utonęło 
wraz z rodzicami podczas przeprawy 
przez kanał La Manche. Do tragedii do-
szło w październiku zeszłego roku, gdy 
około 20 imigrantów próbowało dotrzeć 
do Wielkiej Brytanii. Za przeprawę każ-
dy z nich zapłacił 5 tysięcy euro, ale nie-
stety łódź okazała się za mała. Kilka mi-
nut po odpłynięciu od brzegu doszło do 
tragedii. Wówczas udało się znaleźć cia-
ła tylko kilku osób. Ciało chłopca zosta-
nie na koszt norweskiego państwa prze-
wiezione do Iranu, gdzie zorganizowany 
zostanie pogrzeb. 

Niecodzienne zakupy
Pod koniec czerwca w Rumunii odbyła 

się zdalna licytacja przedmiotów, które 
należały kiedyś do Nicolae Ceausescu. 
Licytowano m.in. samolot oraz samo-
chód będący prezentem od szacha Iranu. 
Cena wywoławcza statku powietrznego 

wynosiła 25 tysięcy euro, jednak został 
on ostatecznie sprzedany za 125 tysię-
cy euro. Nabywcą okazał się obcokrajo-
wiec zainteresowany historią Rumunii. 
Samolotu nie wolno wywieźć poza 
Rumunię.

Nerwowy duchowny
W stolicy Grecji przesłuchiwany miał 

być prawosławny ksiądz. Zeznania 
miał złożyć przed siedmioma biskupa-
mi greckiej Cerkwi. Nie podano, o co 
był oskarżony, ale zarzuty były poważ-
ne, ponieważ groziła mu utrata funkcji. 
Najwyraźniej nie był nastawiony ugo-
dowo, ponieważ na posiedzenie przyje-
chał z kwasem. Z zaskoczenia zaatako-
wał biskupów, a następnie wylał na nich 
groźną substancję. Jednocześnie potur-
bował prawnika, a następnie uciekł do 
lasu. Ostatecznie został złapany, a kwas 
nie okazał się zbyt groźny. 

Ponownie na wolności
Giovanni Brusca, jeden z liderów sy-

cylijskiej mafi i Cosa Nostra, wyszedł 
na wolność po odbyciu kary 25 lat po-
zbawienia wolności. Powinien odsie-
dzieć jeszcze jeden rok, ale sąd zgodził 
się skrócić wyrok za dobre sprawowa-
nie. Brusca był jednym z organizato-
rów zamachu na sędziego śledczego 
Giovanniego Falcone. Kilkaset kilogra-
mów ładunków wybuchowych umiesz-
czono pod odcinkiem autostrady. Gdy 
przejeżdżał tamtędy Falcone, nastąpiła 
eksplozja. Wybuch był tak potężny, że 
znaczna część samochodu po prostu roz-
padła się na malutkie kawałki. Inną ofi a-
rą Brusci miał być 13-letni chłopczyk, 
który został najpierw uduszony, a następ-
nie utopiony w kwasie. Był synem in-
nego mafi osa, który podjął współpracę 
z policją. 

Pechowy spacer
Mieszkanka Quinto Vicentino (Włochy) 

wracając z zakupów potknęła się o wy-
stającą płytkę chodnikową. Doznała lek-
kiego uszczerbku na zdrowiu, jednak po-
stanowiła pozwać burmistrza z powodu 
złego stanu chodnika. Włodarze mia-
steczka odmówiły. Oparły się na opinii 
biegłych, którzy stwierdzili, że nierów-
ność wynosiła około centymetra. Kobieta 
nie dała za wygraną i jeszcze tego sa-
mego dnia pozwała do sądu burmistrza. 
Sędzia pokoju przyznał jej rację i zarzą-
dził 300 euro odszkodowania. Władze 
miasta wystąpiły z apelacją. 

Policzkowe konsekwencje
28-letni Damien Tarel na początku 

czerwca spoliczkował prezydenta Francji 
Emmanuela Macrona. Nagranie z zajścia 
łatwo odnajdziecie, wpisując imię i na-
zwisko sprawcy w internetowej wyszuki-
warce. Trzy tygodnie później Tarel został 
skazany na cztery miesiące bezwzględ-
nego więzienia oraz 12 miesięcy w za-
wieszeniu. Prokurator podkreślił, że nie 
chodziło tylko o akt przemocy, ale prze-
de wszystkim o chęć upokorzenia głowy 
państwa. Nie wygląda jednak na to, aby 
czyn był potępiany przez Francuzów… 

Obywatelska postawa
Hiszpańscy policjanci z Malagi odebra-

li telefon od 9-latka. Poinformował ich 
o wydarzeniach, które miały się dziać na 
jego oczach. Zeznał, że od ponad pół-
tora roku jego ojciec dopuszcza się na-
paści seksualnej na przyrodnią 15-let-
nią siostrę. Miał to robić przy nim, ale 
także w obecności matki, która zgadzała 
się na takie postępowanie. 9-latek wy-
jaśnił, że nie mógł już tego dłużej ukry-
wać, bo z powodu stresu nie był w sta-
nie przygotowywać się do kartkówek 
i sprawdzianów. 

Niecodzienna akcja ratownicza
Niedaleko miejscowości Hachinohe 

w Japonii rybacy zaalarmowali służby, że 
widzieli w pobliżu dryfujący obiekt, któ-
ry przypominał ludzkie zwłoki. Niestety 
nie udało im się ich wyłowić, ponieważ 
panował lekki sztorm. Natychmiast roz-
poczęto akcję poszukiwawczą. Finał 
okazał się dziwny. W rzeczywistości była 
to… dmuchana lalka. Teraz właściciel 
może ją odebrać.

Nocna wizyta
55-letni mężczyzna włamać się do szko-
ły średniej w miejscowości Wakayama 
w Japonii. Była godzina 21:30. Później 
założył mundurek, a następnie spacero-
wał po szkolnych korytarzach bez żad-
nego celu. Około 2:40 w nocy poszedł 
do toalety, gdzie spotkał innego mężczy-
znę. Ten natychmiast zadzwonił na poli-
cję. Wciąż nie ustalono, dlaczego 55-la-
tek poszedł do szkoły, dlaczego założył 
mundurek szkolny i co robił drugi męż-
czyzna w toalecie w środku nocy. 

Makabryczne odkrycie
Na terenie szkoły dla Indian w Kamloops 

w Kanadzie odkryto zbiorową mogiłę 
ponad 215 dzieci. Prawdopodobnie były 
one ofi arami mordu, ale nie ustalono 
jeszcze, dlaczego, kiedy i w jaki sposób 

odebrano im życie. Były w różnym wie-
ku oraz różnej płci, ale wszystkie były 
Indianami. Podkreśla się, że takie szkoły 
z internatem były często miejscem kaź-
ni dla tubylczej ludności rdzennej. Ich 
działalność nie była dokumentowana, 
a większość aktów przemocy utajniono. 
Niektórzy mówią nawet o ludobójstwie. 

Brak kontroli
Na początku czerwca odbyły się 
w Meksyku wybory samorządowe. 
Istotniejsze jest jednak to, że od początku 
kampanii wyborczej zginęło aż 88 kan-
dydatów na różne stanowiska. Powody 
śmierci oraz « zleceniodawcy » są róż-
ni. Najczęściej wymienia się kartele nar-
kotykowe. Trudno w to uwierzyć, ale 
w Meksyku od kilku lat trwa regular-
na wojna z kartelami. Jest ona jednak 
nietypowa, ponieważ nasila się wtedy, 
gdy najsilniejszy kartel traci na pozy-
cji. Wówczas dochodzi do wewnętrz-
nych konfl iktów o przywództwo, które 
następnie rozlewają się na resztę kraju. 
Czasami można przeczytać, że wojsko 
wspiera jakiś kartel w walce z innym. To 
taktyka mająca zapobiec eskalacji kon-
fl iktu i zapewnić względną stabilność. 

Dwa śluby za jednym razem
Surphi to indyjska narzeczona, która 

miała wyjść za mąż. Niestety podczas 
ceremonii ślubnej doszło do tragedii. 
Kobieta dostała ataku serca i po chwili 
zmarła. Wywołało to dużą panikę wśród 
jej rodziców, którzy podobno przezna-
czyli wszystkie pieniądze na organiza-
cję przyjęcia. Wkrótce podjęto decyzję 
- ślub będzie kontynuowany, a pan mło-
dy poślubi po prostu siostrę zmarłej na-
rzeczonej. Koniec końców była do niej 
podobna… 

Wirus w lodówce
Pewna pracownica laboratorium che-

micznego na Ukrainie chciała dorobić 
do pensji. W tym celu wykradła z zaso-
bów instytutu kilka fi olek groźnego wi-
rusa Newcastle. Jest on niebezpieczny 
dla zwierząt, a szczególnie dla ptaków. 
Pierwsza część planu zakończyła się suk-
cesem. Następnie kobieta poszukała pry-
watnej fi rmy produkującej szczepionki, 
która chciałaby nabyć od niej skradzione 
substancje. Jedna była gotowa zapłacić 
prawie 15 tysięcy złotych. Sprawczyni 
nie przewidziała jednak, że wirus prze-
chowywany w zwykłej, domowej lodów-
ce może ulec szybkiemu zepsuciu… 

KAMIL DUDKA
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Co słychać w technologicznym światku?
Jak pojechać na wakacje autostradą i nie stać w korkach w punktach poboru opłat? Już niedługo będzie na to sposób.

Powrót Defy

Quebonafi de w pewnej swojej piosence śpiewa, że 
tęskni za Tokio święcącym jak neon, za Tel Avivem bia-
łym jak welon, a niektórzy tęsknią za kultową Motorolą 
Defy. Był kiedyś taki wzmocniony smartfon, kiedy 
Motorola była telefoniczną potęgą. Teraz aparat po-
wraca na rynek, oczywiście w nowej wersji - z jeszcze 
mocniejszym szkłem na ekranie i ponadprzeciętną nor-
mą odporności. Niestety, nie będzie to demon prędko-
ści, ale nie w tym rzecz. To raczej propozycja dla tych, 
którzy mają problem z utrzymaniem swojego sprzętu 
w stanie zdatnym do użytku.

TVP w 4K

Obraz ostry jak brzytwa? Jak najbardziej. Telewizja 
Polska uruchomiła kanał TVP 4K, który dystrybuowany 
jest w najpopularniejszych sieciach kablowych, a także 
na testowym multipleksie naziemnej telewizji cyfro-
wej. Został on uruchomiony na czas Euro 2021 i będzie 
dostępny w ofercie do 11 sierpnia. Sprawdźcie, czy 
macie.

Przyszłość bez kabli?

Portal Gizmochina poinformował o planach fi rmy 
Xiaomi, jakoby ta postanowiła zrezygnować w swo-
ich sprzętach z portów ładowania. Może być to moż-
liwe poprzez rozwinięcie technologii ładowania bez-
przewodowego, która już teraz jest coraz powszechniej 
używana. Niewykluczone, że pierwsze urządzenie bez 
popularnego USB trafi  na rynek w przyszłym roku.

Nowa forma płatności za autostrady

Kiedy pisaliśmy ten tekst, nie można było jeszcze po-
brać specjalnej aplikacji e-TOOL, która pozwoli uisz-
czać opłaty za płatne odcinki państwowych autostrad 
A2 i A4. Prawdopodobnie system w tej wersji ruszy już 
niedługo i wtedy odpowiednie oprogramowanie będzie 
można sobie ściągnąć za darmo. Aplikacja pozwoli na 
bezgotówkowe rozliczanie przejazdów na A4 między 
węzłami Wrocław i Sośnica (dziś to pobór ręczny lub 
viaTOOL) oraz na A2 między Koninem a Strykowem. 
Dla osób płacących nowym sposobem w punktach po-
boru opłat wydzielone zostaną specjalne pasy. Zmiany 
nie oznaczają, że dotychczas stosowane formy rozliczeń 

znikną. Wszystko zostanie po staremu. Płatność przez 
aplikację ma być dodatkową formą rozliczeń, która po-
zwoli kierowcom zaoszczędzić czas.

Nowość w mObywatelu

Karta Dużej Rodziny w czerwcu trafi ła do aplikacji 
mObywatel, a to oznacza, że nie trzeba będzie jej mieć 
fi zycznie przy sobie. Przypomnijmy, że jest to system 
zniżek dla tych rodzin, które mają co najmniej troje 
dzieci. Karta pozwala m.in. na tańsze podróże koleją, 
bezpłatny wstęp do parków narodowych, a także tańsze 
kupowanie produktów lub usług u około 8500 partne-
rów programu.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Fot. www.gov.pl
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Matka przychodzi odebrać dziecko 
z przedszkola. Widzi, że wszystkie dzie-
ciaki bawią się w piaskownicy, a przed-
szkolanka przysypia na ławce. Budzi ją 
i wyzywa:
- Proszę pani, a jeśli któreś dziecko wyj-
dzie z tej piaskownicy?
- Nigdzie nie wyjdzie. Wi-Fi można zła-
pać tylko w piaskownicy. 

:)

Na osiedlu otworzono nowy super-
market. Jest w nim automatyczny zra-
szacz, który pomaga utrzymać produkty 
w świeżości. Jak tylko zacznie praco-
wać, słyszysz odgłos oddalającej się bu-
rzy i szmer wiosennego deszczu. Kiedy 
przechodzisz obok nabiału, słychać ci-
che muczenie krów. Gdy mijasz dział 
mięsny, roznosi się zapach grillowanych 
kiełbasek z boczkiem i cebulką. Kiedy je-
steś przy stoisku z jajkami, słychać gda-
kanie kur i czuć w powietrzu zapach 
smażonych jajek. Z miejscowej piekar-
ni powala zapach świeżo wypieczonego 
chleba i ciasteczek. Jednak papieru toa-
letowego kupować nie polecam. 

:)

Pani pyta dzieci w szkole czy wiedzą 
czym jest klaustrofobia. Zgłasza się 
Marysia:
- Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi 
pomieszczeniami.
- Bardzo dobrze! - chwali ją pani i pyta 
pozostałe dzieci: - Kto poda konkretny 
przykład? 
Zgłasza się Jasiu.
- Gdy ojciec idzie do sklepu monopolo-
wego i całą drogę boi się o to, czy bę-
dzie zamknięte. 

:)

Mama pyta Jasia:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo mi jest żal dziewczynek.
- Nie rozumiem.
- Słyszałem, jak tata rozmawiał przez te-
lefon z kolegą i mówił, że pójdą zapolo-
wać na dziewczynki.

 :)
                                                           
Spotyka się dwóch studentów.
- Hej, co masz w tej butelce?
- Wodę - odpowiada drugi.
- Szkoda. Myślałem, że coś do picia.

:) 

Policjant widzi na mieście mężczyznę 
z szympansem:
- Proszę zaprowadzić go do zoo.
Następnego dnia ten sam policjant wi-
dzi go ponownie, znów z szympansem.
- Mówiłem, żeby pan zabrał go do zoo.
- Zabrałem. Bardzo mu się podobało. 
Teraz idziemy do kina. 

:)

Pewien turysta wraz z żoną ogląda-
ją słynną studnię życzeń w Kornwalii. 
Oboje są pogrążeni we własnych my-
ślach. Po chwili żona wychyla się, aby 
zajrzeć w głąb, traci równowagę i wpada 
do środka.
- Niesamowite! To działa! - krzyczy ura-
dowany mąż. 

:)

Wracam z pracy do domu i widzę, że 
żona w jest w kuchni. Lewą ręką miesza 
zupę, prawą przeciera ścierką blat, jed-
nym okiem zerka na bawiącego się syn-
ka, drugim śledzi swój ulubiony serial, 
nogami froteruje podłogę, prawym po-
liczkiem przyciska do ramienia smartfon 
i mówi:
- Nie Krysiu, w tej chwili nic nie robię. 
Dobrze, że dzwonisz.

:)

Przychodzi facet do lekarza:
- Panie doktorze ja zewsząd słyszę 
sprzeczne polecenia. Czy ja jestem 
opętany?
- Nie. Jest pan po prostu żonaty. 

:)

Przychodzi facet do apteki:
- Panie magistrze, mam receptę na lek, 
który trzeba zrobić.
- Nie ma problemu, proszę chwilę 
poczekać.
Nagle w aptece rozlega się przeraźliwy 
wybuch. Z zaplecza wychodzi aptekarz 
w poszarpanej koszuli i z twarzą usma-
rowaną sadzą.
- Proszę zanieść tę receptę z powrotem 
lekarzowi i powiedzieć mu, aby jej nie 
wypisywał ręcznie, tylko wydrukował! 

:)

Prezydent Władimir Putin zwiedza 
Wawel.
Przewodnik: - No i jak się Panu podoba?
Putin: - Całkiem ładnie. Skromnie, ale 
ładnie. 
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ęjcnega
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Od 20 lat prowadzi Akademię Językową 4u2, gdzie wraz ze 

swoim zespołem dba o rozwój językowy kursantów, zaraża 

ich pasją do języków, zachęca do otwartości i poznawania 

innych kultur. Poza językiem angielskim uczy również fran-

cuskiego od podstaw i polskiego dla obcokrajowców. Agata 

podąża za swoją pasją i jest gotowa ciężko pracować, dlate-

go w swoim życiu uczyła się także takich języków, jak migo-

wy, niemiecki, rosyjski, suahili czy hiszpański. Parę lat temu 

skończyła wymarzone studia podyplomowe i została tłuma-

czem konferencyjnym. Jednak jej lista marzeń i celów jest 

tak długa, że wystarczyłaby na dwa życia. Osoby z jej najbliż-

szego otoczenia mówią o niej „kobieta petarda, która wy-

konuje wszystko to, co sobie zaplanowała”. Prywatnie jest 

mamą dwójki wspaniałych synów, Hugo i Kosmy, którzy są 

dwujęzyczni, gdyż mama od urodzenia mówi do nich tylko 

w języku angielskim. Mąż Agaty, Adrian Franek, jest fotogra-

fem i prowadzi studio fotografi czne Photo4u2 w tym samym 

budynku, w którym znajduje się Akademia, zatem wsparcie 

zawsze ma pod ręką. Jej największą słabością są słodycze, 

dlatego w każdy weekend i święta piecze pyszne ciasta.

Agata 
Zaremba-Franek

W podróż życia wybrałabym się...  

… dookoła świata. Lista miejsc, które chciałabym odwiedzić, jest bardzo długa. Na pew-
no zwiedziłabym Wyspy Wielkanocne, Peru i Australię. Zawsze marzyłam, aby zoba-
czyć posągi Moai, płaskowyż Nazca i Operę House w Sydney. Niestety, mimo tego, iż 
odbyłam już kilka podróży samolotem, nie jest to mój ulubiony środek transportu i na-
dal wolę podróże samochodem, więc póki co ograniczam się do zwiedzania Europy.

Turyście, który jest pierwszy raz w Lesznie, 
pokazałabym… 

… Lapidarium przy kościele św. Krzyża. Jest to miejsce tajemnicze i mroczne, ale jed-
nocześnie skrywające bogatą historię. Gdyby było to możliwe, to zabrałabym go 
również na wieżę leszczyńskiego Ratusza, by spojrzał na nasze piękne miasto 
z góry.

Nie wyobrażam sobie dnia bez... 

… dawki dobrej muzyki. Słucham jej praktycznie w każdej wolnej chwili, 
przede wszystkim prowadząc samochód, pracując przy komputerze, gotu-
jąc, sprzątając. Uwielbiam także koncerty na żywo. Do tej pory byłam na 
kilku świetnych wydarzeniach w kraju i za granicą, z czego najlepiej wspo-
minam koncerty Robbiego Williamsa w Krakowie oraz Pradze.

W swojej pracy lubię... 

… kontakt z klientem, gdyż doceniam różnorodność opinii i poglądów. Praca z doro-
słymi to bardzo wartościowe doświadczenie - każdy jest inny, ma swój bagaż doświad-
czeń i odmienne przekonania. Wszystko to sprawia, że każda lekcja (nawet ta oparta 
na tym samym tekście, pytaniach bądź materiale) jest wyjątkowa, gdyż klienci udzie-
lają innych odpowiedzi, mają różnorodne poglądy i pomysły. Dzięki temu moja praca 
nigdy nie jest nudna - wręcz przeciwnie, bywa często zaskakująca.

Gdy mam chwilę tylko dla siebie to…

...siadam z kubkiem kawy i dobrą książką w fotelu, a latem na tarasie i za-
pominam o całym świecie. Remigiusz Mróz to obecnie mój ulubiony pisarz. 
Fascynują mnie również książki dotyczące mediów społecznościowych 
i mechanizmów, które nimi rządzą.

Do pracy najbardziej motywuje mnie… 

… moja codzienna lista zadań do zrobienia, ponieważ uwielbiam ten mo-
ment na koniec dnia, gdy spoglądam na listę i widzę, ile udało mi się zrobić. 
Kocham to co robię i dlatego, mimo wielu lat pracy, uczucie wypalenia za-
wodowego jest mi kompletnie obce.

Moje życiowe motto to...  

… „korzystaj z każdej nadarzającej się okazji, aby przy końcu życia nie ża-
łować zmarnowanych szans i straconych okazji” - kolejna szansa może się 
nie pojawić.
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Rydzyna

HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Jest karta drogi, planowania podróży, może realizacji bardzo dalekiej podróży. Na 
pewno proszę o uważanie w czasie drogi, o pilnowanie swoich rzeczy, o nieoddala-
nie się w  nieznane rejony. Zachowajcie na wyjeździe czujność, a  wszystko będzie 
dobrze. Karty wskazują na sytuację związaną z młodą osobą w rodzinie - trzeba bę-
dzie podjąć decyzję mając do wyboru dwie możliwości.

Byk (20.04 - 20.05)
Jak z kosza wysypią się oferty, propozycje, spotkania, wycieczki. Każdy dzień będzie 
przepełniony wrażeniami. Nie wykluczam, że właśnie w  lipcu Byki poznają bardzo 
interesujące nowe grono osób. W  rodzinach mogą być niewielkie sprzeczki na te-
mat kwestii fi nansowych, ale myślę, że uda wam się to szybko załagodzić. Nie słu-
chajcie plotek - to ważna informacja dla was.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Karty wskazują na to, że trzeba się teraz zająć stanem zdrowia, okres wakacyjny 
sprzyja temu wyjątkowo. Osoby spod znaku Bliźniąt, zamiast opalać się na plaży czy 
też spacerować leśnymi dróżkami, wybiorą pracę. Karty pokazują, że będziecie się 
starali teraz nadrobić wszystko to, czego nie udało się zrobić. Dla panów Bliźniąt 
mam pokazany awans, nagrodę fi nansową, poszerzenie obowiązków. 

Rak (21.06 - 22.07)
Raki będą w  bardzo romantycznym nastroju. Karty pokazują budowę rodziny, 
budowę wspólnoty, trwałe decyzje, które przybliżą was do posiadania szeroko 
rozumianej rodziny. Wszystko co jest związane z miłością, z uczuciem, zbudowanie 
więzi będzie teraz dla was bardzo ważne. Wszystkie Raczki - kwestie rodziny będą 
ważne, kwestie pokoleniowe, kwestie urzędowe związane z rodziną. 

Lew (23.07 - 22.08)
Lipiec upłynie wam na gromadzeniu środków fi nansowych, na podliczeniu 
aktywów, które posiadacie i  inwestowaniu. Będziecie mnożyć gotówkę, będziecie 
bardzo dobrze inwestować. Karty podpowiadają, że właśnie w  lipcu możecie 
znaleźć interesującą ofertę do bezpiecznej inwestycji. Czeka was także spotkanie, 
na którym będą omawiane kwestie fi nansowe i  spotkanie to przebiegnie bardzo, 
bardzo pozytywnie. Silnie monetarne karty.

Panna (23.08 - 22.09)
Wiele się będzie wokół was działo, ale część wydarzeń może początkowo wydawać 
się dla was niezrozumiałych, a  dość szybko wyjaśnią się z  pozytywnym dla was 
efektem. Karty wskazują na to, że trzeba będzie zająć się zaległościami w pracy, jest 
teraz czas gdzie możecie pokazać się z  jak najlepszej strony. Pokazują się karty in-
spiracji, czerpania garściami ze świata, z tego co zobaczycie i usłyszycie.

Waga (23.09 - 22.10)
Trochę czarnych chmur, trochę nieporozumień, małżeńskich sprzeczek, kłótni. 
Uważajcie na to co mówicie, bo pewne rzeczy trudno będzie potem cofnąć, 
w gniewie wykrzyczane słowa będą ranić podwójnie. Karty podpowiadają, że jeżeli 
awantura wisi na włosku, to lepiej odwrócić się na pięcie i  po prostu wyjść, niż 
powiedzieć o dwa słowa za dużo. Część z was będzie miała podejrzenia, że partner 
nie jest z wami uczciwy i szczery - warto te kwestie zweryfi kować. 

Skorpion (23.10 - 21.11)
Karty zwracają uwagę na to, by poradzić się przyjaciół w  ważnych dla was w  spra-
wach. Pokazana jest tutaj także sytuacja, że na czas waszej nieobecności któraś z bli-
skich osób będzie wam pomagała w domu, bądź też zaistnieje taka sytuacja, że warto 
komuś bliskiemu zostawić na czas wyjazdu klucze. Karty wskazują także konieczność 
zwrócenia uwagi na zdrowie starszego mężczyzny z rodziny.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Wszystko co sobie zaplanujesz uda się spełnić. Czeka was dużo miłych 
niespodzianek, zwrotów losu na waszą korzyść, uśmiechów, przypadków. Wszystko, 
czego się nie spodziewacie, ma szansę zdarzyć się teraz. Dodatkowo karty wskazują 
na to, że jeśli jest wśród was osoba, która ma sprawy urzędowe to powoli ze sprawy 
zaczną dobiegać końca z pozytywnym dla was skutkiem. 

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Pilnujcie spraw urzędowych, pilnujcie spraw sądowych. Karty pokazują, że na tym 
polu może wydarzyć się niekorzystny obrót spraw, ale to wszystko jest do 
zatrzymania pod warunkiem, że spróbujecie tą sprawę wyjaśnić dogłębnie i  nie 
poddacie się. Druga kwestia, która się tutaj zaznacza to osoba nieuczciwa, która 
może chcieć namówić was do niekorzystnych działań, do wejścia w  niekorzystny 
dla was interes. 

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Warto postawić na swój rozwój, poszerzyć horyzonty, uczyć się nowych rzeczy. Jeśli 
chcecie zmienić pracę to od pierwszych dni lipca rozglądajcie się za atrakcyjną 
ofertą. Dla młodych osób, młodych pań spod znaku Wodnika, karty pokazują 
rozczarowanie miłosne, natomiast nie ma co płakać, bo za chwilę poznacie bardzo 
atrakcyjnego pana do związku. 

Ryby (19.02 - 20.03)
Karty pokazują poznanie w  lipcu interesującej osoby lub też interesujących osób, 
które mogą na was zrobić bardzo dobre wrażenie. Miesiąc sprzyja poznawaniu no-
wych osób, wychodzeniu z domu, powiększaniu grona znajomych. Dodatkowo po-
kazuje się tutaj karta drobnej wygranej, może to być lotto, może to być zdrapka, 
a może to być wygrana nagroda rzeczowa. 

Horoskop klasyczny na lipiec 2021 r.opracowała wróżka Mira



46 # PROMOCJA

#zwiedzaj
 

#doświadczaj

#przeżywaj

#podziwiaj
 

Organizacja Turystyczna Leszno-Region
ul. K. Karasia 15

64-100 Leszno



47# KALENDARIUM IMPREZ

DATA NAZWA WYDARZENIA

2 lipca, godz. 17 Karaoke dla seniorów z muzyką na żywo „Śpiewajmy razem” w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie

3 lipca, godz. 10
Impreza rowerowa „Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego na trasie Święciechowa – Włoszakowice”. Zbiórka przy rondzie 

w Święciechowie

3 lipca, godz. 16 Festyn dla dzieci w Krzemieniewie na Osiedlu Przylesie

3 lipca, godz. 10 Rynki Śniadaniowe na Rynku w Lesznie

3 lipca, godz. 10 Warsztaty plastyczne „Kolorowe kamieniczki” na Rynku w Lesznie

3 lipca, godz. 21.30 „Parkuj z Filmem” w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie

5-9 lipca Teatralne Warsztaty Ekologiczne „Klimatyczni(e)” w Teatrze Miejskim w Lesznie

5-9 lipca, od godz. 10 Wakacyjne Warsztaty wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w spektrum autyzmu, Park w Wilkowicach

10 lipca, godz. 10 „Wakacje z Szachami” w Lasocicach (boisko przy ul. Okrężnej)

19-31 lipca Warsztaty z Improwizacji „Wstąp do teatru” w Teatrze Miejskim w Lesznie

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE

do 11 lipca Wystawa Joanny Imielskiej „Recykling wspomnień” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

do 19 września Wystawa „Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna” (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)

REKLAMA






