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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LIPCU

Była zbrodnia, a gdzie kara?
Na krajowej tapecie nieustannie wolność i prawa obywatela. Ja się pod tym podpisuję wszystkimi czterema kończynami, ale z jednym, niemałym wyjątkiem. Bo powiem wam, że szlag mnie trafia, jak po raz kolejny obserwuję
bezkarność głupców i złoczyńców. Ciśnienie rośnie mi szybciej niż poziom frustracji polskiego kibica kopanej w
trakcie meczów polskiej kadry. Jak słyszę, że czegoś tam nie można, bo prawa człowieka albo bo społeczeństwo
jest za obniżeniem kar, dostaję białej gorączki. I z pewnością części z was podpadnę, ale mówcie co chcecie – ja
bym karał zdecydowanie surowiej!
Uprzedzam, że nie jestem jakimś chorym radykałem, który z fascynacją wróciłby do stosowania nieetycznych tortur.
Nie, aż tak źle ze mną nie jest. Niemniej
nie widzę nic złego na przykład w ujawnianiu wizerunku największych zwyrodnialców, kastracji pedofilów czy karach
polegających na pracach fizycznych na
zasadzie „nie zapracujesz, nie zjesz”. Co
w tym złego?
W Leszczyniaku rubrykę „z policji”
sumiennie opracowuje kolega Łukasz
Domagała. I choć jego pióro jest bardzo
dobre, to treści nierzadko przyprawiają
mnie o mdłości. I bynajmniej nie chodzi o wartości stylistyczne czy w ogóle
jakość tekstu, lecz o fakty. Zresztą, poczytajcie sami (zapraszam na str. 16-17).
Waszej uwadze polecam szczególnie notkę o zdarzeniu drogowym w Boszkowie:
(...) okazało się, że sprawca kolizji, 25-latek bez stałego miejsca zamieszkania, znajdował się pod
wpływem alkoholu. Miał w organizmie prawie 2 promile i w ogóle nie

powinien wsiadać za kółko. Zresztą nie
tylko z tego powodu. Drugi był taki,
że w ogóle nie posiadał uprawnień do
kierowania pojazdami. Ale to był dopiero początek. Sprawdzenia w policyjnych bazach pozwoliły ustalić, że
mężczyzna ten jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.
- Kiedy mu o tym powiedziano, 25-latek stał się pobudzony i agresywny.
Krzyczał na policjanta i wyzywał go
wulgarnymi słowami. W końcu został
zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał szereg zarzutów
popełnienia przestępstw: kierowania
samochodem w stanie nietrzeźwości,
znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz popełnienia wykroczeń: spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i braku uprawnień
do kierowania pojazdami. Grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia wolności informuje Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Rozumiecie to? Pijany 25-latek bez
prawka, poszukiwany celem odbycia

kary pozbawienia wolności, wsiada za
kółko i doprowadza do kolizji. Na deser,
w swej agresji dopuszcza się zniewagi
funkcjonariusza. A na rachunku symboliczna kara do 2 lat pozbawienia wolności (czyli pewnie mniej). Maksymalnie 2
lata za taki szereg wykroczeń. Czujecie
to? Maksymalnie 2 lata… Przecież to
chyba jakiś żart?!
Ilekroć dyskusja ze znajomymi schodzi
na te tematy, tyle razy dochodzimy do
spójnych wniosków – przestępcy nie boją
się kar, a jeśli nie ma w nich obawy przed
karami, to jak uchronić społeczeństwo
przed nimi? Mało tego, sama odsiadka
też podobno do wyjątkowo uciążliwych
nie należy (no chyba że zgwałciłeś dziecko, ale to już jak sobie pościelisz i tak
dalej…). Laikiem jestem, mało wiem
i mogę się mylić, ale z tego co słyszałem, to za kratkami i ciepła woda jest,
i regularne posiłki, i telewizor, i w ogóle dramatu nie ma. Tymczasem „roboty ci panie u nas pod dostatek, a robić

nie ma komu”… Rozumiecie, do czego
zmierzam?
Swego czasu utrzymywałem kontakt
z leszczyńskimi bezdomnymi. Niektórzy
otwarcie mówili o tym, że życie planują
systemem rocznym: wiosną i latem śpią
pod chmurką i dopuszczają się wielu wykroczeń, a w sezonie jesień-zima zgłaszają się do odbycia kary w ciepłym więzieniu. Potem koło się zamyka i wraz
z pierwszymi jaskółkami od nowa hulaj dusza na wolności - wszak piekła nie
ma. Przyznacie, że coś tu chyba nie gra?
Na drogach też, moim skromnym zdaniem, bywało za miękko. W ostatnich
dniach sporo się mówi o zmianie przepisów na zdecydowanie bardziej rygorystyczne. Kto nie wie, sugeruję się dowiedzieć co i jak ma się zmienić.
A teraz, zapraszam do lektury kolejnych
tekstów. Przyjemności!

Basen w końcu otwarty

Na skrzyżowaniach

LESZNO > Od 11 lipca można korzystać z odkrytego basenu przy ulicy Strzeleckiej
w Lesznie. Początkowo nie planowano otwarcia obiektu. Jako przyczyny wskazywano
obostrzenia pandemiczne oraz kiepską sytuację finansową Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Leszczyńscy radni postanowili jednak przekazać 150 tysięcy złotych z rezerwy budżetowej miasta, by nie dopuścić do tego, aby basen kolejny rok był niedostępny
dla mieszkańców. Ostatecznie do dyspozycji użytkowników pozostaje tylko duży basen,
brodzik jest nieczynny z powodu złego stanu technicznego. Basen pozostanie otwarty
do 31 sierpnia, codziennie w godz. 11-19.

LESZNO > W ramach przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta ruszyła modernizacja sygnalizacji świetlnych. W związku z tym w mieście występowały utrudnienia
w ruchu drogowym. Jako pierwsza modernizowana była sygnalizacja na skrzyżowaniu
Jana Pawła II z ulicą Grunwaldzką. Następnie przebudowie poddano również sygnalizację na skrzyżowaniu Jana Pawła II z Krasińskiego i Dąbrowskiego, a także sygnalizację przy przejściu dla pieszych w ciągu Jana Pawła II na wysokości ulicy Leszczyńskich.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna
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Rekordowy Werner Kenkel

Kolejna droga oddana do użytku

KRZYCKO WIELKIE > Pracownicy firmy Werner Kenkel wyprodukowali 206.255 sztuk opakowań podczas 8-godzinnej zmiany na jednej linii produkcyjnej w zakładzie w Krzycku
Wielkim.Tym samym zespół operatorów maszyny EMBA 245 Ultima pobił rekord świata
w ilości produkowanych opakowań w ciągu 8 godzin na jednej maszynie. Gratulujemy
firmie zaangażowanych pracowników i wydajnych maszyn.

POWIAT > Po dwóch latach zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej przebiegającej przez gminę Wijewo w powiecie leszczyńskim. Modernizacji został poddany 8-kilometrowy odcinek przebiegający od granicy z powiatem wschowskim, przez Radomyśl
i Wijewo, do granicy z powiatem wolsztyńskim. W ramach inwestycji przebudowane zostały skrzyżowania i zjazdy, powstała ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, przepusty,
kanalizacja deszczowa i przejścia dla zwierząt. Wykonawcą inwestycji była Spółka Colas,
która zadanie wykonała za kwotę 25,1 miliona złotych, z czego ponad 20 milionów pokryto ze środków z funduszy europejskich.

Były komendant leszczyńskiej policji został
generałem
LESZNO > Piotr Leciejewski, który w latach 2014-2016 pełnił funkcję komendanta Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (obecnie komendant wojewódzki policji
w Bydgoszczy), został awansowany na generała. Awans odebrał z rąk prezydenta RP
Andrzeja Dudy w dniu Święta Policji. Serdecznie gratulujemy.

Przebudują drogę
POWIAT > Przebudowany zostanie 900-metrowy odcinek drogi powiatowej od ronda
w Święciechowie do wiaduktu w Wilkowicach. Zakres prac obejmie poszerzenie jezdni
do 6 metrów, wzmocnienie jej krawędzi, a także wylanie dwóch warstw asfaltu. Koszt
inwestycji to 650.000 zł, z czego 200.000 zł pochodzi z budżetu gminy Święciechowa.
Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice z Leszna, które wygrało przetarg, ma czas na wykonanie
zadania do 30 sierpnia tego roku.

Hulajnogą przez Leszno
LESZNO > Mieszkańcy Leszna od lipca mają do dyspozycji kolejne ekologiczne rozwiązanie komunikacyjne. Po miejskich skuterach na leszczyńskich ulicach pojawiły się hulajnogi, które zostały podstawione przez firmę blinkee.city. Do uruchomienia hulajnogi
potrzebna jest aplikacja, która jest dostępna zarówno na telefony z systemem IOS, jak
i Android. Za wypożyczenie hulajnogi na start trzeba zapłacić 2,50 zł i 0,49 zł za minutę jazdy oraz 0,09 zł za minutę pauzy. Na początek operator udostępnił mieszkańcom
Leszna 30 hulajnóg, jednak w późniejszym okresie ich liczba ma wzrosnąć do 50 sztuk.
Fot. powiat-leszczynski.pl

Wyremontują świetlicę w Radomicku
GMINA LIPNO > Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie z programu „Pięknieje
wielkopolska wieś”, dzięki któremu będzie mogła wyremontować świetlicę wiejską
w Radomicku. Prace obejmą wymianę pokrycia dachowego oraz zagospodarowanie
terenu wokół świetlicy. Przy obiekcie zostaną postawione ławki, kosze na śmieci, stojaki
na rowery, altana oraz grill. Koszt projektu to 136.757,37 złotych. Kwota uzyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi 50.000,00 złotych. W realizacji projektu uczestniczyć będą mieszkańcy sołectwa Radomicko.

Fot. lipno.pl

Fot. Magdalena Woźna
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Auto Frans Krzysztof Zygmunt
zaprasza do nowej siedziby
Zapewne dobrze kojarzycie leszczyńskich specjalistów od francuskich aut. Nic
dziwnego, skoro warsztat mechaniki pojazdowej Auto Frans działa na rynku
już od 2012 roku. Dzięki najwyższym standardom oferowanych usług oraz wykwalifikowanym pracownikom firma cieszy się dużym uznaniem wśród właścicieli takich marek, jak peugeot, renault i citroen. Firma nieustannie się rozwija.
W lipcu przeniosła swoją siedzibę do większego budynku, który mieści się przy
ulicy Wiśniowieckiego 17 w Lesznie, w dzielnicy Gronowo.
- Otwarcie nowej siedziby to kolejny etap w rozwoju naszego serwisu. Większy
i jeszcze lepiej wyposażony warsztat oraz nowoczesne biuro obsługi klienta to elementy, które poprawią komfort naszej pracy, ale przede wszystkim usprawnią obsługę sukcesywnie powiększającego się grona klientów – mówi właściciel firmy
Krzysztof Zygmunt.
Firma Auto Frans oferuje klientom szeroki zakres usług serwisowych, w tym przeglądy samochodu, wymianę opon, serwis klimatyzacji czy wymianę płynów eksploatacyjnych. Firma wykonuje także naprawy samochodów francuskich w oparciu
o oryginalne części lub sprawdzone zamienniki.

prace naprawcze. Części samochodów francuskich marek mają nieco inną konstrukcję od komponentów montowanych w samochodach konkurencji. W związku z tym
nie każdy mechanik wie, jak należy się nimi zająć. Naszym wyróżnikiem jest indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta, dzięki czemu kierowcy nam ufają
i do nas wracają – mówi właściciel warsztatu.
Dzięki zmianie siedziby i związanymi z tym nowymi możliwościami, w warsztacie,
poza samochodami osobowymi, będą naprawiane i serwisowane również samochody dostawcze. Nowością jest również możliwość naprawy samochodów elektrycznych, których jest w naszym regionie coraz więcej

- Należymy do sieci niezależnych warsztatów grupy renault, co oznacza, że jesteśmy przedstawicielem należącej do koncernu marki Motrio. Od niedawna jesteśmy
także częścią sieci Eurorepar Car Service, należącej do koncernu peugeot i citroen. Dzięki tym kooperacjom mamy dostęp do szerokiej gamy tańszych zamienników
części oryginalnych, które cechuje bardzo dobra jakość, dzięki czemu - w przeciwieństwie do części niemarkowych - nie skracają czasu eksploatacji samochodu.
Współpraca zapewnia nam również dostęp do informacji technicznej, którą otrzymujemy w postaci szeregu szkoleń dla pracowników ściśle ukierunkowanych na samochody francuskich marek – mówi Krzysztof Zygmunt.
Auto Frans naprawia również pojazdy innych marek niż francuskie, jednak aż 90
procent klientów warsztatu stanowią właściciele samochodów wyprodukowanych
we Francji. Trafiają one w ręce miłośników motoryzacji, przed którymi wnętrza samochodów z tego pięknego kraju nie kryją żadnych tajemnic.

ul. Wiśniowieckiego 17
(Gronowo)
Tel: 605 828 407
www.autofrans-leszno.pl

(48/2021)

- Dzięki temu, że skupiamy się na jednej grupie pojazdów, dokładnie znamy ich ewentualne słabości i możemy kompleksowo przeprowadzać najbardziej skomplikowane
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Jedyny taki festiwal w Polsce

Piękniej na Zalesiu

RYDZYNA > W dniach 16-18 lipca na Zamku w Rydzynie odbywał się I Festiwal Muzyki
Dworskiej wykonywanej na instrumentach dętych blaszanych. Pomysłodawcą, a jednocześnie dyrektorem artystycznym wydarzenia był Mieczysław Leśniak, założyciel
Capelli Zamku Rydzyńskiego. Podczas 3 dni koncertów wystąpiły zespoły: Trombastic
- The Art of Trombone, Wratislavia Trumpet Consort oraz Capella Zamku Rydzyńskiego.
Zespołom towarzyszyli soliści Grzegorz Zychowicz z Warszawskiej Opery Kameralnej
i Andrzej Ogórkiewicz z Teatru Wielkiego w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia było
Stowarzyszenie„Gloria in Musica”.

WŁOSZAKOWICE > Budowa kanalizacji deszczowej, położenie nowej warstwy asfaltu,
wyłożenie chodników i miejsc postojowych kostką brukową, nasadzenia roślin ozdobnych – to prace, które wykonano w ciągu ulicy Zalesie. Koszt realizacji zadania wyniósł 773.681,07 zł. Wykonawcami prac były dwie leszczyńskie firmy: Przedsiębiorstwo
Transportowo-Spedycyjno-Handlowe„PRA-MAS”oraz LU-MAX Łukasz Masłowski.

W końcu jasno na Kurkowej
LESZNO > Pozbawiona dotąd oświetlenia ulica Kurkowa (dzielnica Grzybowo) została rozświetlona. W lipcu na ulicy położono prawie 1 kilometr linii kablowej oświetlenia
oraz zamontowano 32 słupy z ledowymi oprawkami. Nowe latarnie zapewnią wysoki
poziom komfortu i bezpieczeństwa. Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo
Handlowo- Usługowe„WAT”Marian Rzepecki. Wartość zadania wyniosła 134.000 zł, a dofinansowanie aż 85 procent tej kwoty.

Rowerem przez powiat leszczyński
POWIAT > Na początku lipca odbył się rajd rowerowy:„Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego”.
Uczestnicy wyruszali w trasę z ronda w Święciechowie i meldowali się na mecie w parku we Włoszakowicach, gdzie czekały na nich rowerowe konkursy oraz ciepły posiłek.
Przejazd był jednym z elementów promocji zbudowanego w tym roku odcinka ścieżki
rowerowej z Wilkowic do Gołanic. Organizatorem wycieczki był Klub Sportowy Kołownik
Włoszakowice. W imprezie sfinansowanej z budżetu powiatu leszczyńskiego wzięło
udział około 100 osób.
REKLAMA

Fot. wloszakowice.pl

Interaktywne przystanki
LESZNO > Przy dwóch przystankach Komunikacji Miejskiej w Lesznie zamontowane zostały tablice elektroniczne, które wyświetlają aktualny rozkład jazdy autobusów.
Przystanek przy ulicy Dąbrowskiego oraz przy Alejach Krasińskiego to dwie pierwsze
lokalizacje, w których pojawiło się to udogodnienie, z czasem system ma pojawić się na
kolejnych przystankach. Dzięki temu, że tablice działają w oparciu o transmisję danych,
wskazują podróżującym rzeczywisty czas przyjazdu autobusów. Z myślą o osobach słabowidzących na przystankach z tablicami elektronicznymi zamontowano także przyciski do odsłuchania komunikatu dźwiękowego o odjeździe autobusu. Koszt zakupu
obu urządzeń wyniósł 280.000 zł, przy czym 85 procent wydatków zostało pokrytych
z funduszy unijnych.

Fot. Facebook / MZK Leszno
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Niezwykły spektakl na Rynku w Lesznie

Przysiądź na Kościuszki

LESZNO > W lipcu na Rynku wystąpił uliczny Teatr KTO z Krakowa, który zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności spektakl PEREGRINUS. Historia przedstawiająca
jeden dzień z życia człowieka XXI wieku, którego egzystencja toczy się pomiędzy domem a pracą w korporacji, zrobiła na zgromadzonych ogromne wrażenie. Aktorzy za
pomocą tanecznych choreografii obnażali pułapki współczesnego świata i zagubienie
odartego z uczuć człowieka. Spektakl wystawiany był w kilkudziesięciu krajach świata.
W 2016 roku na festiwalu Babel Fast Targoviste uznano go za najlepszy spektakl uliczny.
Przedstawienie inspirowane jestTwórczością amerykańsko-brytyjskiego poetyT. S. Eliota
i projektami plastycznymi Krzysztofa Wodiczki.

LESZNO > W lipcu w Parku przy Placu Kościuszki ustawiono 12 nowych ławek, 6 koszy
na śmieci oraz 2 pojemniki na psie odchody. Elementy małej architektury pojawiły się
w ramach trwającego od kwietnia kolejnego etapu rewitalizacji tego miejsca. Jak informują przedstawiciele Urzędu Miasta, wkrótce zostaną wykonane tam także nowe nasadzenia zieleni, a plac zabaw zyska nową nawierzchnię.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna

REKLAMA
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Wiadukt po liftingu
LESZNO > Od połowy lipca, w ramach przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach
miasta Leszna, modernizowano północną stronę leszczyńskiego wiaduktu (po stronie
sali sportowej „Ćwicznia”). Zakres prac obejmował wymianę dylatacji, wykonanie drenu przy krawężniku, a także wymianę masy bitumicznej. Wykonawcą prac była Firma
STRABAG.

Remont Dworcowej zakończony
KRZEMIENIEWO > Do użytku oddana została ulica Dworcowa w Krzemieniewie.
Mieszkańcy mogą już korzystać z przebudowanego chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Brylewskiej do ulicy Wiejskiej. Ujednolicono szerokość jezdni
do 6 metrów. Na inwestycję wydano 3.147.500 zł, z czego połowę kosztów pokryła dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 600.000 zł przekazała gmina Krzemieniewo,
a resztę dołożył powiat leszczyński. Wykonawcą prac była Spółka Drogbud z Gostynia.

Moda na centrum
LESZNO > Pod koniec lipca ukazał się wydany nakładem Urzędu Miasta Leszna„Magazyn
L”, który prezentuje różnorodną ofertę centrum miasta. Powstał, by obalić stereotypy
dotyczące obszaru rewitalizacji i pokazać, jak wiele starówka ma do zaoferowania jako
miejsce do mieszkania, robienia zakupów, korzystania z usług, bogatej oferty kulturalnej, spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i biznesów. Profesjonalne sesje zdjęciowe,
ciekawe artykuły, zaskakujące historie – to wszystko znajdziecie w Magazynie L. „L” jak
Leszno, ludzie, lifestyle. Gazeta to wspólna praca urzędników, przedstawicieli mediów,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, twórców z centrum miasta, a także mieszkańców. Magazyn wydany został w nakładzie 300 egzemplarzy. Na stronie internetowej
www.lmagazyn.leszno.pl zamieszczono listę wszystkich punktów, w których można poczytać Magazyn L, a także jego wersję elektroniczną. Cieszymy się, że nasza redakcja również miała przyjemność być częścią tego projektu.
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Fot. Rewitalizacja Leszna
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# INWESTYCJE

Rydzyna

i wszystko jasne!
Kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Rydzyna. Po pierwsze, za sprawą nowych ledowych lamp w Rydzynie i Dąbczu zrobiło się jaśniej i bezpieczniej. Po drugie, dzięki dodatkowej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego
na terenie gminy powstaną kolejne drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
Rozwój infrastruktury w gminie
Rydzyna postępuje w szybkim tempie.
Inwestycja goni inwestycję., a standard
życia mieszkańców ciągle rośnie.
- Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców naszej
gminy. Oczywiście jest to zadanie bardzo trudne, ponieważ większość oczekiwanych inwestycji wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych obciążeń
finansowych, a budżet gminy jest ograniczony. Niemniej, krok po kroku, realizujemy kolejne założenia, a gmina stale
się rozwija. To dla nas wszystkich powód
do dumy i zadowolenia – podkreśla burmistrz Kornel Malcherek.

(49/2021)

Niedawno zakończyła się rozbudowa
oświetlenia drogowego na Al. Józefa
Sułkowskiego w Rydzynie oraz budowa oświetlenia na ulicach Bukowej,
Magnoliowej i Dębowej w Dąbczu.
Lampy z oświetleniem LED już działają.

Dzięki temu po zmierzchu jest jaśniej i co za tym idzie - bezpieczniej. Łączny
koszt inwestycji wyniósł 140.000 zł.
Kolejna dobra informacja dla mieszkańców gminy Rydzyna to pokłosie współpracy gminy z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego. Na początku lipca Burmistrz Miasta i Gminy
Rydzyna Kornel Malcherek wraz
z Wicemarszałkiem Województwa
Wielkopolskiego
Krzysztofem
Grabowskim podpisali umowę, na
mocy której samorząd województwa
przekaże gminie dodatkowe dodatkowe środki w wysokości aż 113.500 zł
w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na
budowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w roku 2021. Dodajmy, że na
wspomniany cel gmina otrzymała już dofinansowanie (wiosną tego roku) w kwocie 110.625 zł.

Fot. rydzyna.pl

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

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

(50/2021)

Nowe Ogrody zlokalizowane są w urokliwej części Leszna. Zdecydowanym
atutem jest swobodny dostęp do terenów zielonych, alejek spacerowych
i biegowych oraz czystość, co pozwala odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Jednocześnie blisko stąd także do
obiektów handlowo-usługowych, szkół
czy leszczyńskiej starówki.
Prestiżowa zabudowa osiedla jest nie
tylko wizytówką dewelopera, ale sprawia, że to miejsce Leszna nabiera reprezentacyjnego charakteru. Projekt charakteryzuje się nowoczesnym stylem,
elegancją i wysokim standardem wykonania. Budynki wyposażone zostały w wysokiej jakości stolarkę okienną
z roletami zewnętrznymi.
Wszystkie obiekty będą posiadały również windy oraz pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów. Do
dyspozycji najmłodszych mieszkańców
inwestor przewidział plac zabaw umieszczony w centralnej części osiedla.
Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców cały obszar jest monitorowany
z możliwością odtworzenia obrazu do
miesiąca wstecz. Każde z mieszkań posiada także wideodomofon.
Do tej pory inwestor oddał do użytku
4 budynki. Wszystkie mieszkania szybko zostały sprzedane, a swoje miejsce
na ziemi znalazło tutaj nieco ponad 100
rodzin.
- W tym roku oddane zostaną do użytku
dwa budynki. W pierwszym z nich znajdą się lokale o powierzchni od 34 do 47
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Delektuj się powiatem leszczyńskim
Lato, wakacje, sierpień. Jak najlepiej spędzić ten czas? Proponujemy rozwiązanie: rzucić wszystko, wskoczyć na rower i zwiedzać powiat leszczyński! Zapraszamy na pełną inspiracji wycieczkę. Dołączycie?
Rozpoczynamy od wyjazdu z Leszna
ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej, kierując się do Osiecznej.
Urokliwe miasteczko ma tak wiele
atrakcji, że wystarczyłoby ich dla wielu innych powiatów. Przy wjeździe do
Osiecznej naszym oczom ukazuje się
unikalny kompleks trzech zabytkowych
wiatraków „koźlaków” pochodzących
z XVIII wieku. Od 2012 r. działa tutaj
Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa, które opiekuje się wiatrakami i udostępnia
je zwiedzającym. Oferta instytucji jest
niezwykle bogata i warto z niej skorzystać. Warto także wspomnieć, że 11
stycznia 1919 r. miała tutaj miejsce słynna obrona Osiecznej w czasie Powstania

Jarosław
Wawrzyniak,
starosta leszczyński:

(51/2021)

Wschodnia część powiatu znana jest w znacznym stopniu z dwóch
często odwiedzanych jezior: Łoniewskiego i Górznickiego. Ale
to oczywiście nie cała oferta. W samej
Osiecznej, która po I wojnie światowej
przez kilka miesięcy była stolicą polskiego powiatu leszczyńskiego, można interesująco spędzić kilka godzin.
Położone na trasie cenne zabytki świeckie i sakralne czekają na odwiedziny, do większości z nich wiodą ścieżki
rowerowe.

Palac w Górznie, fot. Arkadiusz Kuciak

TRASA NR 4

Legenda
- ścieżki rowerowe

Wielkopolskiego, nazwana „Bitwą pod
wiatrakami”.
Dalej kierujemy się w stronę rynku. Po
prawej stronie mijamy zamek położony w malowniczym parku nad Jeziorem
Łoniewskim. Warto tam zobaczyć choćby manierystyczny portal z 1600 r.
Obiekt od wielu lat pełni funkcję lecznicy i obecnie działa jako Centrum
Rehabilitacji im. prof. Mieczysława
Walczaka. Będąc w Osiecznej trzeba
też koniecznie zajrzeć do klasztoru franciszkanów oraz zabytkowego kościoła
św. Trójcy. A gdy jest więcej czasu i pogoda sprzyja – zanurzyć się w jeziorne
wody. Alternatywnie warto też zajrzeć
do Jeziorek - XIX wiecznego dworku

w stylu tyrolskim Hansa Hasche oraz
stadniny koni.
Nie przestając podziwiać sielskich widoków, ścieżką rowerową docieramy do
Świerczyny. Znajduje się tutaj kolejny
interesujący zabytek architektury sakralnej - kościół św. Łukasza Ewangelisty,
nacechowany różnymi stylami, przy
czym dominującym jest późny barok.
Jednym z charakterystycznych elementów wystroju są popiersia dwunastu apostołów wykonane przez pochodzącego ze
Świerczyny Andrzeja Majchrzaka.
Kierując się ze Świerczyny do Bojanic
mijamy zaciszne miejsca wypoczynku przy zbiorniku wodnym, a same
Bojanice witają nas zabytkowym parkiem. Możemy tutaj zobaczyć zabytkową, pochodzącą z 1909 r. … oborę.
Wybudowana została na zlecenie rodziny

Armada wiatraków w Osiecznej,
fot. Marek Jankowski

Müllerów, którzy byli właścicielami także innych okolicznych obiektów.
W sąsiednim Nowym Belęcinie możemy
z kolei obcować ze sztuką nowoczesną.
Elewację szkolnego muru zdobi mural
przedstawiający Józefa Ponikiewskiego,
patrona szkoły, będącego adiutantem
Naczelnego Wodza w czasie II wojny
światowej Władysława Sikorskiego.
Towarzyszył generałowi także w 1943
r. podczas lotu nad Gibraltarem, który
okazał się dla nich ostatnim.
Następnie, przez Karchowo, zmierzamy
do urokliwego Górzna, które zachwyca
malowniczym jeziorem oraz pałacem.
Inwestorem i pomysłodawcą rezydencji był Kurt Müller. Pałac, będąc obecnie siedzibą Centrum Rehabilitacji i prowadzonego przez powiat Zespołu Szkół
Specjalnych, imponuje nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. Fantastyczna
marmurowa klatka schodowa, zdobione
balustrady czy sztukaterie zapadają na
długo w pamięć.
Zaciskamy dłonie na kierownicy i ścieżką rowerową udajemy się do Garzyna.
Podziwiamy tutaj kolejny obiekt, który
zawdzięczamy rodzinie Müllerów - pałac, w którym obecnie znajduje się siedziba spółki OHZ Garzyn. W Drobninie
z kolei, gdzie także dojedziemy ścieżką,
warto zatrzymać się w pałacowym parku. Właścicielami dworu jest zasłużona dla regionu leszczyńskiego rodzina
Ponikiewskich.
Z pieśnią w sercu i czując zew wolności
jednośladem mkniemy w stronę Kociug.
W drodze powrotnej przez Pawłowice
mijamy jeden z najcenniejszych zabytków regionu - kościół NMP Śnieżnej.
A potem… potem w rytmie obracających
się kół wracamy do Leszna, w pełni oderwani od trudów codzienności.

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

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

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

(52/2021)

Na nietuzinkową inwestycję składają się
domki, które budowane są w technologii
szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Wysoki standard osiedla letniskowego łączy w sobie jakość, trwałość i funkcjonalność. A tylko optymalne
połączenie tych trzech czynników jest
w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez klientów.
Wiele osób chce dziś posiadać tak zwany
second home nad jeziorem, a niepewna
sytuacja sanitarna ograniczająca wyjazdy zagraniczne jeszcze bardziej wpływa
na zainteresowane tego typu lokalami.
Dodatkowym atutem jest to, że realizowane osiedle nie ma jedynie charakteru
„sypialni”. Na zamkniętym i monitorowanym terenie posiadającym dostęp do
jeziora znajdować się będą 33 domki letniskowe. Każdy z nich będzie miał dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją
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Nietypowa interwencja
w pustostanie
Przy ul. Dożynkowej w Lesznie zapaliła się… kołdra.
Pożar wybuchł 6 lipca o godz. 5 rano.
- Płonąca kołdra znajdowała się na
tarasie przy wejściu do budynku będącego pustostanem. Strażacy podali prąd wody i ugasili pożar. Następnie
sprawdzili, czy ktoś znajduje się w pomieszczeniach i użyli kamery termowizyjnej, aby wykluczyć w obiekcie

występowanie zarzewia ognia - informuje Dominik Wels z Komendy Miejskiej
PSP w Lesznie.
Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zaprószenie ognia przez nieznane osoby.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Dwie osoby odwieziono do szpitala
Taki jest bilans kraksy na Al. Krasińskiego w Lesznie, gdzie
zderzyły się opel vivaro i dacia duster.
Wypadek odnotowano 8 lipca przed
godz. 23. Samochodami jechały cztery
osoby, dwie opuściły je o własnych siłach. Na skutek zderzenia w oplu uszkodzony został przód samochodu, w dacii - tył.

akumulatory, a w dacii dodatkowo zakręciliśmy zawór butli LPG. Straty zostały
oszacowane na 15.000 złotych - mówi
Dominik Wels z Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie.

- Poszkodowani zostali mężczyźni
w wieku 42 i 63 lat i to oni zostali przewiezieni do szpitala. Do czasu przyjazdu policji zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, w obu autach rozłączyliśmy też

Skutki zdarzenia usuwali strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KMP
w Lesznie.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Powinien siedzieć
w więzieniu,
a spowodował kolizję
Na dodatek zrobił to pod wpływem alkoholu. Za kratkami zakończyła się podróż 25-latka samochodem bmw.
Do zdarzenia doszło w Boszkowie na
ul. Starkowskiej. Kierujący bmw, skręcając w lewo, doprowadził do zderzenia
z audi. Wprawdzie nikomu nic się nie
stało, ale okazało się, że sprawca kolizji,
25-latek bez stałego miejsca zamieszkania, znajdował się pod wpływem alkoholu. Miał w organizmie prawie 2 promile i w ogóle nie powinien wsiadać za
kółko. Zresztą nie tylko z tego powodu.
Drugi był taki, że w ogóle nie posiadał
uprawnień do kierowania pojazdami. Ale
to był dopiero początek. Sprawdzenia
w policyjnych bazach pozwoliły ustalić, że mężczyzna ten jest poszukiwany
do odbycia kary pozbawienia wolności.
- Kiedy mu o tym powiedziano, 25-latek stał się pobudzony i agresywny.
Krzyczał na policjanta i wyzywał go

wulgarnymi słowami. W końcu został
zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał szereg zarzutów
popełnienia przestępstw: kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariusza publicznego
oraz popełnienia wykroczeń: spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i braku uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi mu kara do
2 lat pozbawienia wolności - informuje
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
Później mężczyzna został osadzony
w zakładzie karnym w związku ze sprawą, w której był poszukiwany.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

To nie była tajna akcja… Zderzenie czterech aut
To zwykłe oszustwo. Mowa o zdarzeniu odnotowanym na terenie Leszna, którego ofiarą padła 81-letnia kobieta. Na polece- Doszło do niego w Święciechowie przy wyjeździe w kierunku
nie przestępców zostawiła pieniądze pod ławką na jednym Włoszakowic. Trzy osoby trafiły pod opiekę ratowników.
W kolizji udział wzięły cztery samochody: mercedes V250, peugeot 3008, opel
z przystanków autobusowych. Sprawcy zostali wykryci.
Rzecz odnotowano na końcu czerwca.
Na numer telefonu leszczynianki zadzwoniła kobieta, która utrzymywała, że
jest funkcjonariuszem Centralnego Biura
Śledczego Policji. Powiedziała, że trwa
"tajna akcja" zmierzająca do zatrzymania oszustów i że pomoc seniorki jest
niezbędna. Taka stara śpiewka, ale - jak
się okazuje - dość skuteczna. Kobieta powiedziała seniorce, że ta musi pójść do
banku i wypłacić pieniądze. Uprzedziła
ją jednak, że w razie, gdyby ją pytano,
po co jej tak duża kwota, to ma mówić,
że na zakup nieruchomości. To też wybieg oszustki, aby bankowcy nie uczulili 81-latki na mnożące się przestępstwa
dokonywane różnymi metodami.
Kobieta wypłaciła z banku 20 000 złotych i zgodnie z tym, co powiedziała
"funkcjonariuszka", czekała na dalsze
dyspozycje.
- Następnego dnia ponownie skontaktowała się z nią telefonicznie rzekoma policjantka, która poleciła seniorce pójść

na pobliski, konkretnie wskazany, przystanek autobusowy i pozostawić pod ławką zapakowane w reklamówkę 20 000
złotych - mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
Wkrótce kobieta zorientowała się, że
prawdopodobnie padła ofiarą oszustów
i o wszystkim powiadomiła policję.
Zwykle sprawcy takich zdarzeń pozostają nieuchwytni, ale teraz było inaczej. Dzień po złożeniu zawiadomienia
na terenie Leszna policjanci zatrzymali podejrzanych o oszustwo - 31-letniego mieszkańca powiatu bielskiego oraz
41-letnią mieszkankę Leszna. Oboje
mają postawione zarzuty oszustwa i wyłudzenia 20 000 złotych. Dodajmy, że
mężczyzna był już notowany za podobne przestępstwa. Decyzją sądu "obrotna"
para została tymczasowo aresztowana na
trzy miesiące. Podejrzanym grozi do 8 lat
pozbawienia wolności.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

astra II oraz ford transit, do którego doczepiony był agregat do maszynowego wykonywania posadzek. Podróżowało nimi w sumie 8 osób, z czego 3 trafiły pod
opiekę ratowników medycznych. Strażacy rozłączyli akumulatory w uszkodzonych
pojazdach, a po zakończeniu działań policji usunęli z jezdni płyny eksploatacyjne
i resztki powypadkowe.
- Straty zostały oszacowane na 70.000 złotych - mówi Dominik Wels z Komendy
Miejskiej PSP w Lesznie.
W akcji udział wzięli strażacy z OSP w Święciechowie, Krzycku Wielkim oraz
z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lesznie.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE

# Z POLICJI

Powiało nad Boszkowem
Wichura przyszła nagle 5 lipca i poczyniła szkody w trzech
miejscach.
Na ulicy Dominickiej drzewo pochyliło
się na budynek gastronomiczny, a w drugim przypadku oparło się o inne drzewo.
Znacznie groźniej było w Dominicach.
- Tam drzewo przewróciło się na samochód osobowy nissan qashqai i uszkodziło dwa domki holenderskie. Straty
oszacowano na 20.000 złotych - mówi
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W nocy z 8 na 9 lipca nad powiatem gostyńskim, w tym gminą Poniec, przeszła
burza połączona z ulewnymi deszczami. W Bączylesie gwałtowne opady doprowadziły do zalania drogi oraz kilku posesji. Z żywiołem walczyło 11 zastępów straży
pożarnej, w tym również zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Śremu, który
przywiózł pompę o bardzo wysokiej wydajności. Z zalanych miejsc wypompowywano wodę, którą następnie wylewano na pola. Działania trwały około 15 godzin.

Dominik Wels z Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie.
Strażacy pocięli drzewa na kawałki, a drewno złożyli w bezpiecznym
miejscu.

TEKST: (LUK)

ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE

Zdjęcie: Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu
REKLAMA
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# FOTOREPORTAŻ

Wakacje nad jeziorem
Jezioro Krzyckie, Dominickie, Wieleńskie, Łoniewskie, Wonieskie, Sławskie i inne
- mamy to szczęście, że w okolicy Leszna, jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą,
jest w czym wybierać. Bliskość letniskowych miejscowości zachęca, by nawet
w dni pracujące wyskoczyć na rower wodny czy spacer po plaży przy zachodzie
słońca. Pobliskie kąpieliska to w sezonie letnim miejsca idealne do uprawiania
sportów wodnych, a zimą do zażywania lodowatych kąpieli. Dla jednych są celem
wycieczek rowerowych, dla innych enklawą spokoju, w której można odpocząć po
długim dniu pracy. To z tymi miejscami wiąże się wiele naszych pięknych wakacyjnych wspomnień z czasów dzieciństwa czy nastoletnich wypadów pod namiot.
A Wy, nad którym jeziorem gościcie najczęściej?
TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA

# FOTOREPORTAŻ
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# SPRAWY

Koty potrzebują naszej pomocy
Jak sama nazwa wskazuje, kot domowy nie jest gatunkiem wolno żyjącym, dlatego potrzebuje opieki i pomocy człowieka. By
ograniczyć niekontrolowane rozmnażanie kotów, a tym samym oszczędzić im cierpienia, konieczne jest poddawanie kotów wolno żyjących kastracji i sterylizacji. Niestety mimo zauważalnego wzrostu świadomości społeczeństwa w tym temacie, problem
bezdomności kotów i braku odpowiedzialności w opiece nad nimi jest nadal aktualny.
Koty rozmnażają się szybko i w bardzo
dużej ilości. Kotka może zajść w ciążę
nawet 4 razy w ciągu roku. Może karmić małe kocięta i jednocześnie być już
w ciąży z następnymi.
- Ta sytuacja powoduje, że przyrost populacji kotów wolno żyjących jest ogromny, jednak nie jest to zauważalne, ponieważ 80 procent z nich nie przeżywa.
Koty w wieku kilku tygodni umierają,
często w okropnym cierpieniu, ponieważ kocie choroby są bardzo bolesne.
Przeważnie cierpią na koci katar, który
zalepia im oczy i prowadzi do pękania
gałek ocznych. Koty w tym stanie nie potrafią wyczuć nawet sutka matki i umierają z głodu w potwornym bólu – mówi
Anna Janiak-Iwanowska, założycielka
Fundacji Zwierzęce SOS.
Fundacje, schroniska, a także niezrzeszone grupy wolontariuszy mają pełne
ręce roboty. Nie ma dnia, aby ktoś nie
REKLAMA

dzwonił w sprawie chorego lub porzuconego kota. Jednak miejsca te są często
przepełnione i działacze nie są w stanie,
mimo szczerych chęci, pomóc wszystkim kotom. Zwłaszcza w okresie letnim,
gdy na świecie pojawiają się koty z wiosennego miotu.
- Aktualnie pod naszą opieką jest 40
kotów. To liczba, która paraliżuje nasze dotychczasowe działania. Jesteśmy
zatem zmuszeni zawiesić przyjmowanie kolejnych, do czasu poszukania im
odpowiedzialnych domów. Jeżeli ktoś
chciałby wziąć pod opiekę któregoś
z naszych podopiecznych, zapraszamy
do kontaktu za pośrednictwem naszego
profilu na Facebooku – mówi Karolina
Stachowiak, wolontariuszka grupy
Boszkowskie Koty.
Istniejąca od zeszłego roku grupa,
która zajęła się kwestią bezdomności kotów w gminie Włoszakowice,

zwłaszcza w miejscowości BoszkowoLetnisko, mocno odciążyła schronisko w Henrykowie, a także leszczyńską Fundację Zwierzęce SOS. Problem
w tym, że tutaj także brakuje już
miejsca...
- Najgorsze jest to, że ze względu na
ograniczenie miejsce, musimy decydować, które koty uratować, a które nie.
W pierwszej kolejności pomagamy zatem
kotom chorym i bezpańskim, a na końcu
tym, które mają właścicieli. Oczywiście
osobom, które dzwonią do nas w sprawie
zdrowego miotu, służymy radą i prosimy, by w miarę możliwości to one karmiły i doglądały kocięta. Niestety ludzie
często nie mają świadomości, że nasze moce przerobowe są ograniczone.
Wszystko, co robimy dla tych zwierząt,
jest czynione w ramach wolontariatu,
poza naszą pracą zarobkową – mówi
Anna Janiak-Iwanowska.
Nadrzędnym działaniem w kwestii poprawy komfortu egzystencji oraz zagwarantowania kotom godziwych warunków
życia jest ich sterylizacja i kastracja,
a także uświadamianie lokalnej społeczności o takiej konieczności. Rocznie sterylizacji przez fundację poddawanych
jest około 150 kotów wolno żyjących.
- Wspieramy finansowo również właścicieli kotów, których nie stać na opłacenie takiego zabiegu. Ludzie nie zdają
sobie sprawy, że koty można sterylizować i kastrować przez cały rok, a także
że zabiegowi można poddać kotkę, która
jest w ciąży. Pozbawienie kota zdolności
do dalszego rozmnażania ma naprawdę

wiele zalet. Koty są mniej agresywne,
mają ładniejszą sierść, rzadziej znakują
teren, czyli znika ich uciążliwy zapach,
rzadziej także zapadają na choroby związane z układem rozrodczym - mówi Anna
Janiak-Iwanowska.
- Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
ustawa o ochronie zwierząt mówi o tym,
że między innymi sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach oraz opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym
ich dokarmianie, należy do zadań gminy. Niestety cały czas dostajemy informacje o gminach, które próbują uciec od
odpowiedzialności. Fundacje i wolontariusze są po to, by ich odciążyć, a nie by
całkowicie ich wyręczać. Dlatego chcemy uświadomić ludzi, że do nich także
można zwracać się o pomoc – puentuje
Karolina Stachowiak.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIE: FACEBOOK /
BOSZKOWSKIE KOTY

Chcesz adoptować
kota albo zgłosić go
do sterylizacji lub
kastracji?
Zadzwoń!

Tel: 504 703 545

# PROMOCJA
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Lulu Cafe Lounge - nowe miejsce spotkań
Rynek 33 w Lesznie. To tutaj, w pięknej kamienicy, powstaje nowe miejsce na kulinarnej mapie
miasta. W lokalu po sieciówce odzieżowej Reserved powstaje Lulu Cafe Lounge – miejsce, w którym
w przyjemnej atmosferze wypijecie pyszną kawę, zjecie smaczny lunch lub deser. Otwarcie już
w sierpniu.
Lounge sprawdzi się równie świetnie jako miejsce do pracy przy laptopie czy do
biznesowych spotkań.
- Dostęp do sieci WiFi oraz gniazdka przy każdym stoliku, dzięki którym można naładować telefon lub laptop, zapewnią naszym gościom komfort pracy. Zależy nam,
aby nasi klienci mogli poczuć się u nas swobodnie i aby niczego im nie zabrakło –
mówi właściciel.
W ciepłych miesiącach klienci będą mogli korzystać również z ogródka letniego
przed lokalem, w którym serwowane będą między innymi pyszne lody.

(53/2021)

Leszczyński oddział Lulu Cafe Lounge to piąta lokalizacja sieci należącej do
Wrocławskiej Akademii Kulinarnej. Możliwe zatem, że kojarzycie to miejsce z poznańskich lub wrocławskich galerii handlowych, w których lunch bary działają już
od 10 lat. Od sierpnia również w Lesznie będziemy mieli możliwość skosztowania
pysznych śniadań, dań lunchowych z całego świata czy wypiekanych na miejscu
ciast. O poranku barista zaserwuje nam włoską kawę Danesi, która jest gwarancją
wspaniałych doznań smakowych, a wieczorową porą profesjonalny barman poda
kolorowego drinka. Duży wybór win wyeksponowanych na specjalnej ściance ucieszy niejednego miłośnika tego dostojnego trunku.
- Lulu Cafe Lounge ma być miejscem spotkań, inspirujących rozmów przy aromatycznej kawie i relaksu przy lampce wina. Wyróżniać nas będzie możliwość zjedzenia dań zarówno na słodko, jak i na słono – mówi właściciel lokalu.
Doznania kulinarne to nie jedyny aspekt, który poruszy nasze zmysły podczas wizyty w Lulu Cafe Lounge. Wnętrze lunch baru robi wrażenie! Jego wystrój stanowi
połączenie unowocześnionej wersji art déco przemieszanej z glamour. Wzorzysta
tapeta, dodatki w złotym kolorze, designerskie lampy, drewniane lamele i podłoga
w jodełkę to elementy, które nadają wnętrzu bardzo szykowny, wręcz luksusowy
charakter. Duże, miękkie kanapy oraz florystyczne akcenty w postaci zielonych
palm ocieplają przestrzeń. Dominującym kolorem jest zieleń w dwóch odcieniach:
butelkowym oraz bardziej stonowanym miętowym. Kolor ten koi nerwy, odpręża
i sprzyja relaksowi, ale również wpływa na nas stymulująco. Dlatego Lulu Cafe

REKLAMA
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# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Jest sierpień 1928 roku. W Wilnie mieszka kobieta, która urodziła 29 dzieci, włoska prasa pisze o możliwości przekazania Polsce
Kamerunu jako kolonii, a w Tatrach, w Dolinie Roztoki, saperzy i górale gaszą ogień. Za to w Lesznie i regionie…

Zapraszamy na odpust!

Nie tępić gołębi pocztowych!

Z Leszna do Osiecznej:

To jest karalne:

W niedzielę dnia 5-go sierpnia o godz. pół 7-mej rano wyrusza pielgrzymka parafialna z kościoła farnego z Leszna, na wielki odpust Porcjunkuli do
Osieczny. Prosimy wszystkich parafjan o jak najliczniejszy udział w pielgrzymce, również uprasza się Towarzystwa o zabranie sztandarów. Dla osób
starszych i słabowitych będzie wóz drabiasty do dyspozycji. Powinniśmy
wszyscy stanąć jak jeden mąż, ażeby pielgrzymka, ta stała się wielką manifestacja, dla Matki Boskiej Anielskiej, ażeby przez to pokazać, że Leszno
stoi wiernie na straży jej czci i sławy i zawsze bronić będzie zasady kościoła
katolickiego.

Z powołaniem się na ust. z dnia 2. kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych
Dz. Dst. R. P. Nr. 45, poz. 311 art. 10, jak również w interesie każdego obywatela Państwa Polskiego, wzywamy niniejszem o bezzwłoczne doniesienie tutejszemu Tow. Hodowli Gołębi Pocztowych "Błyskawica" Leszno, imię
i nazwisko oraz miejsce zamieszkania tych osób, które przybłąkane gołębie pocztowe przetrzymują lub na pocztowe gołębie strzelają, wzgl. w jakikolwiek inny sposób je tępili. Tutejsze Towarzystwo Hodowli Gołębi
Pocztowych uchwaliło dać wynagrodzenie w kwocie 20 zł tym osobom, które wyżej podanemu Towarzystwu wskażą osobę, która tempi gołębie pocztowe. Tępiciele gołębi pocztowych w myśl obowiązującej ustawy będą pociągnięci do odpowiedzialności sądowej.

Przez nieporozumienia rodzinne
Do napaści doszło na ul. Osieckiej w Lesznie:
Widzami awantury, zakrojonej na stosunki bolszewickie, byli mieszkańcy
i przechodnie przy ul. Osieckiej, w ubiegłym piątku około godz. 7.30 wieczorem. oto powracającego do domu p. S. spoliczkował w bramie znany obywatel leszczyński budowniczy S. W tej chwili znalazło się jeszcze 3 drabów,
zamówionych przez p. Ś którzy napadli na bezczelnie zaczepionego i bezbronnego p. S. i pobili go dotkliwie. Policja spisała protokół z awantury, która miała wyniknąć na tle nieporozumień rodzinnych.
REKLAMA

Leszno ma nową stację benzynową
Starą zlikwidowano:
Z dniem dzisiejszym (sobota) nastąpiło otwarcie stacji benzynowej, znajdującej się przy skrzyżowaniu alej i z ulicą Kościańską, obok fabryki pomp.
Została ona wystawiona przez drogerzystę p. Karola Cieślińskiego (Rynek 9)
gdyż dotychczasowa stacja benzynowa przy Rynku została, w związku z jego przebrukowaniem zniesiona.

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA
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Strażnik graniczny zaatakowany
Do zdarzenia doszło w rejonie Trzebosza. Strażnikowi życie uratowano
w szpitalu w Bojanowie:
Dziś w poniedziałek, dnia 6 sierpnia o godzinie 2-giej w nocy strażnik gran.
Aleksander Sniegocki eskortował do posterunku straży granicznej jakiegoś
osobnika, pochwyconego przy granicy polsko-niemieckiej. W drodze eskortowany wyciągnął nagle browning i oddał w kierunku Śniegockiego trzy
strzały, z których dwa ugodziły go w brzuch, jeden w rękę. Strażnik mimo to
zdołał jeszcze biec 100 metrów za uciekającym zbrodniarzem i oddał za nim
dwa strzały, jednakże bezskutecznie, gdyż zdołał on uciec. Nieszczęśliwego
strażnika odwieziono do szpitala w Bojanowie, gdzie dokonano na nim operacji. Pościg za uciekinierem nie dał wyniku: Chodzi tu prawdopodobnie
o bandytę nazwiskiem Kuś. - Z innego źródła dowiadujemy się, że dwóch
strażników granicznych przyprowadziło do posterunku w Trzeboszu przytrzymanych nad granicą przemytników, mężczyznę i kobietę. W czasie, gdy
jeden ze strażników budził śpiącego w tej porze przodownika, kobieta korzystając z tego, że byli strzeżeni tylko przez jednego, wyciągnęła nagle rewolwer i oddała go mężczyźnie, który zranił owego strażnika, Aleksandra
Śniegockiego. Oboje przemytnicy zdołali uciec. Operacja Śniegockiego powiodła się i niema obawy o jego życie.

Droga zamknięta
Chodzi o trakt w rejonie Rydzyny:
Z powodu odbudowy uszkodzonego mostu, zostaje droga publiczna
Robczysko-Przybina z dniem 8-go sierpnia r. b. na czas naprawy policyjnie
zamknięta.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

PS Zachowano pisownię oryginalną. Materiały pochodzą z "Głosu
Leszczyńskiego" 1928. Uwadze Czytelników polecamy również archiwalne
wydania gazety dostępne w Leszczyńskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem
www.lbc.leszno.pl
REKLAMA
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TEATR

latem

Tegoroczna, siódma odsłona Leszno Barok Plus Festiwal, która odbędzie się w dniach
28-29 sierpnia, będzie skromniejsza od edycji wcześniejszych.
Ale zagra! Wbrew przeciwnościom.
Chcemy w ten sposób podtrzymać ciągłość tego muzycznego święta, które
powstało z pasji i jest wspaniałą wizytówką leszczyńskiej kultury.
Gorąco zapraszamy na dwa niezwykłe koncerty:

28-29
sierpnia
2021

28 sierpnia / godz. 19.00

29 sierpnia / godz. 19.00

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie
pod dyrekcją Jana Lewtaka

Tomasz Ritter – recital fortepianowy

W programie:
utwory Bacha, Paderewskiego, Kilara, Góreckiego, Prokoﬁewa

W programie:
m.in. utwory Bacha, Karaulova, Kurpińskiego, Chopina, Schuberta
Lessela, Belliniego, Nowakowskiego

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej działa od prawie 20 lat,
utworzyli ją czołowi instrumentaliści Filharmonii Narodowej. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Jan Lewtak – laureat wielu konkursów skrzypcowych, artysta o bogatym dorobku solowym i kameralnym.
Orkiestra koncertowała z najwybitniejszymi polskimi i zagranicznymi solistami, nagrała znakomite płyty, m.in. z utworami Krzysztofa
Pendereckiego, Grażyny Bacewicz, Fryderyka Chopina, Antonio Vivaldiego. W grudniu 2011 roku odbył się koncert uświetniający jubileusz 10-lecia istnienia Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej,
który został zarejestrowany i wydany na płycie. Nagranie to otrzymało nominację do nagrody „Fryderyk 2013”. W lutym 2013 roku płyta
Orkiestry z dziełami Krzysztofa Pendereckiego uhonorowana została
nagrodą Grammy.

Tomasz Ritter – pianista / klawesynista
Po koncercie w Berlinie w 2019 roku magazyn „International Piano”
określił go mianem „nieustraszony poszukiwacz przygód”. Odkąd
w wieku dziesięciu lat zasiadł w Pradze za fortepianem z czasów Mozarta, jego zainteresowania muzyczne – obok fortepianu współczesnego – rozszerzyły się na muzykę dawną oraz dawne instrumentarium: fortepiany historyczne, klawikordy, klawesyny.
Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów młodych pianistów.
W roku 2018 był nominowany do „Paszportów Polityki” w kategorii
„Muzyka Poważna”, a w roku następnym – do nagrody „Koryfeusz
Muzyki Polskiej” w kategorii „Odkrycie roku”. W 2019 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Wykonawstwa Historycznego
i Współczesnego w Moskiewskim Konserwatorium im. P. Czajkowskiego. Koncertuje w kraju i za granicą.

Fot. W. Grzedziński

Fot. B. Barczyk

Dyrektor Festiwalu: Rafał Kotomski
Organizacja: Teatr Miejski w Lesznie, Urząd Miasta Leszna
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NAJBLIŻSZE PREMIERY

WARSZTATY

jazzowe

ISTVÁN TASNÁDI

CYBER CYRANO
Przekład JOLANTA JARMOŁOWICZ
Reżyseria PRZEMYSŁAW ŻMIEJKO
Scenograﬁa BOŻENA ŚLAGA
Muzyka FILIP STERNAL
Obsada:
PAULINA KULAS, MAGDALENA WALKIEWICZ
JAKUB MIKULAK
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Czuły Edward, sztućce, chusty i wspomnienia
Czterdzieści i cztery - tyle lat mija we wrześniu 2021 roku od Centralnych Dożynek zorganizowanych w Lesznie. Miasto, wówczas
wojewódzkie, dostało impuls do rozwoju. Ale nie to jest najważniejsze. Ważniejsi są ludzie, którzy brali udział w tej uroczystości
oraz ich potomkowie - w czerwcu spotkali się w Rydzynie.
Jest 11 września 1977 roku. Już po wakacjach, a pogoda pod psem. Dla Leszna
i regionu leszczyńskiego to dobry dzień.
Dzień jeden z najważniejszych w zastanej rzeczywistości. Na stadion im.
Alfreda Smoczyka przyjeżdża towarzysz
Edward Gierek, obok niego Krzysztof
Kwiatoń i Władysława Bobrowska, asystenci starostów oraz starostowie dożynek: Apolonia Olejniczak i Edmund
Apolinarski. Tłum wiwatuje, bo wydarzenie niezwykłe. Jest wieniec dożynkowy, który przetrwa prawie 20 kolejnych
lat, będą też zdjęcia.

Gruba kreska
Czerwiec 2021 roku. Ogród na tyłach
posesji przy ul. Tadeusza Kościuszki
w Rydzynie. Mówi Krzysztof Wodyński:
- Miałem kontakt z Krzysztofem
Kwiatoniem, absolwentem Technikum
Rolniczego w Bojanowie i tak zainteresowałem się tematem dożynek. On był
wtedy asystentem starostów. Poprosiłem
go o wycinki prasowe na temat tamtego wydarzenia. Zawierały one informacje o ludziach, którzy uczestniczyli w tej
uroczystości. Postanowiłem sprawdzić,
czy ci ludzie żyją i co robią. Moje dociekania pozwoliły ustalić, że starostowie już nie żyją. Żyje za to Władysława
Bobrowska, druga asystentka. Kolega
Kwiatoń zdradził, że po dożynkach
w 1977 roku ci ludzie już nigdy więcej się
nie spotkali, co potwierdziła Władysława
Bobrowska. Nie było też żadnego podsumowania czy podziękowań. Takie rzeczy dotyczyły tylko partyjnej wierchuszki

i komitetu obchodów dożynek, jak to
w życiu. Zresztą o dożynkach nie pamiętano i później - ani w trudnych politycznie latach osiemdziesiątych, ani tym
bardziej po upadku komuny, kiedy temat
dożynek został odkreślony grubą kreską,
a mówienie o nich nie było powodem do
dumy. Skontaktowałem się z rodzinami
uczestników tamtych wydarzeń i postanowiłem zorganizować spotkanie. Takie
poprawiny Centralnych Dożynek 1977.
Żadne uwielbienie dla partii, systemu.
Dla ludzi, po prostu.
Pierwszy większy materiał prasowy
o Centralnych Dożynkach 1977 ukazuje się dopiero w 2007 roku na 30-lecie tej
uroczystości. Jego autorem jest Łukasz
Zalesiński, dziennikarz piszący wówczas
do "Ziemi Leszczyńskiej". Dziesięć lat
później w "Roczniku Leszczyńskim"
pojawia się tekst dożynkowy autorstwa
Rafała Makowskiego. I to tyle.

Decyzja w Osowej Sieni

Centralne Dożynki - najważniejsze wydarzenie w województwie leszczyńskim. Na zdjęciach starostowie i asystenci storostów podczas
uroczystości.

Krzysztof Wodyński doprowadza do
spotkania osób grających podczas dożynek pierwsze skrzypce. Na "poprawiny"
przyjeżdżają Krzysztof Kwiatoń, a także
Ewa Dułacz, córka Apolonii Olejniczak
i Ludwik Apolinarski, syn Edmunda
Apolinarskiego.
Mówi Ludwik Apolinarski: - Mój tata
zmarł w 1993 roku.Starostą Centralnych
Dożynek został z racji pełnionej funkcji.
Pracował w OHZ Osowa Sień. Ja, jako
19-latek, byłem uczestnikiem spotkań
przed dożynkami. Osowa Sień to było
gospodarstwo podlegające Ministerstwu

Edward Gierek w towarzystwie starostów dożynek na trybunie leszczyńskiego stadionu.

Edward Gierek w towarzystwie Apolonii Olejniczak i Edmunda
Apolinarskiego.
Rolnictwa. Przyjeżdżali tu wówczas bar- pamiętają uroczystość z 1977 roku, choć
dzo ważni ludzie, a rozmowy toczyły się byli tylko jej statystami.
w pokoju jadalnym. Decyzja o zorgani- - Miałem wówczas 14 lat i byłem w szkozowaniu Centralnych Dożynek tak na- le podstawowej. To był rodzaj ustawki,
prawdę zapadła już w 1975 roku podczas wozili nas na próby na stadion i uczyli
kuluarowych rozmów właśnie w Osowej nas, w jaki sposób spontanicznie okazywać władzom entuzjazm - śmieje się K.
Sieni.
Wodyński.
Po podwórku krząta się Beata Opowiada Ludwik Apolinarski, syn
Budzyńska. Pachnie ciastem, póź- Edmunda: - Ponury dzień i lało jak
niej nad ogrodem będzie unosić się diabli. Pamiętam objazd kolumny sazapach pieczonej karkówki. Goście mochodowej, głównie czarnych wołg.
powiedzą, że była wyśmienita. Pani I nadgorliwość lokalnych służb co do zaBeata i Krzysztof Wodyński też dobrze bezpieczenia i przebiegu dożynek. Ona
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komplet sztućców srebrnych na 6 osób.
sądzePrzy okazji pojawiły się różne posądzenia, że dostarczono nam bydło, dostaliśmy limuzynę i podobne inne prezenrezenty. Wszystko to wymysły, mam nadzieję
dzieję
nielicznych zawistnych. Muszę jednak
ednak
dodać, że ze spotkań z Gierkiem, mającym tylu wrogów, wyniosłam pozytywzytywne wrażenia. Spojrzałam na człowieka,
wieka,
który nie miał w sobie tej pychy, tej nadętej pozy, jaką często mają osobyy rządzące. U niego przebijała jakaś troska
i dobroć. Pamiętam, że było wtedyy trochę chłodno. Ku mojemu zdziwieniu
eniu
wydał on polecenie, aby okryto mnie
nie
płaszczem [...]
Ewa Dułacz: - Do dzisiaj mamy
my
komplet sztućców i fotografie poozyskane od dziennikarzy ówczesnej
nej
prasy. Pozostały też wycinki prasowe, listy gratulacyjne oraz chusty dożynkowe.
Krzysztof Kwiatoń, asystent starostów:
- W tamtym czasie żyłem trochę własnym życiem. Dopiero skończyłem studia,
planowałem ślub, w gospodarstwie miałem praktykantów z Zachodu. Pamiętam,
że z tego powodu wokół mnie kręcili
się panowie ze Służby Bezpieczeństwa.
Rozpytywali o tych ludzi.

Najważniejsze wydarzenie
Ludwik Apolinarski: - Dożynki zdecydowanie popchnęły Leszno do przodu.
Krzysztof Wodyński: - Osobiście uważam je za najważniejsze wydarzenie
w dziejach województwa leszczyńskiego, oczywiście poza jego powołaniem do
życia i likwidacją, co miało miejsce odpowiednio w 1975 i 1998 roku.
Wieniec dożynkowy, który jest uwieczniony na fotografiach z 1977 roku, trafia do oranżerii pałacu w Dębowej Łęce.
Jest regularnie konserwowany. Udaje się

Ewa Dułacz z dożynkową chustą swojej mamy Apolonii.
przekraczała w tym zakresie oczekiwania stron Polski listy i telegramy z gratulasłużb centralnych. Na stadionie strasz- cjami, często od osób w ogóle mi niene błoto.
znanych. Zespół redakcyjny z dzienniMówi Ewa Dułacz, córka Apolonii: - karzami obsługującymi dożynki wręczył
Moja mama zmarła w 2015 roku, przez mi "Biuletyn dożynkowy" z dedykacją
lata była działaczką społeczną, bar- i uznaniem dla najlepszej starościny,
dzo angażowała się w pomoc innym. za dobre udzielanie wywiadów redakWłaściwie to ojciec miał być starostą do- torom różnych pism i godne reprezentożynek, ale wcześniej podpadł władzy luwanie wsi. To mi dało satysfakcję, mniej
dowej i właśnie z tego powodu to mama
została starościną. Ja podczas dożynek mnie bolało, że to nie mój mąż, bo przecież jesteśmy jedno. Nasza wieś rówmiałam 11 lat.
nież zyskała. Drogi dojazdowe, przez
całą wieś, dotąd brukowane, doczekaPłaszczem okryta
ły się asfaltowej nawierzchni i do Starej
Apolonia Olejniczak pozostawia po so- Krobi można przyjemniej teraz dojechać.
bie wspomnienia spisane na papierze. Leszno również zostało uporządkowane
i odnowione.
Oto co przekazuje:
- Chyba dobrze wypełniłam to moje po- Mnie w prezencie wręczono od gosłanie, ponieważ dostałam z różnych spodarza uroczystości, pana Gierka,
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Sztućce, które otrzymała Apolonia
Olejniczak od Edwarda Gierka.
go utrzymać aż do lat dziewięćdziesiątych minionego wieku.
Po dożynkach pozostaną wspomnienia,
sztućce "Jubiler", chusty i fotografie. Od
tamtego wydarzenia we wrześniu 2021
roku miną 44 lata.
Ale jest jeszcze czerwiec. W ogrodzie
trwają "poprawiny" po Centralnych
Dożynkach. To czas wspomnień i opowieści o czasach minionych i obecnych.
I choć już nie ma wszystkich tych, którzy spotkali się podczas tamtej uroczystości, dziś znowu powstają pamiątkowe
zdjęcia. Może ktoś je odnajdzie za kilkadziesiąt lat?
TEKST, ZDJĘCIA I REPRODUKCJE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
PS Poprawiny odbyły się dzięki wsparciu Zakładu Rzeźnicko-Wędliniarskiego
Tadeusz Szczepaniak z Gołaszyna oraz
Browaru Bojanowo.

Spotkanie po latach. Od lewej Beata Budzyńska, Krzysztof Kwiatoń, Ewa
Dułacz (malożonek po prawej stronie djęcia), Ludwik Apolinarski
i Krzysztof Wodyński.
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Ul to sprawna machina
Bez pszczół nie byłoby życia na naszej planecie. Co trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, zależy od procesu zapylania roślin
przez te owady. Niestety ze względu na zmiany klimatu, stosowanie coraz większej ilości pestycydów czy pasożyty, los pszczół
jest zagrożony. Mimo ciężkiej pracy, jaką dla nas wykonują, nasza wiedza o ich życiu ogranicza się często do podstawowych
informacji, a tymczasem to zagadnienie bardzo szerokie i fascynujące. Pszczela rodzina to jeden organizm, którego elementy
tworzą nierozerwalną więź. W tym złożonym mechanizmie nastawionym na przetrwanie rodziny, każda jednostka ma precyzyjnie
określoną rolę i zakres obowiązków.
Aby zgłębić ten ciekawy temat, wybrałam się do miejskiej pasieki, która znajduje się na terenie Pracowni Ćwiczeń
Praktycznych Zespołu Szkół RolniczoBudowlanych w Grzybowie. Opiekuje
się nią Mirosław Alaszkiewicz, członek
Fundacji Zdrowa Natura, który wraz
z żoną od 8 lat zajmuje się hodowlą
pszczół. Poza doglądaniem miejskich
uli dba również o swoje, zamieszkiwane przez ponad 200 rodzin pszczelich.
Temat zna zatem od podszewki.
- W dzisiejszych czasach pszczoły raczej
nie przetrwałyby bez pomocy człowieka. W jednej z moich pasiek, ze względu
na to, że przez dwa lata tylko zaglądałem do ula, ale nie ingerowałem w życie
pszczół, przeżyła tylko jedna pszczela rodzina z sześciu. Dlatego tak ważne jest,
by tworzyć w miastach łąki kwietne, pasieki miejskie czy hotele dla zagubionych
pszczół. Jeżeli zobaczycie żywą pszczołę
na chodniku, nie zabijajcie jej, przynieście jej trochę wody z cukrem na łyżeczce
i spróbujcie ją napoić.
Pszczoły miodne wykształciły niezwykłą organizację pracy i rodzinną strukturę, w której skład wchodzą matka,
pszczoły robotnice i trutnie. Na czele
roju stoi matka królowa. Składając do
2,5 tysiąca jajeczek na dobę, wykonuje tytaniczną pracę. Jednak to nie jedyna jej rola.
- Królowa wydziela feromony mateczne,
które działają stymulująco na pszczoły.
Ten zapach scala rodzinę, dzięki niemu
czują się one pewnie i pracują na pełnych obrotach. Jeżeli królowa traci swój
wigor i jej zapach zaczyna zanikać, na
przykład z powodu niedożywienia lub
starości, to wtedy robotnice zakładają
mateczniki, by stworzyć nową królową.
Larwa przeznaczona na wychów matki,
w przeciwieństwie do robotnic, karmiona jest mleczkiem pszczelim aż do końca życia. Po 16 dniach wygryza się nowa
królowa, która namierza w ulu swoją poprzedniczkę, by ją unicestwić. Gdy świta nowej matki odkarmi ją, ta wylatuje
na jedyny w swoim 5-letnim życiu lot

godowy, podczas którego zbiera nasienie mogące zapłodnić nawet 7 milionów
larw.
- Królowa zapładniana jest podczas lotu
przez trutnie, czyli samce pszczół, które
giną od razu po zapłodnieniu. Trutnie
to tak zwane darmozjady, ponieważ
nie zbierają nektaru, nie uczestniczą

na podstawie wieku. Robotnice, które
w sezonie letnim żyją od 3 do 4 tygodni,
są odpowiedzialne za wszystkie prace
w ulu, za które zabierają się już od pierwszego dnia po wygryzieniu.
- Początkowo zajmują się czyszczeniem
komórek plastra, do których ich matka
składa jaja, a następnie przez kilka dni

Mirosław Alaszkiewicz przy ulach z miejskiej pasieki.
w pracach w ulu i muszą być karmione przez robotnice. Na zimę, gdy nie są
już do niczego potrzebne, wypędzane są
z ula i tym samym skazywane na śmierć
głodową.
Kilka dni po powrocie do domu królowa
zaczyna składać jaja i tym samym cały
cykl zaczyna się od nowa.
- Jeżeli w ulu nie byłoby matki, rodzina
weszłaby w stan bezmateczny, co oznaczałoby koniec jej życia, ponieważ gdy
zabraknie jednego trybiku, maszyna się
rozpada.
W ulu żyje około 60 tysięcy pszczół.
Poszczególne role przypisywane są im

karmią larwy. Kolejną funkcją robotnic jest produkcja wosku oraz budowa
plastrów. Następnie pracują przy produkcji miodu, czyli odbierają od zbieraczek przyniesiony nektar, odparowują z niego wodę i układają gotowy miód
w plastrach. Gdy pszczołom wytworzy
się już odpowiednia ilość jadu, mogą zacząć pełnić funkcję strażniczek, pilnując, aby żadna obca pszczoła ani amator miodu nie wkradł się do ula. Są też
pszczoły zwiadowczynie, które gdy znajdą odpowiednie miejsce do zebrania nektaru, wracają do ula i poprzez wykonywanie specjalnego tańca zawiadamiają

zbieraczki o miejscu, w którym znajdują
się najlepsze kwiaty.
Dopiero po około 21 dniach od narodzin
robotnice zaczynają pracę przy zbiorze
nektaru, pyłku oraz wody. Jest to niezwykle niebezpieczna i wyczerpująca praca.
Muszą one odwiedzić od 2 do 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektaru na 1
kilogram miodu. Zakładając, że użytek
znajduje się kilometr od ula, to pszczoła, by zebrać dość pyłku potrzebnego do
wytworzenia 1 kilograma miodu, musiałaby pokonać odległość równą siedmiu
okrążeniom ziemi po równiku. W praktyce z pyłku, który robotnica zbierze
przez całe swoje życie, da się wyprodukować jedynie 1/12 łyżeczki miodu.
Pszczoły są tak pracowite, że nawet
po zakończeniu intensywnego sezonu
letniego nie zapadają w zimowy sen.
Chowają się w uliczkach między plastrami i zjadają wysokowęglowodanowy
pokarm, a ciepło wytwarzają drżeniem
mięśni tułowia. Nawet jeżeli temperatura
na zewnątrz wynosi -30 stopni Celsjusza,
to wewnątrz kłębu jest ponad 20 stopni.
Pomimo specjalnego stroju ochronnego, który pszczelarz przywdziewa pracując przy ulu, użądlenia się zdarzają. Aby
zminimalizować ryzyko tego zjawiska,
ule się odymia. Wtedy pszczoły myślą,
że w pobliżu jest pożar, dlatego chowają się do ula, by nabrać pokarm w zbiorniczki, aby po ewentualnej ewakuacji
mogły przeżyć jak najdłużej.
- Jeżeli pszczoła nas użądli, to zostaje na naszym ciele zapach jadu, co jest
sygnałem dla pozostałych pszczół, że to
miejsce należy atakować. Najlepszymi
sposobami na jak najszybsze pozbycie się
żądła z ciała jest posmarowanie miejsca
użądlenia pastą do zębów, sokiem z cebuli, a także rozpuszczenie w ustach łyżeczki soli kuchennej. Aby usunąć żądło
z ciała, najlepiej podważyć je paznokciem lub końcem szpilki, ponieważ gdy
naciśniemy żądło dwoma palcami, wtłoczymy jad ze zbiorniczka jadowego do
ciała.
TEKST I ZDJĘCIE:
MAGDALENA WOŹNA
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Ulepione szczęście
Czerwone drzwi kamienicy numer 4 przy ulicy Kościelnej, mieszczącej się naprzeciw leszczyńskiej Bazyliki, są niczym wehikuł
czasu. Skrywa się za nimi kawał rodzinnej historii, którą Ann Goovaerts-Napiecek postanowiła kultywować, zachowując dawny
klimat tego miejsca. Od dwóch lat w budynku starej piekarni, którą jej mąż odziedziczył po swoim dziadku, prowadzi pracownię
ceramiczną i delektuje się najlepszym okresem w swoim życiu.
- W myśl filozofii slow life, moja pracownia Artiszok to miejsce, w którym można
oderwać się od codziennych spraw, oddać się radosnej twórczości lub po prostu
wpaść do mnie na pyszną herbatkę. Mam to szczęście, że przyciągam osoby podobne do siebie, które doskonale rozumieją ideę tego miejsca. Natomiast ci, którym
wcześniej była obca ta filozofia, czują się zainspirowani do wprowadzania życiowych zmian – mówi Ann.
Klimat tego niesamowitego miejsca na pewno sprzyja refleksji. Tam dosłownie
pachnie historią. Zabytkowy piec, w którym dziadek Wiktor wypiekał chleb, lada
sklepowa, za którą stała babcia, oryginalna rama okienna, z której Ann zrobiła ścienną dekorację, tabliczki informacyjne z dawnych lat czy czarno-białe fotografie - to
wszystko przedmioty stanowiące doskonałe tło dla wyrobów wychodzących spod
jej ręki. Ceramiczne misy, talerze, kubki, patery, czarki, mydelniczki, a także rzeźby, zachwycają wszystkich, którzy postanawiają ją odwiedzić.
- Każdy stworzony przeze mnie przedmiot to potężna dawka pozytywnej energii zaklęta w twardej materii – mówi Ann.
Pracownia Ann przyozdobiona jest pięknymi przedmiotami i to nie tylko tymi ulepionymi z gliny. Na ścianie wiszą zrobione przez nią łapacze snów, rośliny umieściła

w makramowych kwietnikach, które skrzętnie plotła w zimowe wieczory, na wiekowej stolnicy siedzi maskotka z włóczki, a stół, przy którym prowadzi warsztaty,
wykonała wraz z mężem z rurek hydraulicznych i drewna.
- Szukając ukojenia w pracach ręcznych, próbowałam różnych rzeczy, jednak światełka w oczach mam tylko wtedy, gdy lepię z gliny – mówi Ann.
Z pochodzenia jest Belgijką. Przyjechała do Polski 23 lata temu podążając za miłością swojego życia. Po latach pracy w administracji dużych korporacji i odchowaniu dwójki dzieci postanowiła zrobić coś dla siebie i zacząć żyć inaczej. Bez
pośpiechu i napięcia. Warsztaty z ceramiki, na które zabrała ją koleżanka, były

# LUDZIE I ICH PASJE

31

strzałem w dziesiątkę. Lepienie w glinie miało być rodzajem terapii, a stało się
sposobem na życie.
- Obcowanie z gliną okazało się dla mnie czystą radością. Jednak nie od samego
początku tak było, brakowało mi cierpliwości, ponieważ chciałam być od razu perfekcyjna. Do tego długa praca z tak delikatnym materiałem, jakim jest glina, obnaża
głęboko skrywane emocje, których kiedyś było we mnie wiele. Obecnie jestem dla
siebie bardziej wyrozumiała, bo zrozumiałam, że to nie cel jest najważniejszy, ale
droga do niego. Teraz, gdy siedzę przy kole garncarskim, moje myśli zupełnie się
wyciszają. Uzależniłam się od tego błogiego stanu, dlatego stwierdziłam, że chcę
go czuć na co dzień i stworzyłam Artiszok. Także po to, by również inni mogli poczuć to co ja – wspomina Ann.
Zauroczona magią starej piekarni i szerokim, szczerym uśmiechem Ann o genezę nazwy pracowni nawet nie pytałam, ponieważ wydawała mi się dość oczywista. Jak wszyscy myślałam, że nawiązuje do artystycznego szoku, jakiego doznaje
twórca po wyciągnięciu ceramiki z pieca. Jakże się myliłam! Przy okazji rozmowy
z Ann o niełatwym języku polskim, okazało się, że jednym z jej ulubionych słów
jest „karczoch”, ponieważ wydaje jej się takie dosadne, konkretne i zabawne jednocześnie. Karczoch po flamandzku to artisjok, ale żeby Polacy nie łamali sobie
języka, spolszczyła nazwę do Artiszok.
Ann organizuje w swojej pracowni warsztaty lepienia z gliny, na które można przychodzić w grupach lub indywidualnie. Niebawem, w tym samym miejscu, planuje
otwarcie sklepu stacjonarnego ze swoimi wyrobami. Będzie w nim sprzedawać zza
tej samej lady, za którą stała babcia jej męża ponad 80 lat temu…
TEKST I ZDJĘCIA:
MAGDALENA WOŹNA
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O żużlu dla dzieci, czyli potrzeba matką „wynalazków”
To nie jest przypadek, że pierwsza w Polsce książka o żużlu dla dzieci została napisana przez leszczyniankę. Pochodząc z miasta
najbardziej utytułowanego klubu żużlowego w Polsce trudno oprzeć się magii tego sportu. Tym bardziej, gdy sportowej fascynacji uległ również twój synek. W efekcie Marta Magdańska została zainspirowana do stworzenia książki, której do tej pory brakowało na polskim rynku wydawniczym.
„Poznajcie Bobcia. Bobcio jest największym fanem żużla wśród wszystkich swoich kolegów z przedszkola” –
tak brzmi zdanie rozpoczynające książkę
„Bobcio i mecz żużlowy”, której akcja
rozgrywa się podczas pierwszej, wyczekiwanej wizyty chłopca na stadionie.
- Książka opisuje mecz żużlowy widziany oczami czteroletniego chłopca oraz
jego taty, który z uśmiechem i cierpliwością objaśnia mu świat czarnego sportu.
Relacja taty i Bobcia jest bardzo silna
i pełna miłości. Ich rozmowy przepełnia
z jednej strony podziw ze strony synka,
a z drugiej ojcowska duma. Opisałam
w niej zatem faktyczne relacje, które łączą mojego męża i syna – mówi Marta
Magdańska.
Książka powstała z potrzeby chwili
w dwa wieczory podczas usypiania córki
do snu. Marta na co dzień pracuje w firmie logistycznej i do tej pory nie miała
nic wspólnego z wydawaniem książek

dla dzieci. Będąc jednak wielką miłośniczką literatury dziecięcej, całkiem nieźle znała rynek. Niestety nie mogła znaleźć na nim nic, co dotyczyłoby sportu,
którym pasjonuje się jej syn.
- Stwierdziłam, że skoro jeszcze nikt nie
napisał książki dla dzieci o żużlu, to ja
to zrobię. Podczas pisania swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał mnie mój
mąż, który jest jednym z największych
fanów żużla, jakich znam. Również ja
dzięki niemu, jeszcze w czasach sprzed
narzeczeństwa, dałam się porwać emocjom związanym z tym sportem – wspomina Marta.
Z założenia miała być to wersja domowa, tylko dla dzieci Marty. Zobaczyła
ją jednak jej koleżanka, która jest redaktorką i stwierdziła, że to strzał
w dziesiątkę. Pomogła jej dopracować

REKLAMA

szczegóły i namawiała na wysłanie dzieła do wydawnictw.
- Machnęłam ręką na to, co mówiła, ponieważ myślałam, że to nierealne, by ktoś
chciał wydać moją książkę. A jednak jej
propozycja pozostała gdzieś z tyłu głowy i nie dawała spokoju. Pewnego wieczoru usiadłam zatem przed komputerem
i rozesłałam książkę po wydawnictwach.
Stwierdziłam, że co ma być, to będzie jak się nie uda, to nic się nie stanie, bo
nic nie tracę – wspomina Marta.
Po kilku godzinach odezwała się do niej
Nowa Baśń z Poznania, z którą teraz
współpracuje. Po 7 miesiącach od tego
wydarzenia, dokładnie 15 lipca, można
już było kupić książkę w przedsprzedaży. Natomiast jej oficjalna premiera ma
nastąpić pod koniec sierpnia.
- Wysłałam zapytanie do kilkudziesięciu wydawnictw, zainteresowane współpracą były dwa. Nie jest to zatem prosty proces, tym bardziej cieszę się, że mi
się udało. Spełniło się moje marzenie,
o którego istnieniu nie miałam wcześniej
pojęcia i które ujrzało światło dzienne
dzięki szczęśliwemu splotowi zdarzeń.
Najbardziej jednak cieszy mnie, że moje
dzieci są zachwycone tą książką. Mój syn

czyta na okrągło naszą wydrukowaną,
roboczą wersję – zaznacza Marta.
Od niektórych wydawnictw Marta dostawała odpowiedzi, że żużel to zbyt niszowy sport i istnieje ryzyko, że nie znajdzie tylu odbiorców, by było ją warto
wydawać. By książka była jak najbardziej uniwersalna i neutralna, autorka
postanowiła nie podawać w niej nazw
drużyn, miast, sponsorów ani nazwisk
zawodników. Również barwy, w jakie
ubrał zawodników ilustrator Mariusz
Hołod, nie kojarzą się z żadnym konkretnym klubem.
- Dzięki temu zabiegowi pokochają ją
zarówno fani Unii Leszno, jak i Falubazu
- żartuje Marta. - Książka adresowana
jest jednak nie tylko do małych sympatyków żużla, ale do wszystkich dzieci, które
interesują się motocyklami.
Książka „Bobcio i mecz żużlowy” jest
dostępna w przedsprzedaży na stronie
internetowej wydawnictwa Nowa Baśń,
natomiast po premierze będzie można ją
nabyć w większych księgarniach internetowych, a także stacjonarnie w sklepach sieci Empik. Patronat nad wydawnictwem objęły m.in. polskie ligi żużlowe.
TEKST I ZDJĘCIE:
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PIŁKA NOŻNA

FUTSAL

W Lesznie zorganizowano Mistrzostwa Europy Drużyn Polonijnych w piłce nożnej pn.
Polonia Euro 2021. W turnieju rywalizowało 8 drużyn. Zwyciężyli gospodarze - Polonia
1912 Leszno.

Zawodnicy GI Malepszy Futsal Leszno wraz z początkiem lipca rozpoczęli intensywne przygotowania do rozgrywek 2021/2022. Na sierpień i wrzesień zaplanowano aż
6 sparingów z ich udziałem. Przypomnijmy, że Futsal Ekstraklasa ruszy 11 września.
Pierwszym rywalem podopiecznych Tomasza Trznadla będzie beniaminek rozgrywek,
Legia Warszawa.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
W składzie Rycerzy Rydzyna pierwsze karty odkryte. Zespół nadal będzie prowadzony
przez Jędrzeja Jankowiaka. O punkty na parkiecie powalczą: Kamil Chanas, Stanferd
Sanny (powracający do gry w regionie leszczyńskim), Szymon Milczyński, Michał
Samolak, Gerard Świerczyk i Adam Nawrocki. Kolejne nazwiska poznamy niebawem.

Coraz mniej niewiadomych w szeregach leszczynian. W nowym sezonie o punkty dla
Leszna ponownie powalczą: Sebastian Wojciechowski, Kacper Konopacki, Mateusz
Lisowski, Adrian Niedźwiedzki, Noel Charrier, Jakub Molicki, Hubert Olszak, Rajmund
Siecla, Piotr Pietruszko i Michał Bartnicki. Pierwszym nowym nabytkiem w drużynie
GI Malepszy Futsal Leszno jest 24-letni Jakub Kąkol.

ŻUŻEL

Sukces leszczyńskiego trenera. Tomasz Trznadel zajął pierwsze miejsce wśród trenerów w corocznym plebiscycie Futsal Ekstraklasy. Oceny dokonywali prezesi, trenerzy
i kapitanowie wszystkich klubów ekstraklasy.

Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów) wywalczył na leszczyńskim torze tytuł Indywidualnego
Mistrza Polski 2021. Na podium stanęli również Maciej Janowski (Sparta Wrocław) i reprezentant gospodarzy Janusz Kołodziej. Piotr Pawlicki zakończył turniej na 5. miejscu.
O krok od awansu do fazy play-off byli w momencie oddania gazety do druku żużlowcy Fogo Unii Leszno (już po zamknięciu numeru, 1 sierpnia, walczyli o punkty w
Zielonej Górze). W ostatnich tygodniach przegrali przed własną publicznością z liderem rozgrywek z Wrocławia 41:49 oraz pewnie pokonali outsidera z Grudziądza 56:34.
Walka trwa i wiele wskazuje na to, że największe emocje ciągle przed nami. Rundę
zasadniczą leszczynianie zakończą 22 sierpnia, podejmując na Stadionie im. Alfreda
Smoczyka ekipę z Lublina.
Leszno 41 – 49 Wrocław
(Sajfutdinow 12, Kołodziej 4+1, Lidsey 3+1, Doyle 10+1, Pawlicki 6, Pludra 2+1,
Ratajczak 4)
Leszno 56 – 34 Grudziądz
(Sajfutdinow 11+1, Kołodziej 11+2, Lidsey 5, Doyle 14+1, Pawlicki 7, Pludra 3+1,
Ratajczak 5+1)

Tabela PGE Ekstraligi

1

Betard Sparta Wrocław

12

24

+145

2

Moje Bermudy Stal Gorzów

12

23

+65

3

Motor Lublin

13

23

+50

4

Fogo Unia Leszno

12

17

+46

5

Eltrox Włókniarz Częstochowa

12

14

+8

6

eWinner Apator Toruń

12

7

-42

7

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

12

6

-102

8

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

13

5

-164

PIŁKA RĘCZNA
Zmiany w szczypiorniaku. Włodarze Związku Piłki Ręcznej w Polsce postanowili zreorganizować rozgrywki na poziomie I Ligi (w której występuje Real Astromal Leszno)
w ten sposób, że zastąpi ją Liga Centralna i cztery pierwszoligowe grupy (A, B, C, D).
Awans do wyższej klasy rozgrywkowej będzie można uzyskać jedynie z Ligi Centralnej.
Leszczynianie w sezonie 2021/2022 o punkty powalczą w grupie B.
REKLAMA
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Życie nie kończy się na młodości
Może nie znacie jej osobiście, ale bardzo możliwe, że widzieliście w mediach społecznościowych wykonane przez nią piękne zdjęcia
Leszna. Fotografia to jedna z wielu pasji, które rozwija od niedawna, bo wreszcie ma na to czas. Jak sama przyznaje, życie nie
zacina się po czterdziestce - ono się dopiero zaczyna! Joanna Ciekańska od kilku lat prowadzi profil na Instagramie, którego celem
jest motywowanie innych do prowadzenia aktywnego trybu życia, pokonywania własnych ograniczeń i cieszenia się z małych
rzeczy.
Aktywności, które upodobała sobie najbardziej, to kolarstwo górskie, bieganie
i chodzenie po górach. Na Instagramie
pod nazwą @asiaciek możemy sprawdzić, jaki tym razem zdobyła szczyt,
która przyjechała na metę w zawodach
rowerowych, jakie miasto zwiedziła biegając lub czym zachwyciła się spacerując po Lesznie.
- Nawet jeżeli choć jedna osoba dziennie, po tym co zobaczy na moim profilu,
pójdzie na rower, włoży buty do biegania czy wybierze do pokonania najprostszy szlak w górach, to dla mnie wiele.
Miewam momenty, w których zadaję sobie pytanie, czy pokazywanie fragmentów swojego życia w internecie ma sens.
Jednak gdy po raz kolejny dostaję od

obcej osoby wiadomość z podziękowaniami za motywację do zmian, wszelkie
wątpliwości się rozwiewają. Nie pokazuję w internecie dzieci czy męża, lecz
wyłącznie swoje pasje, by ruszyć ludzi
z kanap – mówi Asia.
Na własnej skórze przekonała się, że realizacja kolejnych sportowych wyzwań
pomaga zapomnieć o codziennych problemach. W okresie pandemii największe ukojenie znajdowała w górach.
Kilka miesięcy temu odkryła książeczkę Korony Gór Polski. Zbieranie stempli
i robienie zdjęć dokumentujących zdobycie kolejnych szczytów wciągnęło ją
niesamowicie. Z 28 miejsc „zaliczyła”
już 18. Pozostałych 10 szczytów planuje
zdobyć do końca tego roku. Po wejściu

na wszystkie szczyty Asia wybierze się
na spotkanie z Lożą Zdobywców nadającą godność Zdobywcy Korony Gór
Polski.
- Góroholiczka to słowo, które ostatnio
najlepiej mnie opisuje, ponieważ jak nie
pojawię się na szlaku chociażby raz na
dwa tygodnie, to wariuję. Pobyt w górach oczyszcza mnie z trosk i problemów, hartuje nie tylko zdrowie, ale i silną
wolę. Kolejnym plusem przystąpienia do
projektu jest poznawanie nowych miejsc.
Dzięki podjęciu wyzwania dowiedziałam
się, że w Polsce są Góry Suche czy Góry
Złote, które okazały się zachwycające.
Nigdy pewnie nie dotarłabym także na
Górę Waligóra w Sudetach Środkowych,
na którą wchodzi się 15 minut, ale jest
tak stroma, jak szczyty w Tatrach – mówi
Asia.
Joanna Ciekańska to osoba, która nieustannie potrzebuje nowych wyzwań,

dlatego na jeden ze szczytów postanowiła wjechać rowerem.
- Gdy wjeżdżałam na Turbacz, czyli najwyższy szczyt Gorców, powtarzałam sobie: dasz radę! Jechałam powoli, ale
konsekwentnie. W pewnym momencie rower stanął mi dęba, wystraszyłam się, ale
dzięki wsparciu męża, który towarzyszył
mi na trasie, udało mi się. Wróciłam mokra i brudna, ale szczęśliwa – wspomina.
Energia i uśmiech, którymi Asia obdarza
codziennie swoich obserwatorów, wraca
do niej ze wzmożoną siłą. Wirtualne znajomości często przeradzają się w przyjaźnie w realnym życiu.
- Mam świadomość, że internet jest pełen zagrożeń, hejtu i sztuczności, ale ja
mam to szczęście, że do tej pory trafiałam
na same dobre dusze. Moi obserwatorzy
to inspirujący ludzie, pełni pasji, którzy
chętnie służą swoją radą. Dzięki ich poleceniom trafiam do miejsc, o których nie
piszą w przewodnikach czy na książki,
o których istnieniu nie miałam pojęcia.
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Najcenniejsze są dla mnie jednak znajomości, które mają swoją kontynuację
poza internetem. Dzięki Instagramowi
poznałam między innymi dziewczynę
z Tatr, z którą przemierzam teraz górskie szlaki – opowiada Asia.
Próbowanie nowych rzeczy to jej hobby.
W tym roku zaczęła morsować i pierwszy raz leciała balonem. W wakacyjnych
planach ma debiutancki występ w biegu górskim w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu Biegowego. Po zdobyciu
Korony Gór Polski zamierza zaatakować
najwyższe szczyty Tatr, natomiast jej
marzeniem jest zdobycie Kilimandżaro.
Asia żartuje, że została skazana na takie życie, bo jej nazwisko panieńskie to
Górczak, a jej mamy Przygoda – to nie
może być zbieg okoliczności.
- Gdy dzieci były małe, kursowałam tylko między pracą a domem. Teraz jest czas
dla mnie, na rozwój moich pasji. Na pewno ułatwia mi to moja praca, bo jej czas
jest nienormowany. Jestem szczęściarą,
ponieważ mam zdrowie, chęci, pomysły
i najfajniejszy czas w życiu. Okazuje się,
że wszystko co najlepsze wcale nie spotyka nas w młodości – podsumowuje Asia.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: INSTAGRAM/@ASIACIEK
REKLAMA
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Zjeżdżając na obrzeża
Andora, Liechtenstein, San Marino. Te trzy państwa, leżące w różnych częściach Europy, wiele łączy. Są malutkie, a ich historia
sięga wczesnego średniowiecza. Niektóre podatki w nich nie występują, a poziom życia jest wyższy, niż u sąsiadów. Są piękne.
Dlaczego w takim razie często o nich zapominamy? Przecież wystarczy tylko zjechać z autostrady…
Między Francją a Hiszpanią
Księstwo Andory to państwo pełne paradoksów. Nie posiada własnego wojska, a mimo to w razie wojny w każdym
domu musi znaleźć się co najmniej jeden karabin. Sportem narodowym jest
piłka nożna, choć wyniki pozostawiają wiele do życzenia. Nie ma własnego lotniska, dlatego dotrzeć do niej jest
trudno. Najprościej polecieć z Polski do
Barcelony, a po wylądowaniu przesiąść
się do autokaru. Opcja hiszpańska jest
tańsza i szybsza, lecz mniej piękna od
francuskiej. Ta druga polega na locie do
Bordeaux lub Montpellier, a następnie
należy wypożyczyć samochód i skierować się na autostradę Perpignan - Pas de
la Casa (granica Andory). Niezwłocznie
trzeba dodać, że droga ta jest wymagająca. Charakteryzuje się licznymi zakrętami, serpentynami, korkami oraz wąskimi
pasami. Z drugiej strony to jedna z najbardziej malowniczych tras w Europie.
Stolicą księstwa jest Andorra La Vella.
To małe, ale bogate w zabytkowe budowle miasteczko. Zachwyca przede wszystkim budynek parlamentu oraz sądu, jednak również liczne świątynie są warte
odwiedzenia. Escades to ośrodek słynący z wód termalnych. Mieszczące się tu
uzdrowisko przyciąga turystów z całego
świata. W pobliżu La Massany znajduje
się szczyt Andory, czyli Coma Pedrosa
(prawie 3 tysiące metrów nad poziomem
morza). Opinie na temat trudności szlaku
są różne. W Andorze nie ma zbyt dużo
zabytków, ale jest tutaj coś ważniejszego
- spokój. Chyba nie ma lepszego sposobu
na zwiedzanie Andory, niż szwendanie
się bez celu po miasteczkach i wioskach.
Wówczas znajdziecie piękne krajobrazy,
przytulne budynki, a może nawet poznacie kilku serdecznych Andorczyków.

Między Szwajcarią a Austrią
Liechtenstein najczęściej stanowi dodatek do podróży po Szwajcarii, ale...
można inaczej. Do Szwajcarii można
dostać się na kilka sposobów, lecz podróż nie należy do najtańszych. Pewien
problem stanowią noclegi. Nie tyle chodzi o wysokie ceny, ile o niewielką bazę
hotelową, która liczy średnio około 50
obiektów. Rezerwacja z dużym wyprzedzeniem rozwiązuje ten problem.
Vaduz, czyli stolica księstwa, oferuje turystom przede wszystkim Museum of Fine
Arts oraz ratusz z charakterystycznymi

San Marino. Góry i piękne widoki,
a dodatkowo kilka malowniczych
uliczek
rzeźbami. Do tego pierwszego warto wybrać się rano, aby uniknąć kolejek. Tuż
obok znajduje się kolejne muzeum, a kawałek dalej katedra. Na uwagę zasługują
również restauracje. Nie mają gwiazdek
Michelina, ale zachwycają bogactwem
smaku. Pamiętajcie przede wszystkim
o daniach z serem. Na obrzeżach znajduje się nieduży zamek, który nie jest co
do zasady dostępny dla turystów. Można
jednak postarać się o jego odwiedzenie
po wystosowaniu prośby. Dodam tylko,
że warto. Drewniany most na Renie oraz
zamek Gutenberg to obowiązkowe punkty podróży. Ośrodek narciarski Malbun
to gratka dla fanów sportów zimowych.
Muszę jednak zaznaczyć, że jest kameralny, ale jednocześnie uroczy i malowniczy. Dla niektórych to zaleta, ale miłośnicy nocnego życia mogą się tu nieco
znudzić. Po Liechtensteinie warto przede
wszystkim spacerować. Znajduje się tu
ogromna liczba szlaków bogatych w potoki górskie, jeziora, doliny oraz kotliny.
Transport autobusowy jest na najwyższym poziomie i względnie tani.

Andora. Warto po prostu spacerować i odkrywać

Między Włochami a… Włochami
Rzadko się zdarza, aby droga do danego miejsca była bardziej malownicza od
punktu docelowego. Tak jest w przypadku San Marino. Pierwszym etapem podróży będzie lotnisko w Bolonii. Warto
tak zaplanować podróż, aby móc trochę
czasu spędzić w tym mieście. Spośród
licznych zabytków polecam w szczególności Piazza Maggiore, czyli rynek
główny. Jest on otoczony budynkami,
które ujmą serca każdego miłośnika architektury. Poza tym z Piazza Maggiore
jest bliżej na dworzec kolejowy. Teraz
czas na przejazd do Rimini - stolicy
plażowiczów. Wreszcie autobusem do
San Marino i... niestety, centrum San
Marino rozczarowuje. Tradycyjne sklepiki, zakłady spożywcze lub kameralne

Liechtenstein. Jak na prawdziwe księstwo przystało, musi być sporo
zamków
restauracyjki są tu rzadkością. Znacznie Kawałek dalej leży katedra oraz muzeczęściej można spotkać sklepy z luksu- um. Większość turystów przyjeżdża tu
sowymi zegarkami, ubraniami oraz kos- jednak, aby zwiedzić zamek La Rocca
metykami. Duch San Marino zaniknął o Guaita. Charakteryzuje się on niezwykłym położeniem (na szczycie góry),
już kilkanaście lat temu, a włoski coraz
a w związku z tym również malowniczęściej ustępuję ukraińskiemu i rosyj- czym krajobrazem, który rozpościera się
skiemu. Niemniej nie warto się zniechę- z licznych tarasów widokowych.
cać. Na Piazza Della Liberta znajduje
się jednoizbowy parlament San Marino.
KAMIL DUDKA
ZDJĘCIA : PIXABAY.COM
Czasami można przyglądać się obradom.
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Pasja, edukacja i historia
Historia przez duże „H” od wieków studzi, rozpala i upaja. Rekonstrukcje historyczne są jednym z ciekawszych sposobów na poznanie
minionych dziejów. Wysokie frekwencje przy tego typu wydarzeniach świadczą o znacznej popularności. Mocnym argumentem
jest także ponadpokoleniowy charakter. Widzami często są nie tylko ojcowie z synami, ale i dziadkowie z wnukami.
Do podstawowego wyposażenia rekonstruktorów należy umundurowanie.
- Umundurowanie w przeważającej
większości jest szyte na miarę u krawca, zgodnie z warunkami technicznymi konkretnego munduru i materiału,
z jakiego były szyte w okresie II wojny
światowej. Można także trafić na repliki mniej lub bardziej zbliżone do oryginału. Nasza Grupa wciela się w sylwetki żołnierzy radzieckich i polskich
z okresu wojny obronnej 1939 oraz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego powstałego w 1943 roku na terenie ZSRR mówi Krzysztof Betka, założyciel Grupy
Rekonstrukcyjnej GRH‘39’45.
W elementy wyposażenia i oporządzenia można zaopatrzyć się na przykład
w sklepach militarnych czy na giełdach
staroci.
- Wydatki na te cele każdy pokrywa z własnej kieszeni, tak więc można sobie wyobrazić, jaka jest ich skala.
Umundurowanie rekonstruktora żołnierza radzieckiego wycenia się na 20003500 złotych, oczywiście wliczając replikę broni. Jednak każde hobby ma swoją
wartość i wydatki.
Sporym wyzwaniem jest nie tylko zdobycie umundurowania, ale i sama inscenizacja. Odgrywane role są zawarte
w scenariuszach opracowanych przez organizatora lub osobę do tego wyznaczoną. Scenariusze często nawiązują do konkretnych wydarzeń. Po zapoznaniu się ze
scenariuszem wyznacza się konkretne
osoby, przydziela się teren, broń, pojazdy i ich obsadę. Warto pamiętać, że to nie
film zmontowany z setek ujęć. Wszystko
odbywa się na żywo. Potknięcia nie da
się cofnąć, akcja leci dalej.
- Członkami Grupy GRH‘39’45 są koleżanki i koledzy z Gliwic, Szczecina,

Fot. Archiwum GRH Suomen Armeija.

Jawora, Wrocławia, Strzegomia,
Legnicy, Głogowa, Chocianowa,
Namysłowa, Leszna i oczywiście jej założyciele z Polkowic. Mimo sporych odległości łączy nas pasja i historia II wojny światowej. Obecnie w grupie jest 27
osób. Aby wstąpić w nasze szeregi należy
mieć ukończone 18 lat lub zgodę opiekuna prawnego, mieć polskie obywatelstwo
i nie być karanym. Jesteśmy otwarci na
osoby, które chcą dzielić z nami swoja
pasję i uczestniczyć w tak zwanym życiu
rekonstrukcyjnym grupy – podsumowuje Krzysztof.
***
Odtwarzane są także mniej popularne wydarzenia. Grupa Rekonstrukcji
Historycznej „Soumen Armeija” zajmuje
się rekonstrukcją działań armii fińskiej.
- Do grupy dołączyłem po odwiedzeniu
zlotu rekonstruktorów w trakcie Strefy
Militarnej Podrzecze w 2013 roku. Po
zdobytych wstępnych informacjach dotyczących działalności grupy oraz oczekiwań względem członków, stwierdziłem,
że chcę spróbować sił w tego rodzaju
hobby – opowiada pochodzący z Leszna
Bartosz Michor i dodaje: - Działalność
grupy można podzielić na dwa obszary:
udział w rekonstrukcjach i manewrach
oraz na poszerzaniu wśród zainteresowanych osób informacji związanych
z konfliktami, w których brała udział armia fińska - głównie Wojnie Zimowej
oraz Wojnie Kontynuacyjnej. W grupie są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, które odtwarzają członkinie organizacji pomocniczej Lotta Svard. W ciągu
mojego krótkiego członkostwa w GRH
„Soumen Armeija” brałem udział w kilku rekonstrukcjach historycznych, głównie w trakcie odbywających się zlotów
militarnych we wspomnianym wyżej

Fot. Archiwum GRH Suomen Armeija.
Podrzeczu koło Gostynia. Były to inscenizacje z Wojny Kontynuacyjnej, przedstawienie dioramy związanej z patrolem
dalekiego zasięgu Kaukopartiojoukot,
grupowej dioramy pt. „Narody przeciwko Stalinowi” oraz uczestnictwo w Nocy
Muzeów na poznańskiej Cytadeli.
Założyciel Grupy, Maciej Szklarek dodaje: - Zainteresowanie armią fińską
wynika z zaciekawienia dziejami Wojny
Zimowej. Ten niezwykły bój słabszej
Finlandii z potęgą Związku Radzieckiego
można porównać do biblijnego pojedynku Dawida i Goliata. Wszyscy członkowie naszej grupy słyszeli o tym konflikcie, niektórzy oglądali film „Talvisota”
z 1989 r. Dalszą wiedzę zdobywaliśmy na
różne sposoby, wykorzystując nasze znajomości w Finlandii oraz czytając wartościowe pozycje o dziejach tejże armii
w czasie II wojny światowej.
Wyjaśnia także, kto może zostać członkiem grupy i zdradza kilka ciekawostek
z dziejów fińskiej armii.
- Aby dołączyć do grupy nie trzeba spełniać wielkich wymagań. Warunkiem jest
pełnoletność oraz podstawowa wiedza
z zakresu II wojny światowej o Finlandii.
Warto zaznaczyć, że wkład finansowy nie
jest duży. Rekonstrukcja armii fińskiej
w stosunku do odtwarzania armii niemieckiej, amerykańskiej, polskiej czy innego uczestnika II wojny, jest dość tania. Głównym powodem tego jest to, jak
skromne środki posiadała Finlandia na
rozwój armii, co przełożyło się na ilość
ekwipunku jaki przeciętny fiński piechur
miał przy sobie. Drugim aspektem jest

wielokulturowość jeśli chodzi o ekwipunek. W czasie Wojny Zimowej, jak również w późniejszych latach, Finlandia
otrzymała dary, zakupiła sprzęt z wielu krajów, jak również używała zdobycznego sprzętu Armii Czerwonej.
Potwierdzają to zdjęcia, gdzie żołnierz
fiński może mieć szwedzkie buty, angielskie spodnie, niemiecki chlebak, polską
ładownicę na amunicję, węgierski hełm
i radziecką broń. Jako grupa pomagamy każdemu nowo przybyłemu z zakupami i wytyczamy pewnie priorytetowe
zakupy. Wiele rzeczy pożyczamy sobie
podczas imprez historycznych bądź innych spotkań.
Niestety trudno wybiec w przyszłość
i określić gdzie i kiedy będzie można
zobaczyć inscenizacje. Pandemia skutecznie namieszała w środowisku rekonstrukcji historycznej. Pozostaje
ufać, że już w najbliższej przyszłości będziemy mogli obcować z wydarzeniami z przeszłości. W naszej
okolicy do najbardziej popularnych
wydarzeń rekonstrukcyjnych można
zaliczyć obronę Osiecznej powszechnie znaną jako „Bitwę pod wiatrakami”. Imponujących inscenizacji
nie brakuje także w innych częściach
kraju i przedstawiających różne epoki. Do najbardziej popularnych można zaliczyć choćby Projekt Arado na
Dolnym Śląsku, Bitwę o Kołobrzeg, rekonstrukcje w Łabiszynie, Srebrnej
Górze czy „Bitwy pod Grunwaldem”.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Przepisy
z początku
XX wieku

CIASTA
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)
Ciastka kruche
Najlepsze, najłatwiejsze do zrobienia są ciastka kruche. Wziąć trzy żółtka ugotowane na twardo, wystudzić, utrzeć w donicy z pół funtem masła świeżego, dodać
ćwierć funta cukru, za pięć fenigów proszku musującego, mąki tyle wsypać, żeby
ciasto dało się rozkulać wałeczkiem na stolnicy na palec grubo. Wycinać z tego
blaszaną foremką ciasteczka i układać na blasze posypanej mąką. Odcięte ciasto
znów zagnieść lekko, rozwałkować, wykrawać ciastka, póki się wszystko nie zużyje. Posmarować jajkiem rozbitem, albo samą pianą z białka, posypać grubo tłuczonym cukrem; piec w dobrze gorącym piecu z kwadrans, póki nie będą lekko
rumiane. Można te same ciastka ze surowych jaj piec, biorąc dwa żółtka, a jedno
całe jajo. Kto lubi zapach cytryny, wetrzeć trochę skórki w ciasto.

Pączki
Ciasto na pączki zarabia się tak samo jak na placki i baby. Ubić do białości ¼ litra
żółtek z ¼ litra cukru, wlać ½ litra letniego mleka, ¼ litra sklarowanego masła, młodzi za 15 fenigów, rozpuszczonych poprzednio w letnim mleku, ½ kieliszka araku,
dosypać przesianej mąki cesarskiej tyle, aby ciasto dostatecznie gęste było i ubijać
doskonale godzinę, gdyż od długiego ubijania zależy dobroć pączków. Ciasto postawić na ciepłem miejscu, żeby się ruszyło. Po wyrośnięciu ciasta rozkładać je na
stolnicy, posypanej mąką, na ciasto kłaść kupki powideł lub konfitur, zawijać ciasto
jak pierogi, wycinać szklanką pączki, na dłoni okulnąć, kłaść na stolnicy posypanej
mąką i postawić w ciepłym miejscu, niech się ruszają ze dwie godziny. Jak dobrze
podrosną, wrzucać wyrośniętą stroną w gorący smalec lub masło, smażyć na obie
strony, przewracając, póki lekkie nie będą. Można śpilką drewnianą przekłuć, gdy
dobre, śpilka od razu sucha wyjdzie. Po usmażeniu wyjąć na talerz, posypać zaraz
miałkiem cukrem, kłaść na czysty papier w koszyczek lub półmisek. W cukier do
posypania można wmięszać kto lubi wanilii. Żeby się tłuszcz nie palił można od
czasu do czasu wrzucić plasterek ostruganej surowej kartofli. Chcąc robić pączki
tańsze i bez konfitur, dolać tylko mleka więcej, wziąć kilka białek zamiast samych
żółtek, brać ciasto, lekko okulnąć i po wyrośnięciu piec takowe.

Placki
Ciasto takie samo jak na pączki, z tą różnicą, że bierze się więcej mleka i masła.
Blachy dobrze wyczyszczone pokrywa się papierem który się poprzednio tłuszczem
smaruje. Po dobrem ruszeniu się ciasta ponakładać blachy cieniej lub grubiej jak
kto lubi. Rozłożone na blachach ciasto posmarować rozbitą pianą, posypać tartemi
migdałami, małemi rodzynkami, kruszonką i cukrem. Gdy się ruszą, wstawić blachy
w dobrze gorący piec i piec do zarumienienia. Potem placki wyjąć poodejmować
od papierów, do wystudzenia poukładać na papier z powrotem. Upieczone placki
dobrze posypać cukrem i pokropić dla lepszego smaku rożanną wodą. Kruszonkę
robi się w następujący sposób: ¼ funta masła wymoczonego, ½ funta cukru miałkiego, ½ funta mąki pszennej ugnieść dobrze na kruszonkę .
Fot .3x Facebook, GRH '39-'45.
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Świat w pigułce
Przybysze z lasów
Rovaniemi to miasto leżące na północy Finlandii. Słynie z wioski świętego
Mikołaja, mrozu oraz śniegu. Zimą jest
tu przeraźliwie zimno, natomiast latem
świeci słońce i jest ciepło. W pobliżu
miasta znajduje się sporo jezior, dlatego
mieszkańcy już kilka lat temu stworzyli
piaszczyste plaże. W tym roku jest jednak tak gorąco, że jeziora są okupowane
przez… łosie. Nie byłoby to takie dziwne, gdyby nie fakt, że zwierzęta przepędzają plażowiczów, zjadają ich jedzenie
oraz masowo (i złośliwie) kradną ubrania oraz koce. Na szczęście nie są groźne (zazwyczaj) i łatwo można się z nimi
zaprzyjaźnić.

Kolejne kłopoty

Jakiś czas temu pisałem o żonie ambasadora Belgii w Korei Południowej, która
pobiła ekspedientkę w sklepie odzieżowym. Z powodu immunitetu dyplomatycznego sprawę zakończono ugodowo
i wydaje się, że każdy o niej zapomniał.
Ale Xiang Xueqi (żona ambasadora
Petera Lescouhier) znowu zaskoczyła.
Na początku lipca wybrała się na spacer
do pobliskiego parku. W pewnym momencie została zahaczona miotłą przez
mężczyznę, który zamiatał alejkę. Xiang
prawdopodobnie ponownie była w złym
nastroju, ponieważ natychmiast go uderzyła. I tak rozpoczęła się bójka, która
skończyła się dopiero po kilku minutach.
Kobieta wylądowała ostatecznie w szpitalu, natomiast mężczyzna poszedł złożyć skargę. Drugie postępowanie zostało
wszczęte. Zastanawiam się, czy do końca
roku napiszę jeszcze o trzecim pobiciu…

Przypadkowy turysta
Jurgen Conings to 46-letni zawodowy żołnierz. Jego historia rozpoczyna
się w momencie, w którym publicznie
znieważył, a także zagroził najbardziej
znanemu belgijskiemu wirusologowi. Następnie ukradł z magazynu wojskowego broń oraz amunicję. Potem
zniknął. Po kilku dniach policja znalazła jego samochód, w którym znajdowały się cztery pociski przeciwpancerne, a także kilka listów. Napisał w nich,
że przygotowuje się do wojny totalnej
z policją oraz wirusologami. Na początku lipca służby specjalne otrzymały informację, że mężczyzna, który wyglądał
jak Conings, przechadzał się niedaleko
cmentarza w Groningen w Niderlandach.
Natychmiast udał się tam patrol policji,
który aresztował podejrzanego. W rzeczywistości zatrzymano niemieckiego

turystę w podeszłym wieku. Podobno
był zachwycony dodatkową atrakcją. Niestety noc w areszcie nie była
w pakiecie.

Wzbogacenie potraw
Portugalski rząd zezwolił na sprzedaż
w sklepach spożywczych i w restauracjach siedmiu gatunków owadów,
w tym świerszcza oraz konika polnego.
Podobno są one tańsze od tradycyjnego mięsa, a poza tym zdrowsze. Z drugiej strony Portugalczycy są sceptyczni.
Uważają, że ich kuchnia jest znacznie
ciekawsza i bardziej wyrafinowana.

Podróż zakończona
W listopadzie 2018 roku 13-letni
Amerykanin z Rhode Island wyrzucił
butelkę z listem do oceanu. Przez kilka
tygodni regularnie sprawdzał skrzynkę
pocztową, ponieważ sądził, że być może
ktoś wyłowi jego butelkę i przeczyta list,
a następnie na niego odpowie. Wkrótce
stracił nadzieję. Niesłusznie, ponieważ
okazało się, że butelka dotarła do innego nastolatka, ale tym razem z Azorów
(portugalskich wysp) po trzech latach
podróży! Pokonała prawie pięć tysięcy
kilometrów.

Gigantyczna inwestycja
W 2018 roku Maroko oraz Nigeria podpisały umowę na budowę gazociągu.
Krótki rzut oka na mapę pozwala dostrzec, że oba kraje dzieli aż 5560 kilometrów! Oznacza to, że będzie to jeden
z najdłuższych gazociągów na świecie.
Będzie biec przez kilkanaście państw,
a koszt jego budowy wyniesie prawie 25
miliardów dolarów. To największa inwestycja w Afryce w XXI wieku.

Gest solidarności
Mikel Gomez to 15-letni uczeń
z Kraju Basków (region autonomiczny
w Hiszpanii), który przyszedł do szkoły w spódnicy. Już na pierwszej lekcji
został zatrzymany przez nauczycielkę
i odesłany do psychologa. Gomez wyjaśnił, że zdecydował się na ten krok
w geście solidarności z kobietami, które dawniej były zmuszane do zakładania spódnic. O sprawie stało się głośno w całej Hiszpanii. Wielu nauczycieli
oraz uczniów dołączyło do akcji Gomeza
i zaczęło również przychodzić do szkoły
w spódnicach.

Tragiczny rejs
3 lipca ponownie doszło do tragedii
u wybrzeży Tunezji. Około godziny 23

z jednego z libijskich portów odpłynęła
łódź ze 118 migrantami na pokładzie.
Jej stan techniczny był zły, jednak mimo
to zdecydowano się na wypłynięcie.
Niestety niedługo potem łódź zatonęła,
a 43 osoby zginęły. Resztę udało się uratować, jednak stan niektórych osób jest
ciężki. Do podobnych zdarzeń (głównie
na mniejszą skalę) dochodzi praktycznie co tydzień.

Surowy wyrok
Jacob Zuma to były prezydent Republiki
Południowej Afryki. Urząd sprawował
od 2009 do 2018 roku. W tym czasie był
wielokrotnie oskarżany o korupcję oraz
nadużycia, jednak proces wszczęto dopiero rok temu. Zuma nie zamierzał składać zeznań, dlatego ignorował wszystkie
wezwania na przesłuchania. Gdy w końcu stawił się w sądzie, to znieważył sędziego i odmówił złożenia wyjaśnień.
Sąd, uznając, że każdy jest równy wobec prawa, zdecydował się go skazać na
karę roku i trzech miesięcy pozbawienia
wolności za ten tylko czyn. Za pozostałe
grozi mu nawet 30 lat więzienia.

Niebezpieczny intruz
Niedaleko Sapporo w Japonii znajduje się baza wojskowa oraz lotnisko.
Pewnego dnia zostało ono zaatakowane przez… niedźwiedzia. Jak informują
lokalne media, zwierzę wpadło w szał,
natychmiast przełamało barierki, a następnie zaatakowało czterech żołnierzy.
Później zaczęło grasować po hangarach.
Kilkadziesiąt minut później uciekło do
lasu. Nawiasem mówiąc, kilka dni temu
na jednej z kanadyjskich plaż pojawiła
się niedźwiedzica z małymi niedźwiadkami. Nie zważając na plażowiczów, weszła do wody, wykąpała się, a potem jak
gdyby nigdy nic wróciła do lasu.

Podwodna świątynia
W pobliżu miejscowości Guanajuato
w Meksyku w 1979 roku znajdował się
mały kościółek. Wybudowanie tamy
spowodowało zalanie części terytorium
wokół miasteczka. Wówczas świątynia
znalazła się pod wodą. Obecnie, wskutek suszy, kościół ponownie się pojawił.
Niektórzy uważają, że to cud.

Mroczna przeszłość
Miesiąc temu pisałem o odkryciu masowego grobu w szkole z internatem
w Kanadzie. Kilka dni później znaleziono kolejną mogiłę, ale tym razem
pochówków było aż 751. Następnie
odkryto kolejne 182 groby. Wszystkie

odkrycia łączy jedno - znajdują się one
w pobliżu katolickich szkół z internatem, do których uczęszczała rdzenna
ludność Kanady (Indianie, ale nie tylko). Podkreśla się, że jest to potwierdzenie makabrycznej polityki asymilacyjnej,
która była prowadzona od XIX wieku aż
do lat 90. XX wieku. Polegała ona m.in.
na odbieraniu dzieci z lokalnych środowisk i przekazywaniu ich do szkół z internatem. Były to jednak placówki edukacyjne tylko z nazwy. Prawdopodobnie
co najmniej 150 tysięcy uczniów doświadczyło w nich przemocy fizycznej
oraz seksualnej. Byli torturowani, a na
niektórych z nich przeprowadzano badania pseudomedyczne. Szkoły były prowadzone przez misjonarzy i nadzorowane przez kościoły.

Hasła oraz loginy
Mircea Popescu pod koniec czerwca utonął u wybrzeży Kostaryki. Oczywiście
pojawiły się różne teorie spiskowe, ale
żadna z nich nie została potwierdzona.
Chodzi o to, że Popescu był bitcoinowym miliarderem, czyli posiadał tzw.
kryptowaluty. Ich wartość jest obecnie niewyobrażalnie duża. Nie są one
przechowywane na tradycyjnych kontach, lecz w specjalnych portfelach cyfrowych. Są one zabezpieczone hasłami
oraz loginami, których nie można zmienić. Intrygujące jest to, że cała fortuna
przepadnie, jeśli Popescu nie podzielił
się danymi ze swoimi spadkobiercami.

Wyrok w zamian za ratunek
W grudniu ubiegłego roku, niedaleko
greckiej wyspy Lesbos, doszło do wypadku z udziałem łodzi. Na pokładzie znajdowali się migranci, wśród nich Hanad
Abdi Mohammad. W pewnym momencie, podczas sztormu, na pokładzie wybuchła panika. Zaczęła wlewać się woda.
Sternik nie był w stanie opanować sytuacji. Udało się to Muhammadowi, który
bezpiecznie dopłynął do wyspy. Dzięki
heroicznej postawie uratował 31 osób.
Kilka tygodni później Mohammad został oskarżony przez grecką prokuraturę o przemyt ludzi, a następnie skazany przez sąd na 142 lata więzienia.
Oczywiście grecki kodeks karny pozwala na odbycie maksymalnie 20 lat kary,
jednak wyrok i tak jest kontrowersyjny.
Sąd uznał, że skoro Mohammad sterował łodzią, to również on zorganizował
nielegalny przemyt. Zapomniano jedynie
o uratowanych 31 osobach…
KAMIL DUDKA

# CIEKAWOSTKI

Co słychać
w technologicznym światku?
Co tam w Rydzynie? Jakoś szybciej
niż zwykle leci ten internet...
We współpracy z siecią handlową
Poczta Polska zacieśnia współpracę z właścicielem sieci sklepów "Biedronka". Ma
to być sposób na uderzenie w InPost, a jak wiadomo, rynek handlu internetowego
rozwija się w Polsce w błyskawicznym tempie. Automaty pocztowe są jedną z najlepszych obecnie form nadawania i odbioru paczek. Ustawienie automatów pocztowych w sklepach jest również sposobem na działanie takich placówek w niedziele
niehandlowe. Poczta Polska zakłada, że do końca 2022 roku będzie miała w kraju
20 000 automatów pocztowych.

Największa sieć piątej generacji?
Play chwali się, że do końca lipca zostanie największą siecią 5G w Polsce. Jeśli
wierzyć zapowiedziom operatora, w chwili gdy pojawi się na rynku sierpniowe wydanie "Leszczyniaka", Play powinien obsługiwać nowy standard w 700 miejscowościach w całym kraju. Z naszych ustaleń wynika, że dotyczyć to będzie również
Leszna. Jeśli macie sprzęt obsługujący 5G, koniecznie sprawdźcie, czy już działa.
Przypomnijmy, że przed Playem jedynym operatorem zapewniającym sieć nowej
generacji w Lesznie i okolicach był Plus.

I jeszcze ważna informacja
Skoro o zasięgu mówimy, dodajmy tylko jeszcze jedno - Plus poinformował, że
w naszym regionie zasięg 5G jest już dostępny w Rydzynie i Przemęcie.

W tunelu będzie można rozmawiać
Zostawmy na chwilę Leszno i okolice i przenieśmy się do stolicy - teraz czas na ciekawostkę. Pod Ursynowem, czyli w południowej części Warszawy, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała tunel dla samochodów. Konstrukcja przechodzi pod linią metra M1 biegnącą z południa na północ Warszawy. Jak można
się domyślić, taki tunel musi być solidny i zbudowany z grubych warstw betonu.
I tak rzeczywiście jest, ale to oznacza też, że w takim miejscu nie działają telefony
komórkowe, bo nie dochodzi tam sygnał. Tunel ma 2,3 km długości i chyba wszyscy zgadzają się, że ze względów bezpieczeństwa telefony powinny w nim działać.
Może tam bowiem dojść do różnych sytuacji, np. wypadku drogowego i możliwe,
że konieczne będzie wezwanie pomocy. Sieć Play dogadała się z GDDKiA i zastosuje w tunelu specjalne anteny zapewniające sygnał. Jednocześnie operator zapewnia, że swoją infrastrukturę udostepni także innym sieciom, co oznacza, że każdy
użytkownik telefonu będzie mógł rozmawiać w tunelu.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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:)
- Szefie, zagramy w statki?
- Dobra.
- To ja zacznę: L4.
:)
Syn piłkarza wraca z zakończenia roku
szkolnego:
-Tato, mój kontrakt z 4 klasą został przedłużony o rok.
:)
- Kopę lat! Co u ciebie słychać? Jak
dzieci?
- Jakoś leci. Najstarszy syn zrobił doktorat z historii sztuki, córka skończyła socjologię z wyróżnieniem, najmłodszy
trochę się wyłamał, bo został pospolitym złodziejem.
- Powinieneś wyrzucić go z domu.
- Nie mogę. Tylko on przynosi jakieś
pieniądze.
:)
Przychodzi baba do mięsnego, przygląda się mrożonym kurczakom. Wybiera,
przekłada, miesza, lecz nie znajduje dostatecznie dużego. Woła ekspedientkę:
- Jutro będą większe?
- Nie, nie będą - są martwe.
:)

Z gabinetu dentystycznego wybiega
pacjent:
- Jak było? - pyta żona.
- Dwa zęby mi wyrwał.
- Przecież tylko jeden cię bolał.
- Nie miał wydać.
:)
Rozmawiają dwie przyjaciółki:
- Wyglądasz na zmęczoną.
- Mój mąż jest chory i muszę go pilnować w dzień i w nocy.
- Coś takiego! A pielęgniarka nie
przychodzi?
- Przychodzi i właśnie przez nią muszę
go pilnować.
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Żona do męża informatyka:
- Poznajesz człowieka na fotografii?
- Tak.
- To dzisiaj o 15 odbierzesz go
z przedszkola.
:)
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Spięcie na drodze. Zdenerwowany facet:
- Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?
- Więcej razy od ciebie, głupku!

Czym różni się mieszkaniec starożytnej
Sparty od Polaka?
- Ten pierwszy myślał: „Z tarczą czy na
tarczy?".
- Drugi kombinuje: starczy czy nie
starczy?
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Mama i córka zmywają talerze, tata i syn
sprzątają mieszkanie. Nagle z kuchni dobiega odgłos tłuczonego szkła.
- Oho, mama coś rozbiła - mówi tata.
- Skąd wiesz, że mama?
- Bo nikt na nikogo nie krzyczy.

Tomek wyszedł z tatą na spacer. Nagle
kłania się jakiemuś obcemu mężczyźnie:
- Kto to jest? - pyta zdumiony ojciec.
- To pan z zakładu oczyszczania.
- Skąd wiesz?
- Zawsze jak wychodzisz do pracy puka
w szybę w kuchni i pyta się mamy czy
teren jest już czysty.

:)

:)

W sklepie zoologicznym klientka składa
reklamację:
- Kupiłam wczoraj u Państwa żółwia stepowego i chciałabym go wymienić na
innego.
- A co z nim jest nie tak?
- Nie chce stepować.

Ojciec widzi syna wychodzącego
z domu z wielką latarką w dłoni:
- Dokąd to?
- Na randkę - przyznaje się chłopak.
- Ha! Ja w twoim wieku nie potrzebowałem latarki na randkach.
- No tak. I sam popatrz, na kogo trafiłeś.
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średnie

- Tato, wiesz co kupiłem ci na urodziny?
- Nie.
- Matiza.
- Matiza? Naprawdę? Fajnie.
- I to wszystko?! Może magiczne słowo?
- No, niech będzie - wybaczam ci.

Sudoku
łatwe

Humor
na sierpniowe dni
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samolot
marzeń
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zejście z
linii
ciosu
na ramionach
dam

holenderski
bank

małżonek
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Miecia von Ossowska
Mój najpiękniejszy dzień w życiu to…
...trudno wybrać ten jeden jedyny, ponieważ w moim życiu na szczęście było wiele pięknych i szczęśliwych chwil. Cudownie się czułam, kiedy dostałam się na studia
i otrzymałam stypendium, kiedy usłyszałam, że ktoś jest we mnie zakochany, kiedy powiedzieliśmy sobie z mężem„tak”na dobre i na złe i gdy rodziły nam się zdrowe, śliczne
córeczki. ...trudno wybrać ten jeden jedyny, ponieważ w moim życiu na szczęście było
wiele pięknych i szczęśliwych chwil. Cudownie się czułam, kiedy dostałam się na studia i otrzymałam stypendium, kiedy usłyszałam, że ktoś jest we mnie zakochany, kiedy powiedzieliśmy sobie z mężem„tak” na dobre i na złe i gdy rodziły nam się zdrowe,
śliczne córeczki.

Uwielbiam Leszno za…
…spokojną atmosferę, piękne platany na Placu Kościuszki, porządek, jaki w nim panuje i za to, że wszędzie jest blisko. Cieszy mnie również jego wspaniałe położenie,
bliskość lasów, które kocham, a także mnogość jezior w okolicy. Mimo że Leszno nie
jest moim rodzinnym miastem (przeprowadziłam się tu na początku lat osiemdziesiątych), to czuję się w nim bardzo dobrze.

Kocham życie za to, że…
...jest, jakie jest. W trakcie mojego życia były chwile radosne i smutne, ale
wszystkie były po coś. Zwłaszcza te trudne nauczyły mnie pokory i szacunku do innych oraz wiary, że Bóg wie co dla mnie najlepsze. Podobno urodziłam się w czepku, więc mocno wierzę w to, że ciągle jestem pod szczególnym nadzorem dobrych duszków.

Moje życiowe motto to…
...żyj tu i teraz. Nie roztrząsaj przeszłości i nie wybiegaj myślami zbytnio w przyszłość.
Ani jedno, ani drugie już do ciebie nie należy. Wpływ masz tylko na teraźniejszość.
Drugie motto, które jest dla mnie ważne, brzmi: pomagając innym, pomagasz sobie.

Najlepsza rada, jaką dostałam…
...nie za bardzo lubię słuchać rad, jednak jedna z nich faktycznie zapadła mi
w pamięć. To słowa mojego nieżyjącego już teścia. Mawiał on, że jeśli ma
się jakiś problem, to najlepiej przeczekać, przespać się z nim, a nad ranem
rozwiązanie samo do nas przyjdzie.

Miecia von Ossowska to po prostu szczęśliwy, spełniony człowiek. Najbardziej motywuje ją dobrze wykonane zadanie.
Jeśli widzi, że jej działania pomagają innym, to czuje się potrzebna i widzi sens swojej pracy. Dlatego od lat wspiera kobiety zmagające się z rakiem piersi prowadząc Leszczyńskie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”. Jest także inicjatorką wielu działań profilaktycznych. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. To kobieta wielu pasji, którymi zaraża innych. Lubi, gdy wokół niej dużo się dzieje, bo to ją inspiruje
i nakręca do realizacji nowych pomysłów.

W ludziach najbardziej lubię…

Do pracy najbardziej motywuje mnie…

...pogodę ducha, szczerość, uczciwość, optymistyczne patrzenie w przyszłość i poczucie humoru. Nie lubię skąpstwa, pruderii, nadmiernego przywiązywania uwagi do wyglądu i stanu posiadania.

… moja codzienna lista zadań do zrobienia, ponieważ uwielbiam ten moment 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 zawodowego jest mi kompletnie obce.

Moje hobby to…

Gdybym mogła wypić kawę z dowolną
postacią…
...najpierw musiałabym znów zacząć pić kawę, a nie robię tego już od 8 lat.
Za to na herbatkę z Królową Elżbietą II chętnie bym się wybrała. A tak naprawdę, osoby, z którymi chętnie bym porozmawiała, już nie żyją, więc nie
ma na to żadnych szans.

...trudno wymienić jedno, ponieważ ze mną jest tak, że co jakiś czas fascynuje mnie coś innego. Był moment, gdy pasjonowało mnie wszystko, co
związane z wodą. Zdobyłam stopień żeglarza, pływałam na omegach i deskach. Żagle skradły moje serce. Potem nastąpił czas, gdy fascynowałam się
astrologią i genealogią. Teraz w wolnych chwilach robię zdjęcia i maluję. Ta
ostatnia pasja to realizacja marzeń z przeszłości. Kiedyś chciałam zdawać
na ASP, ale rodzina mi odradzała, mówiąc, że z tego nie da się wyżyć.
Zostałam zatem technologiem żywności. Pasja jest dla mnie niezwykle
ważna, dzięki niej życie staje się radośniejsze, mam poczucie spełnienia
i duchowego wzbogacenia.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Waga (23.09 - 22.10)

Sierpień spędzicie w bardzo wakacyjnym nastroju. Dla części z Was będzie to miesiąc podróży i wyjazdów. Będziecie planować, organizować i realizować letnie przygody. Część z Was ma pokazaną - w końcówce miesiąca - ważną informację na temat pieniędzy. Może to być pismo urzędowe, list, może to być rachunek bądź zwrot
finansowy.

Dla Wag pokazana jest podróż w rodzinne strony, podróż do rodziny. Będziecie
w dobrym nastroju, natomiast złapie Was lekka melancholia. Są wśród Was wagi,
które mogą wpaść na nowy, fantastyczny pomysł i szybko będą chciały go wcielić
w życie. Karty pokazują niewielką wygraną, także spróbujcie swojego szczęścia
w grach liczbowych.

Byk (20.04 - 20.05)

Skorpion (23.10 - 21.11)

Zwróćcie uwagę na osobę w pracy, która od pewnego czasu stara się do Was zbliżyć. Mam obawy, że intencje tej osoby mogą nie być do końca szczere. Zanim zaufacie tej osobie i przekażecie jej ważne informacje, sprawdźcie ją. Pilnujcie również pieniędzy, bo mam pokazaną niewielką zgubę, utratę pieniędzy bądź wydatek,
którego tak naprawdę nie potrzebujecie.

Karty pokazują, że będziecie podróżować w bliskie i dalekie miejsca, nie będzie można Was zatrzymać w domu. Sport, bieganie, rower, kajaki - spróbujecie wszystkiego.
Karty podpowiadają, że w pracy będzie bardzo spokojny miesiąc. Natomiast może tak
być, że otrzymacie informacje, iż od września będą czekać Was zmiany.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Mała sugestia - uważajcie na samochód. Mam pokazaną awarię samochodu bądź
pilną rzecz do wymiany. W pracy dobre karty, spokojny miesiąc, pilnujcie tylko czy
wszystko jest zrobione na czas. Spróbujcie podzielić się obowiązkami ze
współpracownikami, dzięki temu praca będzie szła szybciej.

Rak (21.06 - 22.07)
Będziecie w rozjazdach, będziecie kończyć jeden wyjazd i już myśleć o kolejnym.
Karty podpowiadają, że w sierpniu pomyślicie o inwestycjach. Pokazują się dla Was
dodatkowe pieniądze, dodatkowy zysk. Poświęćcie również trochę czasu dla
młodych osób w Waszym otoczeniu.

Lew (23.07 - 22.08)
Karty mówią o pewnego rodzaju nieszczerości, zwracają uwagę na to, by poznać
prawdę dogłębnie, by przyjrzeć się temu co, kto i o czym mówi. Karty zwracają
uwagę na to, że ktoś może chcieć Was na siłę do czegoś przekonać. Sierpień
dodatkowo przyniesie Wam pewną niespodziankę, możecie spotkać osobę, której
dawno nie widzieliście, a za którą bardzo tęsknicie.

Panna (23.08 - 22.09)
Spędzicie ten miesiąc bardzo twórczo. Pokazuje się karta mówiąca o tym, że będziecie robić wszystko na co macie ochotę, odnajdziecie się w sztuce, w malarstwie,
muzyce. Bardzo, bardzo twórczy miesiąc, wypełniony naprawdę dobrą energią.
W końcówce miesiąca pomyślicie o ciekawym wyjeździe.

Horoskop klasyczny na sierpień 2021 r.
opracowała wróżka Mira

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Początek miesiąca będzie dla Was nerwowy, mogą się nad Wami zbierać ciemne
chmury. Radzę uspokoić emocje i dwa razy się zastanowić, zanim powiecie coś, co
trudno będzie odkręcić. Spróbujcie trudne sytuacje po prostu przeczekać,
a zobaczycie, że nie są one tak ciężkie jak początkowo Wam się wydawało. Karty
podpowiadają, że druga połowa miesiąca już będzie spokojna, uda się wyciszyć
emocje, dawne nieporozumienia pójdą w niepamięć.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Bardzo fajne, stabilne karty, wręcz miesiąc może być nudny i przewidywalny,
natomiast uda Wam się zrobić coś szalenie interesującego. Dla części z Was
pokazuje się nauka, może to być kurs hobbystyczny, może to być poszerzanie
wiedzy w temacie, który szalenie Was interesuje. Zdrowie będzie Wam dopisywać,
fajna energia, będziecie mieć dużo siły i zapału.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Wodniki będą musiały podjąć ważną decyzję. Karty ostrzegają by za długo się nie
zastanawiać. W pracy uważajcie na pewnego rodzaju zawirowania, coś gdzieś się
dzieje i dobrze by było trzymać rękę na pulsie, tak by pod koniec wakacji nic Was
nie zaskoczyło. Jeżeli spodziewacie się podwyżki, to raczej nie jest to pokazane
w sierpniu, natomiast jest pokazana możliwość rozmowy o dodatkowych
obowiązkach.

Ryby (19.02 - 20.03)
Część z Was będzie diametralnie coś kończyć, odcinać stare, niepotrzebne ogony.
Będziecie śmiało planować i rozpoczynać nowe projekty, będziecie sięgać po więcej. Bardzo fajne karty pod warunkiem, że odetniecie się i zostawicie wszystko co
Wam w ciąży. Nie bójcie się skakać na głęboką wodę, macie wszelkie umiejętności
do tego, by wygrać każdą rozgrywkę.
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# PROMOCJA

#zwiedzaj

#podziwiaj

#doświadczaj

#przeżywaj

Organizacja Turystyczna Leszno-Region

ul. K. Karasia 15
64-100 Leszno

# KALENDARIUM IMPREZ
DATA
2-6 sierpnia, godz. 20

NAZWA WYDARZENIA
Koncerty w ramach Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Teatrze Miejskim w Lesznie

6 sierpnia, godz. 17

Otwarty Turniej Mölkky 2021 w Krzemieniewie

6 sierpnia, godz. 18

Wernisaż wystawy Bron Saeger ,,Gdzie początek, a gdzie koniec?” w Galerii MBWA w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5)

7 sierpnia, godz. 19

Koncert Finałowy Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Teatrze Miejskim w Lesznie

8, 14, 21, 28 sierpnia, godz. 21
9 sierpnia, godz. 17
9-14 sierpnia

„Parkuj z Filmem” w Parku Leszczyńskich Satyryków w Lesznie
Warsztat „Drzewo genealogiczne”, Biuro Fundacji CAT (Leszno, ul. Boczna 6)
V Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów w Lesznie

10 sierpnia, godz. 17

Art Workshop - Warsztaty plastyczne, Biuro Fundacji CAT (Leszno, ul. Boczna 6)

11 sierpnia, godz. 17

Teatr Maska – Spektakl „Legenda o Wandzie, co charakter miała i za mąż wyjść nie chciała” w CKIB Osieczna

12 sierpnia, godz. 17

Story writing workshop – Warsztaty pisania fikcji, Biuro Fundacji CAT (Leszno, ul. Boczna 6)

14 sierpnia, godz. 18

Koncert Macieja Smolińskiego (Prowadzący Polo TV) w CKIB Osieczna

16, 18, 23 sierpnia, godz. 18
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„Joga w parku” w Parku Leszczyńskich Satyryków w Lesznie

21-22 sierpnia, godz. 10

XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka oraz Wystawa Rolnicza „AGROWilkowice” w Wilkowicach

25, 30 sierpnia, godz. 18

„Joga w parku” na Lotnisku w Lesznie

26-29 sierpnia

Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny LUFA

28-29 sierpnia

Leszno Barok Plus Festiwal

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE
przez cały sierpień

„Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna” w Muzeum Okręgowym w Lesznie (dawna synagoga, ul. Narutowicza 31)

przez cały sierpień

„Leszczyńskie wakacje” - wystawa on-line do obejrzenia na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Lesznie

od 6 sierpnia

Bron Saeger „Gdzie początek, a gdzie koniec?” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
REKLAMA

