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Dworcowa ofi cjalnie otwarta

KRZEMIENIEWO > W  sierpniu miało miejsce oficjalne otwarcie ulicy Dworcowej 
w Krzemieniewie, w którym uczestniczył między innymi wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wyremontowanie odcinka drogi powiato-
wej o długości prawie 2 kilometrów (od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do ron-
da w Krzemieniewie) kosztowało ponad 3 miliony złotych. Połowę kosztów pokryła 
dotacja z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 600 tysięcy złotych przekazała 
gmina Krzemieniewo, a reszta finansowana była z budżetu powiatu leszczyńskiego. 
Przypomnijmy, że oprócz wymiany nawierzchni drogi i ujednolicenia jej szerokości do 
6 metrów, zmodernizowano również przylegający do niej fragment chodnika (od ulicy 
Brylewskiej do ulicy Wiejskiej), który jest teraz ciągiem pieszo-rowerowym. W ramach za-
dania przebudowano także zatokę autobusową oraz wykonano parkingi. Wykonawcą 
prac była Spółka Drogbud z Gostynia.

Traktory w Wilkowicach

WILKOWICE > Po raz XIX w Wilkowicach odbył się Ogólnopolski Festiwal Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. Fani mechanizacji rolnictwa mo-
gli podziwiać 260 zabytkowych maszyn rolniczych. Parada i wyścigi traktorów, konkursy, 
pokazy prac polowych czy wystawa nowoczesnego sprzętu rolniczego AgroWilkowice 
to atrakcje, które przez 2 dni bawiły uczestników imprezy. Organizatorami festiwalu byli: 
gmina Lipno, Klub „Traktor i Maszyna” z Lipna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie. 

Fot. Facebook / Powiat Leszczyński Fot. Facebook / Urząd Gminy Lipno
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Nowy sprzęt dla OSP Gronowo

LESZNO > Narzędzia hydrauliczne, system do stabilizacji pojazdów, kamera termowi-
zyjna, specjalistyczne ubrania i kominiarki - to sprzęty, które usprawnią działania OSP 
Leszno-Gronowo.  Ich zakup był możliwy dzięki zwycięskiemu projektowi w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Sprzęt niezbędny do sprawnego przeprowadzania akcji i ra-
towania ludzkiego życia kosztował prawie 200 tysięcy złotych. 

Gratka dla miłośników militariów

RYDZYNA > Salwami z armatek Bractwa Kurkowego powitano uczestników IX Pikniku 
Militarnego na Zamku w Rydzynie. Do najważniejszych atrakcji trwającej 2 dni imprezy z 
pewnością można zaliczyć defiladę grup rekonstrukcyjnych i wojska prowadzoną ulica-
mi Rydzyny, dynamiczne inscenizacje rekonstrukcyjne z pirotechniką, pokazy umundu-
rowania i uzbrojenia oraz wystawy, a także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
strzeleckich na wystawionej przez wojsko strzelnicy polowej. W parku zamkowym usta-
wiono dużą strefę dla dzieci oraz kiermasz staroci i pamiątek. Nie zabrakło także tradycyj-
nej grochówki wojskowej. Organizatorem imprezy był Zamek w Rydzynie.

Spaceruj, poznawaj, odkrywaj

LESZNO > Muzeum Okręgowe w Lesznie przygotowało projekt, dzięki któremu moż-
na poznać dzieje Leszna, jego architekturę oraz zgłębić nauki wybitnego mieszkańca - 
naukowca Jana Jonstona. „Miejski zwierzyniec. Spacer po Lesznie z Janem Jonstonem” 
to zabawa dla całej rodziny w formie gry miejskiej, wirtualnego questu dostępnego 
w aplikacji mobilnej Action Truck oraz dostępnego dla wszystkich nagrania filmowego. 
Więcej szczegółów oraz instrukcję do gry miejskiej znajdziecie na stronie internetowej 
www.muzeum.leszno.pl. Projekt został sfinansowany ze środków Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2021 oraz ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

Pięknie i funkcjonalnie

LESZNO > Od sierpnia można już korzystać z ogrodu deszczowego, który powstał na pla-
cu przy ulicy 17 Stycznia, naprzeciw Stadionu im. Alfreda Smoczyka. Jego główną funk-
cją jest gromadzenie wód opadowych i zapobieganie lokalnym podtopieniom w trakcie 
silnych opadów. Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców i ma służyć także rekre-
acji i wypoczynkowi. W tym celu zamontowano na jego terenie drewniane podesty, na 
których można przysiąść lub wykorzystać je w celach edukacyjnych, na przykład przy 
prowadzeniu zajęć w ramach zielonej klasy. Ogród nie posiada natomiast wytyczonych 
ścieżek spacerowych, by nie zmniejszać powierzchni dla roślin, które mają ograniczać 
spływ wody opadowej i ją gromadzić. Inwestycja została wykonana w ramach projektu 
Zielone Leszno, a jej koszt wyniósł ponad pół miliona złotych.

Park rozbrzmiał muzyką

LESZNO > W Parku Hermana przed leszczyńską publicznością wystąpił Jacek Borkowski, 
znany aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Aktor, najbardziej kojarzony z rolą psychologa 
Piotra Rafalskiego z serialu Klan, zaprezentował przed licznie zgromadzoną publicznoś-
cią piosenki Franka Sinatry. Muzyczną rozgrzewkę przed głównym występem zapewni-
ła Leszczynianka Ola Zabłocka, która zaśpiewała przy akompaniamencie Przemysława 
Maćkowiaka i Rafała Kołaka. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. 

Fot. Magdalena Woźna
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Prosta droga na pielgrzymkę

POWIAT > Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej prowadzącej z Targowiska 
do Górki Duchownej. Na prawie 2-kilometrowym odcinku wykonano nową konstrukcję 
jezdni, a pobocza odtworzono i utwardzono kruszywem. Ponadto w granicach miejsco-
wości Górka Duchowna położono chodnik z kostki betonowej. Koszt inwestycji wyniósł 
około 1,6 miliona złotych, z czego prawie 950 tysięcy złotych pochodziło z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast resztę współfinansował powiat leszczyński 
i gmina Lipno. Roboty prowadzone przez Spółkę Drogbud Gostyń miały zostać wyko-
nane do 15 września, jednak wykonawca szybciej uporał się z zaplanowanymi pracami. 

Zasłużeni i wyróżnieni

LESZNO > Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej Leszna wręczono tytuły Zasłużonych 
dla Miasta Leszna za lata 2020/2021. Odznaczenia przyznano firmom Astromal i Lespin, 
a także Piotrowi Rusieckiemu, przedsiębiorcy i jednocześnie Prezesowi Klubu Fogo Unia 
Leszno oraz Aleksandrowi Starzyńskiemu, wieloletniemu wojewódzkiemu konserwa-
torowi zabytków w Lesznie. Podczas tej samej sesji nadano także tytuł Honorowego 
Obywatela Leszna, który pośmiertnie otrzymał generał Stefan „Grot” Rowecki. 

Pograj w siatkę na Zatorzu

LESZNO > W sierpniu nastąpiło oficjalne otwarcie dwóch boisk do siatkówki plażowej 
w dzielnicy Zatorze. Zlokalizowana przy Szkole Podstawowej nr 9 inwestycja została 
zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace budowlane wykonał Zakład 
Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renaty Przybylskiej z Leszna, natomiast projekt zrobiła 
pracownia mb PROJEKT Magdalena Bolanowska. Koszt budowy boisk wyniósł niemal 
300 tysięcy złotych.

Kolejny odcinek wyłączony

LESZNO > W sierpniu przesunął się front robót na remontowanej ulicy Szybowników. 
Zamknięty dla ruchu odcinek wydłużył się o  fragment pomiędzy ul. Dożynkową 
a ul. Czarnieckiego. Nie wpłynęło to jednak na zmianę organizacji ruchu w tym rejonie. 
Na modernizowanym odcinku nadal dopuszczony jest wyłącznie dojazd do posesji, 
a także dostawa towarów. 

Dwa dni  z muzyką klasyczną

LESZNO >  W dniach 28-29 sierpnia odbyła się siódma odsłona Leszno Barok Plus Festiwal. 
Zgromadzeni w sali Teatru Miejskiego w Lesznie uczestnicy mogli podziwiać koncert 
Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Jana Lewtaka, 
a także recital fortepianowy Tomasza Rittera. Organizatorami festiwalu byli Miasto Leszno 
oraz Teatr Miejski w Lesznie.

Postępują prace na Fabrycznej

LESZNO > W związku z trwającą przebudową ulicy Fabrycznej zamknięto odcinek drogi 
od ul. Zacisze do ul. Magazynowej. Dojazd do firm zlokalizowanych przy ul. Magazynowej 
odbywa się teraz drogą tymczasową - równoległą do ul. Magazynowej. Jak informuje 
Miejski Wydział Inwestycji, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 

Jazzowy początek miesiąca

LESZNO >  Po raz XVII Leszno było gospodarzem Międzynarodowych Warsztatów 
Jazzowych, na które zjechali muzycy z całej Polski. Od 2 do 8 sierpnia, pod okiem między-
narodowej kadry trenerów, odbywały się zajęcia instrumentalne i wokalne. Warsztatom 
towarzyszyły koncerty, które każdego wieczoru miały miejsce w Parku Leszczyńskich 
Satyryków, a także jam session na scenie Teatru Miejskiego. Podsumowaniem warszta-
tów był koncert finałowy, podczas którego uczestnicy mieli okazję zaprezentować przed 
zgromadzoną publicznościom nabyte umiejętności. Organizatorem wydarzenia była 
Fundacja Edukacyjna Pro Musica. 
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By spacery były przyjemniejsze

LIPNO > W okalającym amfiteatr parku w Lipnie od sierpnia trwa kolejny etap rewita-
lizacji. Inwestycja obejmuje wykonanie ścieżek, tablic i gier edukacyjnych, a także za-
montowanie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz oświetlenia. 
Zasiana będzie także łąka kwietna. Całkowita wartość inwestycji to ponad 400 tysięcy 
złotych, z czego prawie 300 tysięcy złotych pokryje dofinansowanie z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Festiwal artystyczny powrócił na ulice

LESZNO > W ostatni weekend sierpnia centrum miasta zawładnęli muzycy, plastycy i rę-
kodzielnicy. Od 26 do 29 sierpnia odbywał się Leszczyński Uliczny Festiwal Artystyczny 
LUFA. Drugiej edycji imprezy przyświecało hasło „ODZYSKujemy Miasto”. Festiwal swo-
imi działaniami, takimi jak chociażby warsztaty zero waste, promował idee upcyclingu. 
Wieża Ciśnień, Areszt Śledczy, Park Kościuszki - to odkryte na nowo przestrzenie, w któ-
rych odbywały się festiwalowe wydarzenia. Organizatorem akcji był wydział Promocji 
i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna.

Fot. Facebook / Urząd Gminy Lipno Fot. Magdalena Woźna



9# NIERUCHOMOŚCI

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.

Biuro Sprzedaży 
ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.noweogrodyleszno.pl

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

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

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

kańców cały obszar jest monitorowany 

z możliwością odtworzenia obrazu do 
miesiąca wstecz. Każde z mieszkań po-
siada także wideodomofon. 
Do tej pory inwestor oddał do użytku 6 

budynków. Wszystkie mieszkania szyb-
ko zostały sprzedane.
- Wktótce oddane zostaną do użytku ko-

lejne budynki. Znajdą się w nich loka-
le w układach dwu- i trzy pokojowych 
wszystkie z aneksami kuchennymi, każ-
de z przestronnym i jasnym balkonem. 
W budynku nr 9 mieszkania będą miały 
metraże od 37 do 52 metrów kwadrato-
wych. Ceny mieszkań będą się zaczy-
nały od 6.800 zł brutto za metr kwa-
dratowy. Mieszkania zostaną oddane 
do użytku w lutym 2022 roku – mówi 
Michał Kuraś, prokurent spółki K2 
Nieruchomości. 
Chcący zakupić lokal na Nowych 

Ogrodach powinni się spieszyć. Wybór 
lokali z każdym tygodniem jest mniejszy.
Poszukujesz własnych „czterech ką-
tów”? Ta propozycja jest skierowana 
właśnie do Ciebie!

(5
5/

20
21

)
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Z Leszna przez Święciechowę w tym 
roku zbudowaną ścieżką rowerową do-
cieramy do Wilkowic. Park przy daw-
nym kościele ewangelickim to do-
skonałe miejsce do przebywania na 
świeżym powietrzu. Znajduje się tu-
taj wyjątkowy Zwierzyniec, które-
go twórcą i opiekunem jest Franciszek 
Turowski. Obcowanie z rzeźbami, któ-
re wypełniają skansen, natychmiast po-
prawia humor i samopoczucie. I to nie 
tylko najmłodszym. Warto także zajrzeć 
do pobliskiej Regionalnej Izby Kultury 
i Tradycji Wiejskiej, prowadzonej 
przez Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Lipieńskiej i przenieść się w czasie do 
epok nawet dużo starszych niż naszych 
pradziadów.

Następnie zmierzamy w kierunku 
Mórkowa. Miejscowość jest pełna atrak-
cji i w zależności, co chcemy najpierw 
zobaczyć, możemy pojechać tam ścież-
ką rowerową bądź przejechać przez park, 
minąć tory kolejowe i dalej wzdłuż eks-
presowej S5. Najpopularniejszym miej-
scem jest tutaj zdecydowanie Mórkowski 
Jar. Od kiedy w 2019 r. wybudowano 
schody prowadzące z tarasu widokowe-
go do lustra wody, liczba turystów bły-
skawicznie rośnie. Fantastyczne wido-
ki gwarantowane są na każdym kroku. 
Rzeka przepływając przez tamę, two-
rzy wodospad. Jar to miejsce, w któ-
rym odkrywamy, że czas może zwol-
nić. W Mórkowie zachwyca nie tylko 
przyroda, ale także kościół Wszystkich 
Świętych z neogotyckim ołtarzem głów-
nym z XIX wieku. Okna zdobią pięk-
ne witraże. W sąsiedztwie kościoła 

znajduje się niemniej intersujący klasztor 
Chrystusowców. 
Obieramy kierunek na północ i ścież-

ką rowerową docieramy do Smyczyny, 
gdzie znajduje się znany w powie-
cie kompleks rekreacyjny. Ranczo 
Smyczyna to miejsce, gdzie możemy nie 
tylko podziwiać konie, ale i odbyć kon-
ną przejażdżkę. Pamiętajmy, że wprowa-
dzenie nowych atrakcji i dyscyplin spor-
towych w nasze życie poprawia nie tylko 
nasze zdrowie i kondycję, ale także na-
strój i samoocenę!
Następnie jadąc drogą gruntową mijamy 

Błotkowo, a w nim leśniczówkę, a w jej 
sąsiedztwie imponujące polany. Warto 
wyostrzyć wszystkie zmysły i wsłuchać 
się w sielskie dźwięki. Zieleń wydaje się 
tutaj bardziej zielona.
Zachwyceni przyrodą zmierzamy dalej, 

aby zwiedzić zabytki architektury sakral-
nej. Usytuowany na wzniesieniu more-
nowym neoromański kościół św. Jana 
Chrzciciela w Radomicku jest nie tyl-
ko piękny, ale także doskonale odgrywa 
rolę punktu nawigacyjnego. Kolejnym 
przystankiem jest najbardziej znane 
w powiecie miejsce kultu religijnego - 
Górka Duchowna. Sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia już na przełomie XV 
i XVI wieku stanowiło miejsce piel-
grzymek. To tu działał błogosławiony 
Edmund Bojanowski. Co roku w sierp-
niu pielgrzymi masowo nawiedzają tę 
świątynię, pokonując pieszo po kilka-
dziesiąt kilometrów.  
Podróżując dalej w kierunku połu-

dniowym dojeżdżamy do Żakowa. 
Najcenniejszym zabytkiem jest tu-
taj eklektyczny dwór o pałacowej uro-
dzie, położony w malowniczym parku. 
W Goniembicach z kolei w centralnej 
części wsi zlokalizowany jest kościół św. 
Mikołaja. Zachwyci nas z pewnością jego 

wnętrze. Warto też zajrzeć na cmentarz 
i pochylić się nad mogiłą pochodzące-
go z Żakowa Zdzisława Szczawińskiego 
(1842-74) – to prawdopodobnie jedyny 
zachowany do dziś w powiecie leszczyń-
skim nagrobek powstańca styczniowe-
go. W Wyciążkowie na uwagę zasługuje 
dwór oraz mieszczący się w jego sąsiedz-
twie plac zabaw, który dowodzi, że po-
mysłowość nie zna granic. Do Leszna 
wracamy przez malownicze i systema-
tycznie rozbudowujące się Gronówko. 
Zdecydowanie zachęcamy, by zarezer-

wować sobie dzień w kalendarzu na taką 
wyprawę.

Powiat leszczyński na okrągło

Jarosław 
Wawrzyniak,

starosta leszczyński:
Północna część powia-

tu położona jest w ma-
lowniczej dolinie rze-
ki Samicy, a kompleksy 

leśne w gminie Lipno, dzięki boga-
tej sieci ścieżek rowerowych, stają się 
miejscem wytchnienia dla systematycz-
nie rosnącej liczby rowerzystów. Na 
trasie nie może oczywiście zabraknąć 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
w Górce Duchownej. Religijną stolicę 
powiatu, znaną wśród wiernych w całej 
archidiecezji poznańskiej, co roku od-
wiedzają tysiące pielgrzymów.

Oczekujecie komfortowego wypoczynku pośród pięknych krajobrazów oraz licznych atrakcji przyrodniczych i architektonicznych? 

Zapraszamy na kolejną ekscytującą wyprawę przez powiat leszczyński.

TRASA NR 5

Legenda

- ścieżki rowerowe

Sanktuarium w Górce DuchownejMórkowski Jar / fot. Arkadiusz Kuciak

(5
6/
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DZIEJE SIĘ W RYDZYNIE

Aż trzy wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego złożyli przedstawiciele Gminy Rydzyna w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Zadania dotyczą szkoły w Dąbczu, dróg gminnych w Rydzynie oraz stacji 

uzdatniania wody. Łączna wartość projektów to aż 19 milionów złotych!

SZKOŁA

Najbardziej okazały wniosek związa-
ny jest z przebudową i rozbudową bu-
dynku szkoły podstawowej w Dąbczu. 
Inwestycja obejmuje przebudowę ist-
niejącego budynku i rozbudowę o nowe 
dwukondygnacyjne skrzydło. W nowej 
części znajdzie się m.in.: 6 sal lekcyj-
nych, sala komputerowa, biblioteka, 
pokój nauczycielski, gabinet higienistki 
i sanitariaty. Całość dostępna będzie dla 
osób niepełnosprawnych.
Celem zadania jest przede wszystkim 

podniesienie komfortu nauki i bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży. Dąbcze 
w ostatnich latach dynamicznie rozwija 
się. Średniorocznie przybywa tutaj 100 
mieszkańców. Rozbudowa szkoły jest 

niezbędna w kontekście ograniczenia 
zmianowości zajęć lekcyjnych. 
Jego wartość oszacowano na 8 mln zł, 

z czego 6,5 mln zł ma pokryć wniosko-
wane dofi nansowanie.

DROGI

Kolejnych 7 mln zł ma kosztować 
przebudowa dróg gminnych na Osiedlu 
Rydzyna 2000 w Rydzynie (Gmina po-
siada już dokumentację projektową). 
Mieszkańcy tej okolicy mogą mówić 
o sporym szczęściu. To bowiem kolejny 
krok inwestycyjny poczyniony w miej-
scu, które w ostatnim czasie przechodzi 
prawdziwą metamorfozę.
Inwestycja obejmuje przebudo-

wę wszystkich ulic na terenie Osiedla 
Rydzyna 2000 - jednego z największych 
osiedli w Rydzynie. Drogi, chodniki 

i ciągi pieszo jezdne wykonane zostaną 
z kostki betonowej. Zadanie obejmuje 
wykonanie kanalizacji deszczowej oraz 
zagospodarowanie terenów zielonych. 
Dla poprawy bezpieczeństwa zaplano-
wano wyniesione skrzyżowania i przej-
ścia dla pieszych. 
W sumie przebudowie ma zostać podda-

nych ponad 2000 metrów bieżących ulic 
wraz z odwodnieniem.
Wnioskowane dofi nansowanie ma wy-

nieść aż 6,5 mln zł.

SUW-y

Trzeci wniosek dotyczy moderni-
zacji dwóch stacji uzdatniania wody 
w Dąbczu oraz w Kłodzie wraz z budo-
wą studni głębinowych z wód podziem-
nych z utworów neogeńskich. Zadanie 
obejmuje również budowę nowej stacji 

uzdatniania wody wraz z dwoma stud-
niami głębinowymi z utworów czwar-
torzędowych w obrębie geodezyjnym 
Kłody. Realizacja projektu uwzględnia 
nie tylko ogólne rozwiązania techniczne 
budowy stacji uzdatniania wody, ale tak-
że przystosowanie sieci wodociągowej 
do nowych warunków zasilania w wodę, 
w tym zwiększenie wydajności istnie-
jących stacji uzdatniania wody. Koszt 
realizacji projektu to 4 mln zł, wartość 
wnioskowanego dofi nansowania wyno-
si 3,5 mln zł.

Całkowita wartość wspomnianych pro-
jektów to aż 19 mln zł, z czego kwo-
ta wnioskowana o dofi nansowanie to 
16,5 mln zł. Program realizowany jest 
poprzez promesy inwestycyjne Banku 
Gospodarstwa Krajowego.

Polski Ład po trzykroć 

Praca wre
Sprawnie i bez przestojów przebiega wyczekiwana przebudo-

wa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rydzynie. 

Pierwszy etap prac już został zakończony. Wszystko wskazuje 

na to, że zadanie zostanie wykonane do końca lipca przyszłe-

go roku, a we wrześniu 2022 uczniowie zasiądą w szkolnych 

ławkach już w nowych okolicznościach infrastrukturalnych.

Przypomnijmy, że póki co szkoła mie-
ści się w czterech budynkach położonych 
w różnych częściach miasta. Projekt za-
kłada przebudowę budynku byłego gim-
nazjum i dobudowanie nowego dwukon-
dygnacyjnego skrzydła. Kompleks bez 
wątpienia będzie obiektem na miarę XXI 
wieku. Znajdzie się w nim 16 sal lek-
cyjnych, aula, biblioteka, świetlica, sto-
łówka, zaplecze sanitarne oraz gabine-
ty lekarski i dentysty. Do każdej części 
przewidziano dostęp dla osób niepełno-
sprawnych. Pojawi się także zupełnie 
nowe, wielofunkcyjne boisko. 
Miło poinformować, że prace remon-

towe w budynku byłego gimnazjum już 

dobiegły końca i ta część zostanie udo-
stępniona uczniom i nauczycielom od 
września br. Inwestycja przebiega zgod-
nie z planem, jej wartość to przeszło 15 
milionów złotych, z czego aż 6 milio-
nów to przekazane gminie Rydzyna do-
fi nansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.
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Zuzanna - witamy na pokładzie!

JOANNA KALISKA

PODOLOVE LESZNO
Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece - 

na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102

www.facebook.com/PODOloveLeszno

Z przyjemnością przedstawiam Państwu 
długo wyczekiwanego podologa 
w Gabinecie PODOlove Leszno przy 
Niepodległości 29/2!
Zuzanna Licha jest pełną pasji 

Specjalistką. Już na wiele lat przed pod-
jęciem kierunkowych studiów marzyła, 
by pomagać Pacjentom w powrocie do 
zdrowia i dobrego samopoczucia popra-
wiając stan stóp. Zuzię miałam okazję 
poznać długo przed podjęciem naszej 
współpracy. Od początku naszego pozna-
nia jawiła się jako niezwykle pozytyw-
na Osoba, zawsze uśmiechnięta i goto-
wa do pomocy. Przez miniony pierwszy 
miesiąc wspólnej pracy upewniałam się 
każdego dnia o jej pozytywnych cechach 
i następnie pracowitości, zaangażowaniu 
w pracy oraz, co niezwykle ważne w ga-
binecie PODOlove, dokładności w wy-
konywaniu zabiegów, co przekłada się 
na efekty terapii i zadowolenie wycho-
dzących z gabinetu Pacjentów.
W gabinecie PODOlove Zuzia od po-

czątku zajmuje się opracowywaniem 
wszelkich hiperkeratoz, tj. modzeli, od-
cisków, zrogowaceń w przebiegu rogow-
ca, pogrubiałego, popękanego naskórka 
pięt, paznokci zmienionych chorobo-
wo oraz pielęgnacją profi laktyczną stóp 
zdrowych.
Z inicjatywy Zuzi, do oferty wraca 

pozycja terapii brodawek wirusowych 
HPV, tzw. kurzajek. Zuzia jest miłoś-
niczką metody elektrokoagulacji, jednej 
z najbardziej skutecznych recept walki 
z wirusowymi wykwitami skórnymi.
Z okazji pojawienia się Zuzi 

w PODOlove i Jej pomysłu rozszerze-
nia oferty gabinetu, wspólnie ustaliły-
śmy otwarcie bezpłatnych tygodni „BYE 
BYE HPV”, tj. pierwsza wizyta o war-
tości 100-300 zł zupełnie za darmo do 
końca października!
Zabieg elektrokoagulacji wykorzy-

stuje działanie prądu elektrycznego 

zmiennego o dużej częstotliwości. 
Ujmując opis w prostszy sposób, jest to 
nieinwazyjne „wypalanie” chorobowych 
komórek wirusa punktowym aplikato-
rem. Zabieg można wykonywać u osób 
powyżej 16 roku życia, które nie mają 
w ciele metalowych implantów, urzą-
dzeń elektrycznych (tj. na przykład roz-
rusznika serca), nie chorują na epilepsję 
i nie wykazują nadwrażliwości na dzia-
łanie prądu elektrycznego.
Brodawki HPV są częstymi i jedno-

cześnie trudnymi do samodzielnego 
pozbycia zmianami. W okresie letnim 
skutecznym, tanim i naturalnym sposo-
bem na pozbycie się kurzajek, zwłaszcza 
we wczesnych stadiach, jest stosowanie 
glistnika, inaczej jaskółczego ziela, na-
kładając sok z przełamanej łodygi rośli-
ny na patologiczne zmiany. Okres jesien-
ny i zimowy jest trudniejszym czasem 

dla osób borykających się z takimi zmia-
nami. Wilgotny naskórek stóp, wywoła-
ny noszeniem zamkniętego obuwia przez 
wiele godzin, sprzyja długiemu utrzy-
mywaniu się zmian. Zwłaszcza w tym 
okresie rekomendujemy zabiegi elektro-
koagulacji lub wówczas, gdy Pacjent bę-
dzie chciał przyśpieszyć efekty terapii 
naturalnej.
Gabinet PODOlove działa na lokalnym 

rynku od 2015 roku. W ciągu 6 lat za-
ufało nam (można tak to ująć) kilka ty-
sięcy Pacjentów. Od początku, rozwi-
jając się dzięki ciągłemu poszerzaniu 

wiedzy i umiejętności na różnorodnych 
spotkaniach doszkalających, a prze-
de wszystkim dzięki niezastąpionemu 
doświadczeniu, które zdobyłam dzięki 
Państwa zaufaniu i oddawaniu w moje 
ręce swoich stóp. 6 lat doświadczenia 
pozwala oferować Państwu w gabine-
cie PODOlove propozycje zabiegów roz-
wiązujących wiele problemów w obrębie 
paznokci i skóry stóp.
Jednym z pierwszych zabiegów wyko-

nanych 6 lat temu była korekcja wra-
stających paznokci Metodą Arkady. 
Wynaleziona przez polskiego wizjone-
ra, prekursora wielu pomysłów w pol-
skiej podologii Adriana Arkadę, obser-
wowanego przez rzeszę specjalistów 
w Europie i na świecie.Zabieg ten jest 
niezastąpioną metodą przy problemach 
z najbardziej zaawansowanych wrasta-
niach paznokci. Zaawansowane stany za-

palne nie są przeciwwskazaniem do tego 
zabiegu, a wręcz przeciwnie – maksy-
malnie przyśpieszają regenerację uszko-
dzonych tkanek bez potrzeby podawania 
obciążających organizm antybiotyków.

Inną metodą korekcji paznokci wra-
stających jest klamra ortonyksyjna. 
Przez lata pracy w gabinecie pracowa-
łam z wieloma patentami, począwszy 
od klamer z tworzyw sztucznych, przez 
wielokształtne i wieloczęściowe klam-
ry metalowe, zatrzymałam się obecnie 
przy swojej ulubionej klamrze Unibrace. 

Współtwórcą tej Metody Jest Daniel 
Abratkiewicz, Człowiek, dzięki które-
mu świat podologii mogłam dostrzec 
z najbardziej niesamowitej, nieznanej 
mi dotąd światowej strony. Osoba, dzię-
ki której poznałam kolorowy świat po-
dologicznej pracy w Polsce i poza gra-
nicami, Macedonii i Białorusi. Klamra 
Unibrace pozwala w nieinwazyjny i bez-
bolesny sposób rozwiązać bolesne prob-
lemy. W przebiegu mniej zaawansowa-
nych wrastań paznokci odpowiedzią jest 
Unibrace. 
Nieinwazyjne, bezbolesne oczyszczanie 

modzeli, odcisków to kolejny punkt ofer-
ty gabinetu. Już po jednorazowym zabie-
gu Pacjent schodzi z fotela z dużą ulgą 
i może natychmiast wrócić do aktywno-
ści. Przy okazji tego zabiegu Pacjenci 
najczęściej otrzymują dawkę sporej wie-
dzy na temat mechaniki chodu, która łą-
czy się z powstawaniem powyżej wspo-
mnianych zmian.
Paznokcie zmienione chorobowo, po-

grubiałe, przebarwione to kolejne punk-
ty oferty, odpowiadającej na najczęstsze 
problemy Pacjentów zgłaszających  się 
do gabinetu PODOlove. W większości 
przypadków, mimo wieloletnich defor-
macji paznokci, udaje się przywrócić 
pierwotny, zdrowy stan paznokci. W za-
leżności od zaawansowania problemu te-
rapie te trwają od kilku tygodni do kilku 
miesięcy.
Kolejnym problemem, z którym można 

się zgłosić do podologa, są paznokcie 
pourazowe, które często wiążą się z wy-
stępowaniem krwiaków podpaznokcio-
wych. Szybka reakcja, najlepiej w cią-
gu 24 godzin po urazie może przynieść 
natychmiastową ulgę. Odpowiednie do-
pasowanie metody odbarczenia krwia-
ka podpaznokciowego skutkuje zupełnie 
niebolesnym zabiegiem, a dużą ulgą już 
po pierwszej wizycie.
Podsumowując powyżej wspomnia-

ne zabiegi, które oferujemy i które są 
najczęściej wykonywanymi w naszej 
pracy, są to rozwiązania nieingerują-
ce, nieinwazyjne, w związku z czym 
mam nadzieję, że krótkie opisy zachęcą 
Państwa, być może naszych przyszłych 
Pacjentów, do rozmów o podologii jako 
specjalności, która przynosi ulgę w naj-
bardziej pożądanym stylu – bezstresowo 
i bezboleśnie.

Polecamy się z całych serc i zapraszamy!

Do Państwa dyspozycji, podolodzy Asia 
Kaliska i Zuzia Licha.

Fot. Klaudia R. Fotografi a
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Wiosłowali, smakowali, promowali
Piknik Leszczyńskie Smaki oraz Spływ Konwaliowym Szlakiem Kajakowym to dwie imprezy, które udało się w tym roku zorgani-

zować Centrum Informacji Turystycznej przy współpracy z Organizacją Turystyczną Leszno-Region. 

- W poprzednich latach w kalendarzu 
mieliśmy wpisanych co najmniej 6 du-
żych imprez. Oprócz spływu kajako-
wego i Leszczyńskich Smaków orga-
nizowaliśmy także rajdy rowerowe czy 
lubiany przez leszczynian Powrót Króla. 
Niestety od dwóch lat pandemia krzy-
żuje nam plany, ale robimy co możemy, 
by zadowolić mieszkańców i promować 
nasze miasto i region – mówi Konrad 
Andrzejewski, kierownik Centrum 
Informacji Turystycznej w Lesznie.
26 czerwca odbyła się XVI edy-
cja Spływu Konwaliowym Szlakiem 
Kajakowym organizowanego przez 
Organizację Turystyczną Leszno-
Region, Gminę Przemęt oraz Ośrodek 
Wypoczynkowy Domki u Marcina. 
Impreza jak co roku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Za wiosła chwyciło 
aż 80 osób, czyli 40 załóg kajakarskich.
- Wspólnie z mężem bierzemy 

udział w spływie już piąty rok z rzę-
du. Uwielbiamy podziwiać piękno 
Przemęckiego Parku Krajobrazowego 
z perspektywy wody. Ciekawa trasa, 
świetna organizacja, przesympatyczni 
uczestnicy to elementy, które sprawia-
ją, że na pewno za rok również się tu 

pojawimy - mówiła jedna z uczestniczek 
imprezy.
Zarówno start, jak i meta spływu od-

bywały się z plaży w miejscowości wy-
poczynkowej Wieleń. Trasa prowadziła 
przez jeziora Wieleńskie, Osłonińskie, 
Górskie, Olejnickie i Radomierskie. 
Główną jej atrakcją było przepłynięcie 
obok rezerwatu przyrody, czyli Wyspy 
Konwaliowej, porośniętej przez ponad 
stuletni drzewostan i otoczonej piękny-
mi liliami wodnymi. Po przebyciu po-
nad 18-kilometrowej trasy na mecie 
spływu czekał na uczestników ciepły 
obiad, a także atrakcja w postaci prze-
jażdżki wodnym bananem holowanym 
przez motorówkę. Dzięki profesjonal-
nej opiece organizatorów oraz ratowni-
ków WOPR wszyscy dotarli bezpiecz-
nie na metę.
Wyczekiwana przez smakoszy regio-

nalnych potraw impreza Leszczyńskie 
Smaki odbyła się 10 lipca i była jedną 
z atrakcji Pikniku Polonijnego zorgani-
zowanego z okazji Finału Mistrzostw 
Europy Drużyn Polonijnych - Leszno 
2021. Fani domowego jedzenia mogli 
popróbować smakowitych dań przygo-
towanych i serwowanych przez panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Popowa 

Wonieskiego, Starkowa oraz Kaszczoru. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
stoisko Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa 
z Osiecznej, przy którym można było na-
być świeży chleb na zakwasie oraz spró-
bować swoich sił w rzeźbieniu w mydle. 
Za leszczyńskie smakosze, czyli spe-
cjalne żetony, można było zakupić też 
pyszne, domowe ciasto, idealne do po-
południowej kawy. Dla najmłodszych 
przygotowano warsztaty gry, animacje 
i dmuchane zamki. Nie brakowało tak-
że innych atrakcji dla dzieci, w posta-
ci konkursów, gier, animacji i dmucha-
nych zamków. Biesiadowanie umilała 
muzyka na żywo, którą serwowała goś-
ciom Leszczyńska Kapela Podwórkowa 
Krzysztofa Kubiaka.

Mimo że pandemia nie pozwoliła na 
zrealizowanie w tym roku wszystkich 
zaplanowanych imprez, to Leszczyńska 
Informacja Turystyczna nie narzeka-
ła na brak pracy. Dzięki takim impre-
zom jak Antidotum Airshow Leszno, 
V Balonowym Mistrzostwom Świata 
Juniorów czy Mistrzostwom Świata 
w Akrobacji Szybowcowej do mia-
sta zjechało wielu turystów, którzy 

chętnie zaglądali do biura przy ulicy 
Słowiańskiej w celu poszukiwania tu-
rystycznych atrakcji. Duży ruch gene-
rowała również zorganizowana przez 
Wielkopolską Organizację Turystyczną 

kampania promocyjna pod nazwą 
„Wielkopolska – to tak blisko!”. Leszno 
było jednym z miast promowanych za 
pośrednictwem reklam radiowych, in-
ternetowych, ulicznych akcji rozdawania 
ulotek, a także tak zwanych city lightów, 
które zawisły w Szczecinie, Łodzi, 
Wrocławiu, Bydgoszczy i Poznaniu.
- Celem akcji było dotarcie do miesz-

kańców największych aglomeracji miej-
skich z sąsiednich regionów i zachęcenie 
do wybrania Wielkopolski jako miejsca 
kolejnej weekendowej wycieczki. Akcja 
przyniosła oczekiwane rezultaty. Udało 
się w pozytywny sposób wykorzystać za-
istniałą sytuację, w której obostrzenia 
antypandemiczne oraz niepewność po-
dróży zagranicznych przyczyniły się do 
gwałtownego wzrostu zainteresowania 
podróżami po Polsce – mówi Konrad 
Andrzejewski. (5
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REKLAMA

Pomaganie wzbogaca
Pomagając innym, pomagamy także sobie. Chyba nie ma lepszego balsamu dla duszy niż szczery uśmiech człowieka, w którego 

życiu zmieniliśmy coś na lepsze. Być wolontariuszem oznacza czerpać radość i satysfakcję z bezinteresownego wspierania tych, 

którzy tego potrzebują, a jednocześnie stawać się lepszym człowiekiem. Każdy moment jest dobry na rozpoczęcie przygody, 

która może odmienić życie nie tylko innych, ale także nasze. 

Poczucie sensu, wspólny cel, realizowa-
nie swoich pasji lub ich odkrywanie, zdo-
bywanie zawodowego doświadczenia, 
nowe znajomości - jest wiele korzyści 
z podjęcia działalności wolontariackiej. 
Jest także wiele form działania, które 
można podjąć, między innymi: pomoc 
ubogim (zbiórki żywności, ubrań, pienię-
dzy), opieka nad zwierzętami w schroni-
skach, odwiedzanie chorych w szpitalach 
czy seniorów w domach opieki społecz-
nej czy organizowanie warsztatów dla 
dzieci. Istotne jest, by były one dopaso-
wane do naszych zainteresowań oraz ilo-
ści wolnego czasu, jakim dysponujemy. 

W Lesznie działa ponad 360 organiza-
cji pozarządowych. Zajmują się różny-
mi dziedzinami życia (sport, ekologia, 
profi laktyka i ochrona zdrowia, po-
moc społeczna, edukacja i wychowanie 

itd.), zatem na pewno każdy znajdzie 
coś dla siebie. Na stronie ngo.leszno.
pl znajdziecie bazę wszystkich orga-
nizacji pozarządowych działających 
w Lesznie oraz oferty dla wolontariu-
szy. W Lesznie funkcjonują także dwa 
centra, które pomagają wszystkim zain-
teresowanym rozpocząć przygodę z wo-
lontariatem, a także promują jego ideę. 
To Leszczyńskie Centrum Wolontariatu 
działające przy Fundacji Centrum 
Aktywności Twórczej (biuro mieści się 
przy ul. Więziennej 3) oraz Leszczyńskie 
Centrum Wolontariatu działające przy 
Stowarzyszeniu Leszczyński Bank 
Żywności (siedziba przy ul. Słowiańskiej 
59). Poza tym istnieją platformy skupia-
jące różne oferty wolontariatu z całej 
Polski, takie jak chociażby volunteersi-
de.com. Pomagać można również onli-
ne. W tym celu warto zajrzeć na stronę 

e-wolontariat.pl, na której znajdują się 
oferty współpracy z różnymi organiza-
cjami za pośrednictwem internetu.

Wrzesień w Lesznie stoi pod znakiem 
wolontariatu i społecznego zaangażo-
wania. Tradycją stała się doroczna akcja 
Aktywne Obywatelskie Leszno obrazu-
jąca ogromny potencjał tkwiący w lesz-
czyńskim trzecim sektorze. Głównym 
punktem akcji jest wielki festyn aktyw-
ności, w organizację którego angażują 
się nie tylko organizacje pozarządowe, 
ale również placówki oświatowe, lesz-
czyńskie instytucje oraz fi rmy zaanga-
żowane społecznie. Nie inaczej będzie 
w tym roku. 11 września zapraszamy 
do Alei Gwiazd Żużla pod Stadionem 
Alfreda Smoczyka. Plenerowa impreza 
z ogromem atrakcji jest świetną okazją 
do poznania ciekawych osób, rozmów na 
temat ich działalności, a przede wszyst-
kim do wstąpienia w szeregi organiza-
cji, która najbardziej do nas przemawia. 
Ideą festynu jest także uświadamia-

nie mieszkańców, że aktywność oby-
watelska to branie odpowiedzialności 
za najbliższe otoczenie, na które skła-
da się na przykład rodzina, dzielnica 
czy nasze miasto. Aktywny obywatel 
to obywatel, który nie jest bierną jed-
nostką, która oczekuje na zmiany, tylko 
bierze czynny udział w tych zmianach 
i je kształtuje - mówi Anna Szymańska 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi.
Trzeci sektor to podstawa sprawnie 

funkcjonującego społeczeństwa obywa-
telskiego. Często to właśnie organiza-
cje pozarządowe są najbliżej ludzi i ich 
problemów, dzięki czemu najlepiej zna-
ją potrzeby obywateli. W efekcie po-
średniczą między nimi a administracją 

państwową, która wykorzystując cenną 
wiedzę może efektywniej realizować za-
dania publiczne.

Wolontariuszem może zostać każdy, 
kto tylko ma chęć i zapał do pracy. Bez 
względu na płeć, wiek, doświadczenie 
czy kondycję, każdy ma szansę zmieniać 
świat wokół siebie. 

- Dla przykładu, w Lesznie istnieje kil-
kadziesiąt organizacji pozarządowych, 
które propagują wolontariat wśród se-
niorów. Jest wiele starszych osób, które 
nadal mają sporo energii, a ich doświad-
czenie i umiejętności sprawiają, że stano-
wią nieoceniony kapitał społeczny. Mogą 
dzielić się one z innymi swoim doświad-
czeniem, wiedzą, mądrością życiową, pa-
sją i pogodą ducha. Sami seniorzy nie-
jednokrotnie podkreślają w rozmowach, 
że angażując się w lokalny wolontariat, 
nie tylko czują się potrzebni, ale mają re-
alny wpływ na kształtowanie najbliższe-
go otoczenia. Aktywne uczestnictwo osób 
starszych w życiu społecznym ma także 
wielką wartość w kontekście budowania 
relacji międzypokoleniowych. W Lesznie 
od paru lat grupa seniorów regularnie 
odwiedza leszczyńskie przedszkola i czy-
ta dzieciom bajki, a inna grupa seniorek 
wolontariuszek spotyka się z młodzieżą 
i zachęca do badań profi laktycznych - 
mówi Anna Szymańska.

Zostając wolontariuszem, masz szan-
sę zrobić wiele dobrego. Zatem działaj 
i przekonaj się o tym na własnej skórze! 
Może to właśnie ty zostaniesz kolejnym 
„Leszczyńskim Wolontariuszem Roku”?

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIE: LESZCZYŃSKIE NGO
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METODA TOMATISA® W PRZEDSZKOLU „KOLOROWY ŚWIAT”

Można dobrze słyszeć, ale źle słuchać
Rodzice i nauczyciele w kontaktach z dziećmi doświadczają sytuacji, w których mają wrażenie, że 

mówią do dziecka, ale ono nie słyszy. Wówczas powtarzają komunikat kilka razy i wtedy jest 

szansa, że doczekają się reakcji ze strony młodego człowieka. Jest ona jednak nieadekwatna, po-

nieważ dziecko usłyszało coś innego, przeinaczyło przekazywany komunikat. Dlaczego tak się 

dzieje? Czy to efekt złej woli dziecka? A może ma ono problem z uwagą słuchową? Nasze zmysły otrzymują i przekazują informację, mózg 

ją analizuje i przetwarza, a ciało reaguje gestem, zachowaniem. Do odpowiedniej reakcji na otoczenie niezbędne są prawidłowa integracja 

i organizacja informacji sensorycznych – także tych słuchowych. Metoda Tomatisa® ma celu polepszenie słuchania, rozumienia, a w konse-

kwencji reagowania na komunikaty językowe, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność uczenia się i jakość komunikowania. 

Przedszkole Niepubliczne „Kolorowy Świat” ma w swojej ofercie wspomnianą Metodę Tomatisa®.

Jak to możliwe, że można dobrze sły-
szeć, ale źle słuchać? Czym różni się 
słyszenie od słuchania? Słyszenie jest 
zdolnością biologiczną, bierną, nato-
miast słuchanie to selekcja fi zjologicz-
na, psychologiczna, aktywna. Jest zwią-
zana z odbiorem dźwięków i reakcją na 
nie. Nazywana jest też uwagą słuchową. 
Słuchanie zakłada, że mamy możliwość 
wyboru, selekcji dźwięku lub informacji, 
zdolność do skupienia się na konkretnym 
dźwięku lub informacji a pominięcia in-
nych. W sytuacji, kiedy słyszymy różne 
dźwięki z otoczenia, np. odgłosy prze-
jeżdżającego pojazdu, muzykę i mowę 
ludzką mamy możliwość skoncentrowa-
nia się na wypowiadanych przez drugą 
osobę słowach, gotowość do odbioru in-
formacji i zainteresowania się nią. Nasza 
zdolność do prawidłowego słuchania 
jest kształtowana poprzez czynniki mo-
tywacyjne, poznawcze i emocjonalne. 
Mówiąc innymi słowy: ważne jest prag-
nienie, intencja, zamiar podzielenia się 
lub przyjęcia informacji, czyli właściwa 
motywacja. Równie istotna jest zdolność 
poznawcza, tj. uwaga, wybór istotnych 
informacji. Bardzo ważną rolę odgrywa-
ją też emocje, które zarządzają informa-
cjami. Podsumowując: słuchanie, czyli 
uwaga słuchowa to umiejętność uważ-
nego używania słuchu w celu uczenia 
się i komunikowania, bez zakłóceń na 
płaszczyźnie emocjonalnej.
 Równowaga między właściwie 

funkcjonującą motywacją, uwagą i emo-
cjami ma kluczowe znaczenie w prawid-
łowym przetwarzaniu informacji. Każdy 

z trzech omówionych elementów bezpo-
średnio wpływa na pozostałe i do pewne-
go stopnia wyrównuje braki innego. Jeśli 
jednak  równowaga między motywacją, 
uwagą i emocjami jest znacznie zachwia-
na, występują zaburzenia uwagi słucho-
wej. Powoduje to trudności w przy-
swajaniu wiedzy i komunikowaniu się. 
Dziecko, które ma właściwą motywację 
do nauki i dobry poziom uwagi, jednak 
wysoki poziom stresu, może mieć duże 
problemy ze słuchaniem, czyli prawidło-
wym przetwarzaniem informacji. Z kolei 
problemy z uwagą słuchową mogą wpły-
nąć negatywnie na zdolność skupienia 
uwagi oraz obniżyć motywację.
Słuchanie jest funkcją, którą możemy 
ćwiczyć. Metoda Tomatisa® jest natural-
ną metodą stymulacji neurosensorycznej, 
która wykorzystuje plastyczność mózgu. 
Odkrycie, że mózg jest neuroplastyczny, 
czyli tkanki nerwowe mają zdolność do 
tworzenia nowych połączeń, co pozwa-
la zmieniać strukturę mózgu i funkcjo-
nowanie w reakcji na odpowiednią sty-
mulację, daje bardzo duże możliwości 
terapeutyczne a także wspomagania pro-
cesu uczenia się. Każdy trening pozwala 
połączyć nowe komórki nerwowe i roz-
szerzyć ich sieć. Im więcej ćwiczymy, 
im bardziej stymulujemy, tym bardziej 
wzmacniamy połączenia nerwowe. 
Twórcą Metody Tomatisa® jest fran-

cuski lekarz otolaryngolog, chirurg i fo-
niatra – Alfred Tomatis, który prowadził 

badania m. in. wśród robotników nara-
żonych na dźwięki o dużym natężeniu 
i zauważył ścisły związek między uchem 

i głosem. Celem Metody Tomatisa® jest 
przywrócenie wysokiej jakości, pełne-
go potencjału uwagi słuchowej, uzy-
skanie harmonii ucha, głosu i ciała oraz 
uspokojenie układu emocjonalnego. 
Reorganizacja układu nerwowego moż-
liwa jest dzięki wykorzystaniu zmodyfi -
kowanych nagrań muzycznych. Muzyka 
jest bogatym i złożonym bodźcem, któ-
ry jest w stanie stymulować cały mózg, 
wywołując duże zmiany neuronalne. 
Na temat wykorzystania muzyki oraz 
jej efektów w przypadku modulowa-
nia aktywności mózgu przeprowadzo-
no wiele badań naukowych (np. łago-
dzenie defi cytów ruchowych w chorobie 
Parkinsona, rehabilitacja pacjentów po 
udarze). 
Dobrane przez specjalistę programy 

słuchowe w czasie rzeczywistym mo-
dyfi kują muzykę, aby przyciągnąć uwa-
gę mózgu i rozwijać zdolności motywa-
cyjne, emocjonalne i poznawcze. Mózg 
jest stopniowo „trenowany” do zwraca-
nia uwagi na informacje sensoryczne, 
a następnie do lepszej analizy tych in-
formacji. Specjaliści Metody Tomatisa® 
przechodzą szkolenie z tworzenia indy-
widualnych programów, które będą naj-
lepiej dostosowane do celów konkret-
nych osób. Mają do swojej dyspozycji 
różne nagrania muzyczne i ustawienia 
parametrów, co pozwala precyzyjnie 
dobrać sposób oddziaływania muzyki. 
Główne nagrania muzyczne to utwory 
Mozarta, walce, chorały gregoriańskie, 
marsze. Są one modyfi kowane przy po-
mocy fi ltrów, co umożliwia trening uwa-
gi słuchowej skupiony na precyzyjnie 
określonym zakresie częstotliwości. 
Można to porównać do oświetlenia sce-
ny, gdy snop światła oświetla jednego 
z aktorów. Tutaj aktorami są poszcze-
gólne zakresy częstotliwości. Program 
przygotowany przez specjalistę zostaje 
skopiowany na urządzenie TalksUp®, 
które umożliwia korzystanie z treningu 
uwagi. Do słuchania muzyki w czasie 
treningu uwagi słuchowej służą specjal-
ne słuchawki Tomatis® Infi nite, które 
przekazują dźwięk tradycyjnie, drogą 
powietrzną, czyli przez przewodnictwo 

powietrzne, ale także przez słuchawkę 
kostną, czyli przewodnictwo kostne.  
 Metoda Tomatisa® jest metodą o cha-

rakterze edukacyjnym. Znajduje zastoso-
wanie w wielu obszarach, wspomagając 
procesy uczenia się i komunikowania : 
zaburzenia koncentracji uwagi, pobudze-
nie aktywności mózgu, poprawa pozio-
mu dynamiki, energii, problemy senso-
motoryczne (równowaga, koordynacja, 
napięcie ruchowe, praksja), regulacja 
emocji, poprawa jakości głosu, trudno-
ści szkolne i zaburzenia uczenia się, za-
burzenia w zakresie mowy (opóźniony 
rozwój mowy, zaburzenia artykulacyji, 
afazja rozwojowa, niepłynność mowy), 
trudności językowe (dzieci bilingwalne).

AGNIESZKA WAWRZYNIAK

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
„KOLOROWY ŚWIAT” 
MARIA JURCZYŃSKA

ul. Bolesława Prusa 35, 64-100 Leszno
tel. 512-727-614

sekretariat@kolorowy-swiat.pl
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Mieszkaniec gminy Krzemieniewo 
uciekał przed policją

Lądowanie w kukurydzy

Z Leszna do Grecji
Na początku sierpnia w leszczyńskiej komendzie straży pożarnej 

urządzono punkt zborny dla wielkopolskich strażaków mających 

wspomóc gaszenie ognia w Grecji.

W tym południowym kraju doszło do 
dużych pożarów lasów, a Polska po-
stanowiła pomóc w opanowaniu sza-
lejącego żywiołu. Zgodnie z wytycz-
nymi z Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Lesznie miały skoncentrować się 
siły i sprzęt w celu wyjazdu do Grecji. 
Z Leszna wyjechał tak zwany moduł po-
znański, który następnie przemieścił się 

w kierunku Dolnego Śląska. Po połącze-
niu z modułem wrocławskim wszystkie 
siły pojechały nieść pomoc na południe 
kontynentu. Łącznie z Polski do Grecji 
wyjechało 143 strażaków.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE

NIeprzewidziane zdarzenie w rejonie Lotniska Leszno w pobli-

żu drogi krajowej nr 12 i  S5, gdzie awaryjnie lądował 

szybowiec.

Zdarzenie odnotowano 21 sierpnia. 
Pilot musiał lądować najprawdopodob-
niej po zaczepieniu o linkę holowniczą 
opadającą od paralotni. Okoliczności 

wskazują, że linka ta, zahaczając o ma-
szynę, doprowadziła do zmiany jej tra-
jektorii lotu i w konsekwencji upadku na 
pole kukurydzy.
- Cały czas mieliśmy kontakt telefonicz-

ny z pilotem, toteż udało się go szyb-
ko zlokalizować. Aby dostać się w re-
jon zdarzenia, musieliśmy wyciąć część 
ogrodzenia. Mężczyzna nie mógł wydo-
stać się samodzielnie z kabiny szybow-
ca, trzeba było ją otworzyć od zewnątrz. 
Wprawdzie opuścił ją o własnych siłach, 
ale profi laktycznie został przewiezio-
ny na badania do szpitala - informuje 
Szymon Kurpisz z leszczyńskiej straży 
pożarnej.
Straty w wyniku zdarzenia szacowane 

są na 50.000 złotych.
(LUK)

FOT. KM PSP W LESZNIE

REKLAMA

Młody mężczyzna razem z  kolegą wpadł w  Krobi po pościgu 

mundurowych. 17-latek nie miał uprawnień do kierowania 

samochodem.

Uwagę stróżów prawa wzbudził samochód audi, który po północy poruszał się uli-
cami Gostynia. Kierowca na rondzie w centrum miasta skręcił w ul. Wrocławską 
i właśnie wtedy funkcjonariusze postanowili sprawdzić, kto siedzi za kółkiem. 
Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, samochód zwolnił, a następnie 
gwałtownie przyspieszył. Kierowca zaczął uciekać ulicą Wrocławską i jakoś nie-
specjalnie przejmował się obowiązującymi przepisami. Pędził, ile fabryka dała, 
najpierw opuszczając Gostyń, a następnie kierując się do Krobi. Szaleńczy rajd za-
kończył na ul. Ogrodowej właśnie w tej miejscowości, gdzie auto wpadło do rowu. 
Ale jeszcze wtedy kierujący nie odpuścił.
- Zarówno kierowca, jak i pasażer audi, po opuszczeniu pojazdu, ucieczkę konty-

nuowali pieszo. W krótkim czasie obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani - informuje  
Monika Curyk, ofi cer prasowy KPP w Gostyniu.
Samochodem uciekał 17-letni mieszkaniec gminy Krzemieniewo. Nie posiadał 

uprawnień do poruszania się pojazdami, spowodował zagrożenie w ruchu drogo-
wym, a także nie wykonał polecenia policji, bo nie zatrzymał się do kontroli. Za 
takie zachowanie przepisy przewidują karę do 5 lat pozbawienia wolności, a także 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Eskortowali rodziców 
z rannym dzieckiem

Poznaniak oszukiwał w internecie, 
zatrzymali go policjanci z Leszna

Śmierć na ogrodzeniu

Baloty poszły z dymem

Taka piękna roślinka

Policjanci pomogli w bezpiecznym dotarciu do szpitala rodzicom, 

którzy wieźli ranne dziecko.

Do zdarzenia doszło na początku sierp-
nia w godzinach wieczornych. We 
Włoszakowicach policjantów ruchu dro-
gowego wracających z obsługi zdarzenia 
zatrzymał wystraszony kierowca dacii 
duster.
- Mieszkaniec Głogowa wypoczywał na 

letnisku w Boszkowie i tam właśnie z wy-
sokości upadło jego 5-letnie dziecko. 

Straciło ono przytomność i doznało po-
ważnego urazu głowy. Nasi policjanci 
podjęli decyzję o pilotażu pojazdu aż do 
Leszna. Dzięki temu udało się bezpiecz-
nie dowieźć dziecko do szpitala - mówi 
Daria Żmuda z leszczyńskiej policji.

(LUK)

Dramatyczne zdarzenie na leszczyńskim Zatorzu. Na płocie 

zginęła 40-letnia kobieta.

Do zderzenia doszło w połowie miesią-
ca na posesji przy ul. Fałata.
- Przyjęliśmy zgłoszenie, że na ku-

tym płocie znajduje się kobieta - mówi 
Szymon Kurpisz, ofi cer prasowy 
Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Prawda okazała się jednak bardziej 

skomplikowana. 40-latka nadziała się 
na część ogrodzenia, a w chwili, gdy na 
miejsce przyjechała straż pożarna, pod-
trzymywali ją sąsiad i policjant. Strażacy 
przystąpili do uwalniania kobiety z płotu. 

Chociaż zabrali się za wycinanie jego 
fragmentu, 40-latka już nie dawała oznak 
życia. Zgon potwierdzili ratownicy me-
dyczni, którzy przyjechali na posesję. 
Na miejscu pod nadzorem prokuratora 
wykonano czynności dochodzeniowe. 
Okoliczności wskazują, że kobieta zgi-
nęła na skutek wykrwawienia po nadzia-
niu się na ostrą część opłotowania.

(LUK)

Około 8 hektarów ścierniska oraz 25 balotów słomy spłonęło w wyniku pożaru, 
jaki wybuchł w sierpniu w rejonie Niechłodu. W akcję gaśniczą zaangażowanych 
było łącznie 12 jednostek straży pożarnej z powiatów leszczyńskiego i wschow-
skiego. Do walki z żywiołem wykorzystano także ciągniki i ładowarkę.

(LUK)
ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE

Tyle że nielegalna. Policja zatrzymała mężczyznę uprawiające-

go w  domu marihuanę. Do zdarzenia doszło w  gminie 

Bojanowo.

Wpadkę zaliczył przypadkowo, a za-
częło się od tego, że w miejscu, gdzie 
mieszka 20-latek, doszło do interwen-
cji policji. Sprawa była jednak zwią-
zana z nieporozumieniami rodzinny-
mi. Policjantka, która przyjechała na 
miejsce, zauważyła, że na parapecie 
stoi piękna roślina. Nie był to jednak 
ani kaktus, ani fi kus, ani coś podobne-
go. To niemal półtorametrowe drzewko 
konopi indyjskiej.
- Znaleziony krzew zabezpieczyli po-

licjanci z grupy dochodzeniowo-śled-
czej. Mężczyzna tłumaczył, że ziarno 

znalazł w porcji marihuany, którą kupił 
w czerwcu pod leszczyńską dyskoteką. 
Porcję podobno nabył od nieznajome-
go mężczyzny i postanowił sprawdzić, 
co wyrośnie z ziarenka - mówi Beata 
Jarczewska z KPP w Rawiczu.

Mężczyzna ma postawiony zarzut 
uprawy marihuany, co jest zagrożone 
karą do 3 lat pozbawienia wolności.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Mężczyzna próbował dorobić się na zaliczkach na ciągniki 

i maszyny rolnicze, których rzeczywiście nie posiadał.

Oferował je na portalach aukcyj-
nych, a potencjalnym kupującym prze-
kazywał telefonicznie, że na terenie 
Niemiec współpracuje z fi rmą, któ-
ra zajmuje się sprzedażą takich sprzę-
tów. Ludzie, którzy byli zainteresowa-
ni kupnem, wpłacali na konto zaliczki 
w wysokości kilkudziesięciu tysięcy 
złotych, czyli około 10 procent warto-
ści maszyn. Później było jak zwykle 
- kontakt ze sprzedającym się urywał. 
Strumień pieniędzy przestał płynąć do 
27-latka z powiatu poznańskiego, kie-
dy do jego mieszkania wkroczyli po-
licjanci zwalczający przestępczość 
gospodarczą.
- Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa 

przy sprzedaży ciągnika rolniczego 

i wyłudzenia od 28-letniego pokrzyw-
dzonego pieniędzy w kwocie 12 000 
złotych. Podczas przeszukania miejsca 
zamieszkania zatrzymanego, policjan-
ci zabezpieczyli pieniądze, telefony 
i komputery. Już dziś wiadomo, że po-
krzywdzonych w tej sprawie może być 
więcej. Podejrzany był w przeszłości 
notowany za podobne przestępstwa - 
informuje Monika Żymełka, ofi cer pra-
sowa KMP w Lesznie.
Leszczyński sąd, na wniosek prokura-

tury, zastosował wobec podejrzanego 
tymczasowe aresztowanie na trzy mie-
siące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia 
wolności.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Straż pożarna interweniowała w Zbarzewie po tym, jak doszło tam do wypadku 
z udziałem volkswagena. Samochodem kierował mężczyzna, który - jak potwier-
dziło badanie zespołu ratownictwa medycznego - nie wymagał przewiezienia do 
szpitala. Auto zostało nieznacznie uszkodzone.

Zdj. KM PSP w Lesznie
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To nie Kapadocja, to Leszno!
V Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów oraz rozgrywany w tym samym cza-

sie Balonowy Puchar Leszna były kolejną okazją do podziwiania na leszczyń-
skim niebie bajkowych widoków. Od 9 do 14 sierpnia mogliśmy podążać za pod-
niebnymi zmaganiami balonowych ekip i pstrykać dziesiątki zdjęć, które potem 
chętnie udostępnialiśmy w internecie, pokazując całemu światu, że Leszno to nie-
źle „oderwane” miasto. Mistrzem świata został Holender Roy Gommer – gratulu-
jemy i jednocześnie cieszymy się niezmiernie z drugiego miejsca Polaka Denisa 
Dawidziuka. Zwieńczeniem sportowych zmagań był nocny pokaz balonów, który 
w tym roku odbył się na lotnisku i zgromadził rekordową liczbę osób.
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W dniu 04 września przed 

koncertem „Pożegnanie Lata” 

oraz 05 września przed meczem 

żużlowym  Ochotnicza Straż 

Pożarna OSP Gronowo 

we współpracy z Wojewódzkim 

Szpitalem Zespolonym w Lesznie 

organizuje tymczasowy punkt 

szczepień. Punkt szczepień 

zlokalizowany zostanie  

w budynku socjalnym przy 

Sztucznym Lodowisku w Lesznie. 

Szczepienia odbywać się będą 

w godzinach 04.09 g. 16:00 – 

19:30 oraz 05.09 14:00 do 19:00.  

Podawana będzie jednodawkowa 

szczepionka Johnson & Johnson.

Szczepimy się z OSP
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TEATR    nowy sezon

ISTVÁN TASNÁDI

CYBER CYRANO
Przekład JOLANTA JARMOŁOWICZ, SYLWIA BOGDAŃSKA

Reżyseria PRZEMYSŁAW ŻMIEJKO
Scenografi a BOŻENA ŚLAGA

Muzyka FILIP STERNAL
Obsada:

PAULINA KULAS
MAGDALENA WALKIEWICZ 

JAKUB MIKULAK

Zdjęcie z próby

ERICH SEGAL

LOVE STORY
Przekład ANNA PRZEDPEŁSKA-TRZECIAKOWSKA

Adaptacja OSKAR WEINERT
Reżyseria ZBIGNIEW RYBKA

Scenografi a WOJCIECH STEFANIAK
Kostiumy ZOFIA DE INES

Muzyka ŁUKASZ MATUSZYK
Ruch sceniczny TOMASZ TWORKOWSKI

W rolach głównych 
MARTA M. WIŚNIEWSKA i DAWID CZUPRYŃSKI

Zdjęcie z próby

W złotą polską jesień Teatr Miejski w Lesznie wkroczy z przytupem, bo aż trzema premierami! 
We wrześniu na pełnych obrotach teatr rusza z nowym sezonem artystycznym, któremu – miejmy nadzieję 

– pandemia nie przeszkodzi! 
Wachlarz tegorocznych premier 10 września otworzy niezwykły interaktywny spektakl dla młodego widza „Cy-
ber Cyrano” Istvána Tasnádiego. Dwa tygodnie później, 24 września sceną zawładnie jedna z najpiękniejszych 

historii o miłości – „Love Story” Ericha Segala. Bezpretensjonalna historia Oliviera i Jenny tym razem pojawi się 
w wersji teatralnej. 

Tuż po wakacjach na afi sz powrócą także: „Słoneczni chłopcy” – wspólna produkcja naszego Teatru 
i krakowskiego Teatru KTO (w lipcu mieliśmy okazję oklaskiwać na leszczyńskim Rynku ich „Peregrinusa”), ba-

wiący do łez „Mayday”, uroczy i przebojowy „Mały Książę” oraz najpiękniejsze piosenki Zbigniewa 
Wodeckiego w wykonaniu Roberta Rozmusa, czyli przedstawienie „Chwytaj dzień”. 

To nie wszystko. Już we wrześniu rozpoczną się także cykle zajęć edukacyjnych, a teatr wypuści w świat kolejną 
(po „Małym Księciu”) teatralną grę komputerową. W #GRAMY_ONLINE – edukacyjnej grze o teatrze pokazany 

zostanie Teatr Miejski od kulis. Zatem szykujcie się, bo to będzie naprawdę intensywna jesień!
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Teatr wyobraźni 

dr Tomasz Man

Planowane terminy 
warsztatów 

w 2021 roku: 
19 IX, 10 X, 
14 XI, 12 XII

Leszczyński 
Salon Poezji

 
eduteatr@teatrmiejskileszno.pl

 www.teatrmiejskileszno.pl 
 Facebooku  Instagramie

Planowane 

w 2021 roku: 
26 IX, 17 X, 
21 XI, 19 XII

 Julia Wernio

Katarzyna Jamróz

Planowane 

w 2021 roku: 

MAŁY KSIĄŻĘ

#GRAMY_ONLINE 

TEATRALNE gry komputerowe

www.teatrmiejskileszno.pl 

wrzesień 

10   Pt. 18:00  CYBER CYRANO  PREMIERA
11    Sb. 18:00  CYBER CYRANO
12   Nd. 18:00  CYBER CYRANO
17   Pt.             18:00  SŁONECZNI CHŁOPCY
18   Sb. 18:00  SŁONECZNI CHŁOPCY
19   Nd. 18:00  SŁONECZNI CHŁOPCY
24  Pt.            18:00  LOVE STORY  PREMIERA
25  Sb. 18:00  LOVE STORY
26  Nd. 18:00  LOVE STORY

REPERTUAR 08/09 2021

Bilety:
tel. 65 307 01 83, 790 466 699

e-mail: bow@teatrmiejskileszno.pl

sierpień 

27   Pt. 19:00  BÓG MORDU                                        PREMIERA
28   Sb. 19:00  BÓG MORDU                      PREMIERA

(6
1/

20
21

)



22 # O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Zemsta między Poniecem 

a Bojanowem
Takie oto zdarzenie odnotowano w tym rejonie:

Ze zemsty za nieprzestrzeganie 8-godzinnego dnia pracy, napadło 5-ciu 
robotników na jadącego z  Ponieca do Bojanowa na dworzec robotnika 
Strużyka z  Ponieca; obito go kijami w  tak bestialski sposób, że przez kilka 
tygodni nie powróci do zdrowia. Policji państw. udało się opryszków ująć 
i osadzić pod kluczem.

Śmiercią zapłacił za nieostrożność
Tragiczne doniesienia z Ponieca:

Dnia 8-go powstał pożar w  oborze gospodarza Erdmanna Wursta 
w Poniecu, Poszedł on po siano na strych, znajdujący się nad oborą, zabie-
rając ze sobą latarkę. Aby mu nie mogła przeszkadzać w pracy, Erdmann po-
stawił latarkę na ziemię, lecz tak niefortunnie, że się obaliła, powodując tem-
samem momentalne zapalenie się siana. Nie zdając sobie sprawy z sytuacji, 
Erdmann nie przedsięwziął żadnych kroków do ugaszenia ognia, ani też sam 
nie ratował się ucieczką przed szybko rozprzestrzeniającym się żywiołem, 
doznając ciężkich poparzeń po lewej stronie ciała. Może znalazłby strasz-
ną śmierć w płomieniach, gdyby nie krzyki przybyłych na ratunek sąsiadów, 
którzy kazali nieszczęśliwemu zeskoczyć na ziemię. W międzyczasie tutejszej 
ochotniczej straży pożarnej, przy pomocy obywateli powiodło się
ogień zlikwidować. Nieszczęśliwą ofi arę swej własnej nieostrożności od-
wieziono samochodem p. Arnda do Domu Chorych w Poniecu, gdzie mimo 
opieki lekarskiej p. dr. Jurgi zmarł następnego dnia o godzinie 8-mej wieczo-
rem. Zmarły był kawalerem i miał na utrzymaniu 80-letnią matkę.

"Miłość" redaktorów 

lokalnych gazet
Tak o  pewnej gazecie i  jej redaktorze naczelnym donosił "Głos 
Leszczyński":

Już wczoraj wieczorem rozeszły się po mieście a dziś dalej kursują pogłos-
ki o  aresztowaniu Stanisława Migdalewicza, znanego kryminalisty, (patrz 
artykulik: Nie ideowiec, fecz oszust i złodziej - 2 str. dziś. wyd "Głosu") oraz 
naczelnego redaktora i  wydawcy bolszewicko-pornografi cznego "Kuriera 
Powszechnego". Podobno łącznie ze swym "szefem" została aresztowana 
niejaka Anastazja Siotkówna, która fi gurowała w "K. P." jako osoba za wszyst-
ko odpowiedzialna. Mówią także, że dostała się za kraty "cała"... redakcja" te-
go nikczemnego tygodnika.
Bliższych, pewnych i  dokładnych wiadomości nie udało się nam zdo-
być. Nie wiadomo, czy aresztowanie nastąpiło za tendencje polityczne, 
czy też z  oskarżenia o  przestępstwo natury "czysto" kryminalnej. Podobno 
Migdalewicz ma być pociągnięty do odpowiedzialności za 48 spraw.
W każdym razie sensacyjna wieść o aresztowaniu niepoprawnego złoczyńcy 
powitana została z zadowoleniem przez tutejsze społeczeństwo, domagają-
ce się, aby je nareszcie uwolnić od bolszewizującej bandy i zasypać źródło, 
z którego szerzyła się zgnilizna moralna.

Sprawa o rzekome łapownictwo
Rzecz rozegrała się przed sądem w Bojanowie:

Dnia 7. września br. odbył się w sądzie pokoju w Bojanowie proces o obe-
lgę rzuconą na posterunkowego pana Lisa z Ponieca, jakoby ten miał ode-
brać łapówkę w r. 1922 od p. Arulczyńskiego z Ponieca. Obelga okazała się 
nieprawdziwą, przeciwnie, jeszcze raz uzasadnionem zostało, iż policja pań-
stwowa z Ponieca, jak ogólnie pol. państw. w całym kraju obowiązki swoje 
sprawuje należycie, za co należy się uznanie. Sąd skazał rzucającego obelgi 
na policjanta na 4 tygodnie więzienia.

I jeszcze kradzieże koło Ponieca
A dzieje się tak, że...

Doszło tutaj do tego, że już z pola a nawet ze stodół kradną zboże, ziemnia-
ki i kapustę i co tylko jaką wartość posiada. Świeżo skradziono tu z tartaka 
miejscowego pas główny zapędowy wartości 100 000 mk.

Pielgrzymka do Górki Duchownej
Kto może, niech idzie:

Jutro w niedzielę 4. bm. wyrusza z naszego kościoła o godz. 5 rano piel-
grzymka do Górki Duchownej. Zaleca się, aby pątnicy tutaj do spowiedzi 
św. przystąpili, iżby tam wszyscy w czasie wotywy do komunii św. przystąpić 
mogli. Z Górki Duchownej wyruszymy popoł. o godz. 3. Zebranie kat. tow. 
robotników polskich odbędzie się w przyszłą niedzielę, jutro zebranie ma-
tek wypada. Zebranie panien w niedzielę 11. bm. po nieszporach. Na przy-
szłą niedziele przełożona jest uroczystość Narodzenia N Marji Panny. W cza-
sie mszy św. zbierać się będzie składkę na konwikt.

Akuszerka w Osiecznej
Zmiana z Niemki na Polkę:

Na okręg Osieczny mamy teraz znów obwodową akuszerkę Polkę, 
p. Matuszewską, która mieszka w Osiecznie u p. Maya, obok poczty, i udzie-
lać będzie wszystkim położnicom swej pomocy. Nie będziemy potrzebowali 
wzywać Niemki, gdyż mamy na miejscu Polkę. Pani Matuszewska ma długo-
letnią praktykę i cieszy się wielkiem zaufaniem jako akuszerka

Delegaci rządu sowieckiego biorą udział w odsłonięciu pomni-

ka Lwa Tołstoja w Jasnej Polanie, w Ameryce przeszedł hura-

gan, powodując duże straty. W rejonie Grudziądza samolot 

spadł na drzewo, choć nikomu nic się nie stało. Górnośląscy 

górnicy domagają się podwyżek płac, w Zakopanem we wrześ-

niu spadł pierwszy śnieg, a w regionie leszczyńskim:
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Poszło z dymem drewno 

dla ubogich
Gapie oglądali akcję gaśniczą z nasypu kolejowego:

Od dłuższego czasu nie było w Lesznie większego pożaru to też wielkie wra-
żenie wywołały wczoraj (poniedziałek) przeciągłe głosy syreny, która za-
alarmowała miasto o godz. 15 m. 30 a następnie czarne chmury dymu, ja-
kie wznosiły się za rzeźnią. Na razie sądzono, że pożar wybuchł w  rzeźni, 
tymczasem okazało się, iż zapaliło się drzewo złożone poza nią na ogrodzo-
nym placu. Sprzyjającą gaszeniu ognia okolicznością było to, że wiatr dął 
w  kierunku południowym dzięki czemu dym i  iskry unoszone były w  kie-
runku pola. Pożar stłumiono bez większego wysiłku w  ciągu pół godziny. 
Przyczyna nie jest wiadomo; być może, iż ogień zaprószyła iskra parowozu 
pociągu osobowego, który na chwilę przed wybuchem pożaru (o godz. 13 
m. 30) szedł w kierunku Rawicza. Straty choć niezbyt wielkie (około 200 zł) 
są przykre, specjalnie z tego powodu, że drzewo przeznaczone było na opał 
dla ubogich miasta i miało być w przyszły czwartek rozdzielone.. - Z racji te-
go pożaru wystąpiła wczoraj po raz pierwszy sikawka motorowa, nie licząc 
wypadku poprzedniego, kiedy podczas niewielkiego (środkami domowe-
mi ugaszonego) ogniu przy ul. Kościelnej stanęła w połowie drogi. Tym ra-
zem powiodło się trochę lepiej, bo dotarła szczęśliwie na miejsce, chociaż 
po drodze zgubiła przyczepkę z wężami, którą na miejsce pożaru przyholo-
wano końmi. - W pobliżu pożaru zebrały się wielkie tłumy publiczności, dra-
pającej się nawet na nasyp kolejowy, skąd rzesze ciekawych musiała usuwać 
policja.

Śmiercią zapłacił za nieostrożność
Tragiczne doniesienia z Ponieca:

Dnia 8-go powstał pożar w  oborze gospodarza Erdmanna Wursta 
w Poniecu, Poszedł on po siano na strych, znajdujący się nad oborą, zabie-
rając ze sobą latarkę. Aby mu nie mogła przeszkadzać w pracy, Erdmann po-
stawił latarkę na ziemię, lecz tak niefortunnie, że się obaliła, powodując tem-
samem momentalne zapalenie się siana. Nie zdając sobie sprawy z sytuacji, 
Erdmann nie przedsięwziął żadnych kroków do ugaszenia ognia, ani też sam 
nie ratował się ucieczką przed szybko rozprzestrzeniającym się żywiołem, 
doznając ciężkich poparzeń po lewej stronie ciała. Może znalazłby strasz-
ną śmierć w płomieniach, gdyby nie krzyki przybyłych na ratunek sąsiadów, 
którzy kazali nieszczęśliwemu zeskoczyć na ziemię. W międzyczasie tutejszej 
ochotniczej straży pożarnej, przy pomocy obywateli powiodło się
ogień zlikwidować. Nieszczęśliwą ofi arę swej własnej nieostrożności od-
wieziono samochodem p. Arnda do Domu Chorych w Poniecu, gdzie mimo 
opieki lekarskiej p. dr. Jurgi zmarł następnego dnia o godzinie 8-mej wieczo-
rem. Zmarły był kawalerem i miał na utrzymaniu 80-letnią matkę.

Co takiego znaleziono w Lesznie?
Proszę bardzo:

W biurze policyjnem zgłoszono dziś 1 kurczę i 1 kozę jako przybłąkane, tak 
samo pieniądze jako znalezione.

Oddano gęś jako znalezioną. Do odebrania w Policji Państw. W przeciwnym 
razie zostanie oddana do zakładu św. Józefa.

Przechwycono przy ul. Leszczyńskich 41 małego białego pieska z czerwone-
mi łapkami; do odebrania w Policji Państwowej pokój 4.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

PS Materiały pochodzą z wrześniowych wydań "Głosu Leszczyńskiego" z lat 

1921 i 1928. Zachowano pisownię oryginalną
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Z wigorem od 10 lat
Specjalistyczne Centrum Medyczne Vigor Med w tym roku obcho-

dzi jubileusz 10-lecia działalności. Przez ten czas w przychodni 

przy ulicy Jana Kiepury 12 w Lesznie przyjęto tysiące pacjentów, 

wykonano setki zabiegów i udzielono niezliczoną liczbę porad 

dotyczących zdrowia, a więc wartości nadrzędnej w życiu każde-

go z nas. Rozwój, kompleksowość, skuteczność - to słowa, które 

najlepiej podsumowują dekadę działania na rzecz pacjentów. Nie 

dziwi zatem, że przedstawiciele Vigor Med mieli co świętować 

podczas rodzinnego festynu sportowego zorganizowanego 

z okazji 10-lecia.

Gdy w 2011 roku Joanna i Michał 
Podfi gurny, Beata i Mariusz Błachowiak 
oraz Monika i David Musielak powoła-
li spółkę Vigor Med, mieli przed sobą 
misję stworzenia miejsca kompleksowej 
opieki zdrowotnej na miarę XXI wie-
ku. Zważając na rozmach, z jakim dzia-
łają, można śmiało stwierdzić, że plan 
powiódł się w stu procentach. Zaczęli 
od stworzenia poradni specjalistycz-
nych: urologicznej i okulistycznej. Od 
początku w placówce działało również 
Laboratorium Medyczne świadczące pe-
łen zakres badań. W 2012 roku wspól-
nicy podpisali umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia i poszerzyli zakres 
usług o podstawową opiekę zdrowot-
ną, czyli Poradnię Lekarza Rodzinnego. 
W tym samym czasie w Centrum za-
czął funkcjonować Oddział Chirurgii 
Jednego Dnia z blokiem operacyj-
nym. Dziś Centrum świadczy usługi 
zdrowotne zarówno w ramach umów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
jak i w ramach prywatnych gabinetów 

medycznych – w sumie ponad 20 specjal-
ności. Zatrudnia ponad 80 pracowników 
i współpracuje z wieloma specjalistami, 
w tym także spoza Leszna, dysponując 
przy tym nowoczesnymi urządzeniami 
diagnostycznymi i medycznymi. 

Rozwój placówki jest możliwy dzięki 
ambitnej kadrze, która nieustannie pod-
nosi kwalifi kacje, m.in. poprzez udział 

w sympozjach, konferencjach i progra-
mach naukowych. Kluczową rolę w suk-
cesie Centrum odgrywa zaufanie, jakim 
pacjenci obdarzyli Vigor Med. Wpływ 
na to mają niewątpliwie działania pra-
cowników, którzy kładą duży nacisk na 
przestrzeganie praw pacjentów, ich kom-
fort i bezpieczeństwo, a także na rozwój 
działań z zakresu powszechnej profi lak-
tyki i promocji zdrowia. 

Aby jeszcze bardziej podnieść jakość 
świadczonych usług, w Specjalistyczny 
Centrum Medycznym Vigor Med wpro-
wadzono nowe standardy obsługi pa-
cjentów, unowocześniono procedury 

związane z rejestracją i komunikacją 
z pacjentami. Jednym z udogodnień jest 
uruchomienie e-przychodni, dzięki któ-
rej pacjenci mają między innymi moż-
liwość rejestracji online do wybranych 
gabinetów i poradni specjalistycznych. 

Kontakt z wykwalifi kowanym lekarzem 
specjalistą dysponującym bogatym do-
świadczeniem i dorobkiem naukowym, 
profesjonalny sprzęt medyczny pozwala-
jący na świadczenie szerokiego zakresu 
usług, możliwość rejestracji online czy 
krótki czas oczekiwania na wizytę - to 
wszystko biorą pod uwagę pacjenci wy-
bierając Vigor Med jako placówkę god-
ną zaufania.

W marcu tego roku minęło 10 lat od po-
wołania Spółki. Właściciele Vigor Med 

postanowili uczcić ten fakt podczas pik-
niku sportowego zorganizowanego dla 
swoich współpracowników i ich rodzin, 
a także przyjaciół. Na Polanie trzech 
Dębów w Karczmie Borowej lekarze, 
pielęgniarki, recepcjonistki, pacjenci 
oraz inni zaproszeni goście świętowali 
w myśl powiedzenia „w zdrowym cie-
le zdrowy duch”. Główną atrakcją fe-
stynu był „Bieg Po Zdrowie” na dystan-
sie 5 kilometrów dla dorosłych oraz 200 
metrów dla dzieci. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się także konkuren-
cja nordic walking - jej uczestnicy rów-
nież mieli do pokonania 5-kilometrowy 
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odcinek. Każdy uczestnik sportowych 
zmagań otrzymał pamiątkowy medal, 
a dla zwycięzców przygotowano oka-
załe puchary. Sportowej rywalizacji 
przyświecał jeden cel – dobra zabawa. 
A jak wiadomo, dobrej zabawie sprzy-
ja dobra muzyka i dobre jedzenie, któ-
rego w czasie festynu nie brakowało. 
Długie rozmowy przy stole, dzielenie 
się wspomnieniami, wspólne pozowanie 
do pamiątkowych zdjęć... atmosfera była 
iście rodzinna. Dopisały nie tylko humo-
ry, ale także pogoda, która nie przeszko-
dziła dzieciom w wesołych zabawach na 

kolorowych dmuchańcach. To niefor-
malne spotkanie było również dobrą oka-
zją, by podziękować sobie nawzajem za 
wsparcie i przetrwanie trudnego czasu, 
jakim była pandemia i jej kolejne fale. 
Jeden z założycieli Specjalistycznego 
Centrum Medycznego Vigor Med David 
Musielak, w trakcie przemówienia in-
augurującego wspólną zabawę, podkre-
ślał ogromną rolę wzorowej współpracy 
wszystkich pracowników – także w cza-
sach pandemii - oraz podsumował 10 mi-
nionych lat i pokrótce nakreślił plany na 
przyszłość.

(6
2/

20
21

)
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Rocznik 2000
W  dzielnicy, w  której mieszkała, największą i  jedyną przyku-

wającą jej uwagę atrakcją był Skateplaza. Od 12 roku życia go-

dzinami szlifowała coraz bardziej wymagające triki na BMX-ie 

i  coraz bardziej przesiąkała kulturą hip-hopu, która - jak się 

później okazało - zdeterminowała jej życiowe wybory. Filmik 

z  rowerowymi popisami wysłała do swego idola, rapera 

Żabsona, co stało się początkiem jej zawodowej drogi. 

Wiktoria Maciuk (@god.wifi ) od kilku lat jest dokumentalistką 

muzycznej kariery jednego z  najbardziej rozpoznawalnych 

polskich muzykółw młodego pokolenia. W sierpniu w Lesznie 

zorganizowała swój pierwszy wernisaż, na którym zaprezento-

wała zdjęcia przedstawiające kulisy hip-hopowego świata. 

Wiktoria na tle swoich zdjęć podczas leszczyńskiego wernisażu.

- Kiedyś Żabson był moim idolem, jego 
muzyki słuchałam jeżdżąc na BMX-ie. 
Teraz współpracujemy i spędzamy ze 
sobą mnóstwo czasu. Zaczęło się od 
tego, że na swoim kanale na YouTube 
opublikował fi lm, na którym wykonuję 
rowerowe triki, a po jakimś czasie przy-
jął moją propozycję uwieczniania na 
kamerze jego zawodowych poczynań. 
W zeszłym roku światło dzienne ujrzał 

fi lm dokumentalny, który przedstawia 
pracę nad albumem „Internaziomal”, 
trasę koncertową oraz naszą przyjaźń - 
wspomina Wiktoria. 
Ta historia jest dowodem na to, że nie 

ma rzeczy niemożliwych. To nie miejsce, 
w którym mieszkamy determinuje nasze 
możliwości, lecz brak kompleksów w dą-
żeniu do wyznaczonych celów. Wiktorię 
jako przedstawicielkę młodej generacji, 

dorastającą w pełni scyfryzowanym spo-
łeczeństwie, cechuje multizadaniowość. 
W kolektywie Internaziomale (agencji 
lifestylowej stworzonej przez Mateusza 
Zawistowkiego, czyli rapera o pseudo-
nimie Żabson) wykonuje szereg krea-
tywnych zadań. Reżyseruje i montu-
je klipy, fotografuje i fi lmuje koncerty, 
wykonuje grafi ki, pomaga przy promocji 
płyt młodych artystów, prowadzi media 
społecznościowe. 
- Po zdaniu międzynarodowej ma-
tury, dostałam się do szkoły fi lmowej 
w Londynie, jednak postanowiłam, że 
zostaję w Polsce. Pracując w warszaw-
skiej agencji, mogę rozwijać swoje umie-
jętności w wielu aspektach i realizować 
w praktyce to, o czym dopiero uczyła-
bym się na studiach. Ostatnio kręciłam 
w Portugalii klip do utworu „Jungle 
Girl” młodej i bardzo obiecującej ra-
perki Young Leosi, której twórczość 
bije rekordy popularności w Internecie. 
Niebawem wyjdzie jej pierwsza płyta, 
która wydana zostanie przez naszą agen-
cję – mówi Wiktoria. 
Kolektyw Internaziomale jest jak wspie-

rająca się rodzina, która daje sobie prze-
strzeń na solowe projekty. God.wifi  po 

koncertach Żabsona prezentuje swoje 
DJ sety. Produkowanie muzyki elek-
tronicznej to jej kolejna z wielu pasji. 
Wiktoria od kilku lat jest jedną z amba-
sadorek marki Converse. Na plakatach 
promujących ostatnią kolekcję popular-
nych trampek umieszczone zostało jej 
życiowe motto: „Nikt nie powinien być 
krytykowany za to, co robi i kim jest. 
Pamiętaj, że możesz być kimkolwiek ze-
chcesz. Rób rzeczy, które sprawiają Ci 
radość, bo tylko to się liczy”. Oprócz te-
ledysków dla Żabsona zrealizowała tak-
że teledysk Nath „Nowe dni”. W planach 
ma również kręcenie fi lmów krótkome-
trażowych, które nie będą związane 
z hip-hopową tematyką.
- Mam w głowie multum pomysłów na 

nowe produkcje. Inspirują mnie klima-
ty abstrakcyjne, wręcz psychodeliczne. 
Uwielbiam obrazy Witkacego, a także 
jego twórczość literacką. Jestem fanką 
polskiego kina lat 70-tych. Duże wra-
żenie zrobił na mnie między innymi fi lm 
Tadeusza Konwickiego „Jak daleko stąd, 
jak blisko” - niestandardowy sposób 
przedstawienia fabuły i genialne prowa-
dzenie kamery. Szkolna lektura jego au-
torstwa „Mała Apokalipsa” to książka, 

Praca na planie teledysku do utworu Żabsona feat. Mata „Aromatyczne 
Przyprawy”.
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o której ciężko zapomnieć. Zachwycają 
mnie także pastelowe kadry fi lmów Wesa 
Andersona – wylicza Wiktoria. 
Wiktoria ma swój własny, niepowta-

rzalny styl. „Jej twórczość cechuje bez-
troska naturalność, autentyczność oraz 
szybka rzeczywistość. Szczerze łapie 
momenty, skupia się na ciekawych lu-
dziach i cennych chwilach” – tak klimat 
jej zdjęć opisała poznańska galeria Scena 
Otwarta, w której zaprezentowano kilka 
jej prac parę lat temu. Efekt ten osiąga 
dzięki temu, że większość zdjęć pstryka 
(nie licząc sesji produktowych) aparatem 
na kliszę, który zawsze nosi przy sobie.
- Klisza wyciąga kolory, które są nie-

możliwe do uzyskania w fotografi i cyfro-
wej. Kiedyś robiłam zdjęcia lustrzanką, 
ale stratą czasu było dla mnie wykony-
wanie 100 zdjęć, z których fi nalnie wy-
bierałam 2. Teraz robię 36 i każde mi się 
podoba. Aparaty na kliszę są magiczne. 
Emocjonujące jest czekanie na efekty, 
które nie są widoczne od razu. Zdjęcia 
robione aparatem cyfrowym można ska-
sować, przerobić i to mi nie odpowiada, 
ponieważ chcę zatrzymywać chwile taki-
mi, jakie są i nie upiększać ich nienatu-
ralnymi fi ltrami. Również część ujęć do 
teledysków kręcę kamerą na kasety, by 

zachować ten niepowtarzalny klimat lat 
90-tych - mówi Wiktoria.
Swój pierwszy wernisaż postanowiła 

zorganizować w Lesznie, ponieważ to 
w jej rodzinnym mieście wszystko się za-
częło. To tutaj, w betonowych nieckach 
Skateplazy na Zatorzu, szlifowała spor-
towe umiejętności, a co za tym idzie upór 

w dążeniu do celu. To tutaj chodziła do 
II Liceum Ogólnokształcącego, w któ-
rym nauczono ją nieszablonowego my-
ślenia, dzięki któremu dziś wie, że sztu-
ka jest aktem wyzwolenia kreatywności, 
którego czasami nawet ona nie rozumie. 
Za pomocą zdjęć, wideo i multimediów 
chce otwierać umysły i pokazywać, że to 

spontaniczność nadaje charakter naszej 
codzienności. 
A ja myślę sobie, jak to dobrze, że zja-

wiłam się na tej wystawie…

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE 

WIKTORII MACIUK

# LUDZIE I ICH PASJE
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Na BMX-ie jeździ od 12 roku życia.
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Zaułki Europy
Podróż we wrześniu? Jak najbardziej. Niektóre zakątki Europy są wówczas jeszcze piękniejsze. Zachwycają spokojem, a także 

trudnym do opisania urokiem. Z dnia na dzień jest coraz mniej turystów, a niektóre atrakcje szykują się do zamknięcia. Być mo-

że będzie też brakować sezonowych restauracji. Jednak najważniejsze pozostanie – przyroda oraz okazja do zdobycia najpięk-

niejszych wspomnień z zaułków Europy. 

Tutaj jest wszystko inne
Mieszkańcy tego regionu, w zgodzie 

z tradycją, posługują się dość dziw-
nym językiemstanowiącym mieszan-
kę francuskiego oraz hiszpańskiego. 
Zamiast wysublimowanych garniturów 
z paryskich domów mody wybiera się 
tu raczej wygodne, wełniane sweterki. 
Ludzie są serdeczni i pomocni, spokoj-
ni i stonowani. Kuchnia jest po prostu 
inna. Witam w Bretanii, czyli w północ-
no-zachodniej części Francji. Czasami 
nie mogę w to uwierzyć, ale jest to re-
gion w Polsce praktycznie nieznany. Nie 
jest to Paryż, lecz z pewnością miejsce 
godne odwiedzenia. Stolicą regionu jest 
metropolia Rennes, choć ducha Bretanii 
bardziej oddaje Brest. Znajduje się tu 

ponad 100 różnych zamków i pałaców 
rozsianych pomiędzy licznymi pagór-
kami, górami, potokami oraz strumy-
kami. Najpiękniejsze z nich to: Chateau 
de Pontivy (wraz z wystawą Gaszona 
Schweitzera), Chateau de Combourg 
oraz Chateau de la Bourbansais. Być 
może was zaskoczę, ale niektóre zamki 
i pałace wciąż są zamieszkane przez 
arystokratyczne rody. W Bretanii dość 
często pada, więc teoretycznie najle-
piej przemieszczać się samochodem 
lub autobusem. Jest jednak lepszy spo-
sób. Polega on na… wypożyczeniu ko-
nia. Oczywiście warunkiem koniecznym 
jest posiadanie niezbędnych umiejętno-
ści. Nie muszę chyba dodawać, że zwie-
dzanie w ten sposób historycznej części 
Bretanii może być po prostu magiczne. 

To trochę tak, jakby cofnąć się w czasie 
o kilka wieków. 
W tej części Francji popularne są malut-

kie, kameralne hoteliki. Często składają 
się one tylko z trzech lub czterech pokoi. 
Ma to swoje zalety w postaci kameralno-
ści, ale także przepysznego, domowego 
śniadania. Koszt wynajęcia dużego łóż-
ka dla dwóch osób to około 35-45 euro. 
Bretanię odwiedza się także ze względu 

na Cairn de Bernenek, czyli największe 
megalityczne mauzoleum w Europie, jak 
i również po to, aby kontemplować liczne 
katedry - Notre Dame de Kernascléden, 
Basilique de Saint Anne d’Auray. 
Bretania zachwyca tajemniczością. 

Można tutaj spędzić kilka tygodni, a i tak 
odkryć tylko skrawek jej tajemnic. To 

miejsce powinien wybrać każdy, kto ma 
w sobie nutkę arystokracji, uwielbienia 
dla sztuki oraz historii, a także jest wraż-
liwy na piękno francuskiej przyrody. 

Trochę inne miejsce
Osoby, które interesują się historią, 

z pewnością zgodzą się, że Galicja to daw-
ny region Austro-Węgier, który obejmo-
wał m.in. Małopolskę oraz Podkarpacie. 
Natomiast czy ktoś wie, gdzie znajdu-
je się druga Galicja? Wszak są aż dwie. 
Druga mieści się w północno-zachodniej 
części Hiszpanii. To cel podróży wie-
lu pielgrzymów, a także meta słynnego 
Szlaku św. Jakuba. Jest tu znacznie zim-
niej, niż w pozostałej części Hiszpanii. 
W lipcu może padać przez cały dzień, 

Latarnie w Jutlandii są bardzo popularne.

Santiago De Compostela - serce Galicji.
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jesienią jest nieco ponuro. Z drugiej stro-
ny to po prostu inna Hiszpania - uboż-
sza w rozrywki, a bogatsza w naturę i hi-
storię. Przylądek Finisterre to magiczne 
miejsce. Dawniej wierzono, że to koniec 
świata. Sądzono, że dalej nie ma już nic. 
Obecnie to romantyczne miejsce, które 
owiane jest nutą tajemniczości i nostal-
gii. Trudno mi ją opisać, ale to idealne 
miejsce, aby zdać się na chwilę refl eksji, 
a nawet trochę pofi lozofować. Playa de 
las Catedrales, czyli plaża Katedr, a tak-
że Wieża Herkulesa to punkty obowiąz-
kowe. Nie da się znaleźć odpowiedników 
tych miejsc. Na noc warto zatrzymać się 
w Ourense (dla fanów źródeł geotermal-
nych) lub w Lugo (dla miłośników wy-
kwintnej kuchni). Procesja Otwartych 
Trumien (29 lipca w As Neves) to coś… 
specyfi cznego. Niemniej wydaje się, 

że warto zobaczyć żywych ludzi, któ-
rzy udają martwych, a jednocześnie są 
niesieni w trumnach. Krótka rozmo-
wa z lokalnymi mieszkańcami pozwoli 
zrozumieć magię tego miejsca. Znaczna 
część Galicyjczyków nie uważa się za 
Hiszpanów, a co najmniej połowa wciąż 
posługuje się na co dzień językiem ga-
licyjskim. W pozytywnym tego słowa 
znaczeniu - tutaj czas się zatrzymał. 

W pogoni za hygge
To dziwnie brzmiące słowo z nagłówka 

oznacza po duńsku wygodę, radość z ży-
cia, komfort lub przytulność. Hygge jest 
na przykład wieczór spędzony z książ-
ką i gorącą czekoladą przed kominkiem 
z akompaniamentem licznych świeczek 
zapachowych. Z drugiej strony moż-
na się też wybrać w hygge podróż - na 
Półwysep Jutlandzki. Być może niektó-
rzy pamiętają kultowy fi lm Gang Olsena. 
Fabuła jednej części osadzona jest właś-
nie tutaj. Jutlandia jest przedstawiona 
jako region rolniczy, mniej rozwinięty od 
Kopenhagi, z dość specyfi cznymi miesz-
kańcami. To tylko stereotypy, lecz tkwi 
w nich ziarno prawdy. Jutlandia to prze-
de wszystkim błogi spokój. Tutaj życie 
toczy się wolniej, a pośpiech jest wręcz 
nieznany. Z wyjątkiem stolicy regionu, 
czyli Aarhus. To tu dokonano rzeczy nie-
słychanie trudnej - połączono klasyczny 

styl architektoniczny z nowoczesną za-
budową. Efekt jest niesamowity. Aarhus 
łączy dwa światy, ale żaden z nich nie 
jest w kontrze do drugiego. Tutaj war-
to odwiedzić Den Gamle By, Domkirke 
(katedra), a także pobliską Krainę Jezior. 
Skagen to najbardziej wysunięty na pół-
noc przylądek Jutlandii. Nie wiem dla-
czego, ale w takich miejscach jest coś 
wyjątkowego. Ribe to prawdopodobnie 
najstarsze duńskie miasto, natomiast 
Legoland zna każdy. Na Jutlandii życie 
jest inne, niż w Polsce. Tutaj panuje po-
wszechne zaufanie oraz tolerancja - przy 
wielu drogach wystawione są warzywa 
oraz owoce, które można kupić, pozosta-
wiając pieniądze w puszce. Nikt ich nie 
pilnuje. Deskę do surfowania wypożycza 
się bez dokumentów oraz kaucji. Dodam 
tylko, że Jutlandię można odwiedzić cały 
rok. Trzeba jedynie pamiętać o nieprze-
makalnych rzeczach. Warto też zabrać 
trochę oszczędności, ponieważ chyba ni-
gdzie indziej nie da się kupić tak pięk-
nych sweterków, jak tutaj. 

Czas - stop!
Zaporoże. To ukraińskie miasto nie 

jest zbyt urocze, ale ma pewien nastrój. 
Surowe i przemysłowe potrafi  zachwycić 
tajemniczością oraz ukrytymi skarbami. 
Większość budynków wzniesiono w po-
łowie XX wieku w socrealistycznym 

stylu. Szczególnie warto odwiedzić dziel-
nicę Sots-Gorod, aby cofnąć się w cza-
sie o około 50 lat. Niektórzy uważają, że 
w Zaporożu jest niebezpiecznie. To ra-
czej mit. Oczywiście lepiej nie zwiedzać 
po zmroku najbardziej ponurych zakąt-
ków miasta. Odkrywanie Zaporoża war-
to zacząć od Prospektu Soborniy, czyli 
głównej ulicy, ale także deptaku miasta. 
Mieszczą się tu liczne restauracje oraz 
kawiarnie. Od najtańszych (choć z bar-
dzo dobrym jedzeniem) po najbardziej 
eleganckie, serwujące kuchnię francu-
ską oraz argentyńską. Atrakcją jest rów-
nież Dnieprzańska Elektrownia Wodna. 
Koroną i sercem Zaporoża jest jednak 
Sicz Zaporoska oraz wyspa Chortyca. 
Niezwykle bogaty w eksponaty i bu-
dowle skansen spodoba się nawet oso-
bom, które niekoniecznie przepadają 
za historią. W najgorszym wypadku to 
idealne miejsce, aby trochę odpocząć. 
Osobiście polecam wycieczkę do mu-
zeum lotnictwa. Zaporoże być może nie 
jest tak piękne, jak miasta w Galicji czy 
Bretanii, ale przede wszystkim ma duszę. 
Pośród zniszczonych i nierzadko opusz-
czonych bloków mieszkalnych kryje się 
mnóstwo skarbów, które nieustannie cze-
kają na odkrycie.

KAMIL DUDKATakich smaczków w Zaporożu jest 
więcej.
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Chemia muzyki
Przetrwali zmiany składu, miejsca zamieszkania, stanu cywil-

nego i światową epidemię. Przez 10 lat, a więc od momentu 

powstania cover bandu Skrzynka Ryżu, zmieniło się wiele, ale 

jedno pozostało niezmienne – członków zespołu wciąż łączy 

przyjaźń, a podczas koncertów nieustannie czują między sobą 

uzależniającą chemię. Publiczność pokochała ich za nieśmier-

telne hity w zaskakujących aranżacjach i za magiczną jazzową 

barwę głosu wokalistki. Ostatnio mogliście ich usłyszeć pod-

czas leszczyńskiego festiwalu LUFA.

W 2008 Karolina Partyka (wokal), Piotr 
Dzieszko (gitara akustyczna) i Błażej 
Drgas (gitara basowa) poznali się w ko-
rytarzach I Liceum Ogólnokształcącego 
w Lesznie. Słynący ze wspierania mu-
zycznych pasji swoich uczniów ogólniak 
dał im przestrzeń do tworzenia wspól-
nych projektów i szlifowania talentów.
– Pierwszy raz we troje spotkaliśmy się 

na scenie podczas realizacji projektu 
Tomka Waligórskiego „The Pink Floyd 
Show”. Potem występowaliśmy przy oka-
zji różnych szkolnych koncertów, ale nie 
tworzyliśmy jeszcze zespołu. Po matu-
rze wyjechaliśmy na studia do Poznania 

i przez prawie 2 lata nie mieliśmy ze sobą 
kontaktu – wspomina Błażej. 
Na szczęście całkiem przypadkowe 

spotkanie Piotra z Błażejem na przystan-
ku autobusowym w stolicy wielkopol-
ski znów połączyło ich muzyczne dro-
gi. Jego efektem był zrealizowany przez 
nich pod koniec 2010 roku koncert upa-
miętniający osobę tragicznie zmarłego 
Wojtka Szymańskiego. Na tym nie za-
mierzali zakończyć współpracy.
- Nie chcieliśmy zaprzepaścić ogromu 

pracy, materiału, który ćwiczyliśmy przez 
długie wieczory, a przede wszystkim mu-
zycznego porozumienia, które połączyło 
nas podczas realizacji tego wyjątkowego 

projektu. Postanowiliśmy zatem założyć 
zespół – wspomina Błażej.
W styczniu 2011 zorganizowali próby, 

a w marcu - na 3 tygodnie przed pierw-
szym koncertem - dołączyła do nich 
Karolina. Koleżanka z leszczyńskiego 
liceum idealnie uzupełniła ich duet.
– Pamiętam, że pomyśleliśmy, że my ani 
ładni, ani śpiewać za bardzo nie potrafi -
my, dlatego przydałby nam się ktoś taki 
jak Karolina. I tym sposobem 8 marca 
2011 roku w klubie Czytelnia w Poznaniu 
zagraliśmy nasz pierwszy koncert jako 
Skrzynka Ryżu – mówi Błażej.
Nazwa zespołu powstała właśnie przy 

okazji tego grania, ponieważ trzeba było 
wydrukować bilety, na których musia-
ła widnieć nazwa kapeli. Podczas pró-
by przed koncertem ćwiczyli utwór 
Damiena Rice’a „Older Chests”. 
Nazwisko wokalisty oraz tytuł zainspi-
rowały ich do stworzenia oryginalnej, 
słownej kombinacji, która stanowi ich 
znak rozpoznawczy od 10 lat. 
Brzmienie zespołu oraz jego skład przez 

lata ulegały lekkim przeobrażeniom. 
Przez jakiś czas z zespołem występo-
wali perkusista Konrad Juszczyszyn, 
basista Przemysław Wieczorek i klawi-
szowiec Mateusz Urbaniak. Gdy do ze-
społu dołączył Adam Konieczny ze swo-
ją gitarą elektryczną i przesterem (efekt 
gitarowy), zwiększyły się aranżacyjne 
możliwości i pojawiły się nowe utwory 
w repertuarze.
– Wydawałoby się, że utwór LMFAO 

„Sexy and I Know It” to piosenka, któ-
rej nie da się zagrać na gitarze, a my po-
trafi my wykonać ją w takim aranżu, że 
jak Adama poniesie, to brzmi ona jakby 
była z repertuaru AC/DC – mówi Błażej. 
Obecny skład uzupełnia najmłodszy 

w zespole wiekiem i stażem perkusi-
sta Mikołaj Lisowski, który realizu-
je się także w wielu poza zespołowych 
projektach.
Skrzynka Ryżu to nie tylko zespół mu-

zyczny, ale przede wszystkim grupa 
przyjaciół, która wspólne muzykowanie 
traktuje jako okazję do spotkań, o które 
coraz trudniej od czasu ukończenia stu-
diów i wejścia w dorosłe życie. Sytuację 
komplikuje również fakt, że nie wszyscy 
wrócili do Leszna po studiach i próby 
czasami trzeba przeprowadzać online. 

Jednak te wszystkie niedogodności nie 
są w stanie ich rozdzielić, ponieważ łą-
czą ich wspomnienia i emocje związa-
ne z dziesiątkami wspólnie zagranych 
koncertów.
– Przeżyliśmy całe mnóstwo wzruszeń 

i uniesień na próbach i koncertach. Ani 
przez chwilę nie byliśmy obojętni wo-
bec muzyki, która nas łączy. Z sentymen-
tem wspominam nasz pierwszy występ, 
podczas którego panowała wyjątkowa 
atmosfera - miejsce, w którym graliśmy, 
było po brzegi wypełnione naszymi przy-
jaciółmi. Magiczny był także koncert, 
który zagraliśmy dla zaledwie 7 osób. 
Natomiast w klubie Pod Minogą zaśpie-
wałam, mimo że nie mogłam mówić z po-
wodu zapalenia krtani, ale jak to mówi 
Błażej – za śpiewanie i mówienie odpo-
wiadają dwie różne rury – z uśmiechem 
wspomina Karolina Partyka. – Nie zapo-
mnę również momentu, gdy zagraliśmy 
w Lesznie pierwszy koncert w składzie 
z Adamem. Czułam się wtedy jak odklejo-
na od rzeczywistości. Kocham być częś-
cią tego zespołu. Mam nadzieję, że kie-
dy gramy widać tę chemię między nami.
Dzielili scenę z zespołem Big Cyc 

i Mrozu podczas Dni Rawicza, wie-
le razy koncertowali we wrocławskim 
klubie muzycznym Alive i poznańskim 
BaRocku. Zapewniali muzyczną opra-
wę z okazji zakończenia roku akademi-
ckiego na poznańskim UAM oraz zagra-
li koncert w akademickim radiu Afera. 
Imprezy fi rmowe, urodzinowe, koncerty 
charytatywne - było wiele okazji, by ce-
lebrować wspólną pasję. W Lesznie naj-
częściej można ich było usłyszeć w klu-
bie Za Kulisami oraz pubie Zakład. 
– Jesteśmy zespołem przyjaciół i gramy 

dla przyjaciół. Nie mamy chorych ambi-
cji, które wystawiłyby naszą przyjaźń na 
próbę. Robimy to dla zabawy, a nie dla 
pieniędzy. Prywatnie mamy inne zajęcia 
zarobkowe. Zespół to nasza odskocznia 
od codzienności i kanał ujścia artystycz-
nych emocji. Każdy powinien móc za-
pewnić sobie taki „luksus” – podsumo-
wuje Błażej.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

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

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

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

ogrzewania. Na powierzchni 34 metrów 
kwadratowych znajdzie się miejsce na 
dwie sypialnie, pokój z aneksem ku-
chennym, łazienkę oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Dodatkowo każdy domek 
będzie posiadał 10-cio metrowy taras. 
Wygodę i strefę relaksu zapewni prze-
stronny i przeznaczony do indywidual-
nego użytkowania teren wokół domku, 
który będzie mógł zostać także ogrodzo-
ny.  Domki są przekazywane kupującym 
w stanie deweloperskim (wnętrze) nato-
miast wykończone na zewnątrz. 
Osiedle doskonale podkreśli letniskowy 

charakter miejscowości. Do dyspozycji 
właścicieli będzie kameralne kąpielisko 
z pomostem, a działający w sąsiedztwie 
klub żeglarski zapewni nie tylko spor-
towe i rekreacyjne zaplecze, ale i wspa-
niałe widoki.
Latem ubiegłego roku zakończono re-

alizację prac przy pierwszym etapie 

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

oddanie kolejnych 12 domków, z któ-
rych cztery zostały jeszcze do sprzedaży. 
Trzeci etap prac to kolejne 10 domków, 
których ukończenie planowane jest la-
tem 2022 r.
W zależności od położenia odległość od 

domku do plaży będzie wynosić od 20 
do 200 metrów. 
Ceny zaczynają się od 320.000 złotych 

brutto za domek (w tym 23% podatku 
VAT).
Inwestycja realizowana przez spół-

kę K2 Nieruchomości jest przykładem 

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

Piękny widok każdego dnia
Inwestycja fi rmy K2 Nieruchomości to kameralne, nowoczesne i nasłonecznione domki nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie. 

Dzięki niej wizja własnego obiektu letniskowego nad jednym z  najpiękniejszych jezior w  okolicy przestaje być marzeniem, 

a staje się rzeczywistością.

Biuro Sprzedaży 
Ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.domkiletniskoweboszkowo.pl

(6
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Gra dla zdrowia i towarzystwa
Od 2010 roku w Lesznie istnieje profesjonalne boisko, na którym można rozgrywać drugą po piłce nożnej najliczniej reprezen-

towaną dyscyplinę sportu na świecie. Mowa o Petanque (w Polsce nazywa się ją także grą w bule), czyli wywodzącej się z Francji 

tradycyjnej grze towarzyskiej posiadającej także elementy zręcznościowe. Ze względu na mocno rozwiniętą formę rekreacyjną 

oraz proste zasady, mogą w nią grać wszyscy, bez względu na wiek, płeć czy fi zyczne predyspozycje. Ta gra łączy pokolenia.

W Polskiej Federacji Petanque zrzeszo-
nych jest 45 klubów. Do tej pory wy-
dano już 2.000 licencji, a liczba graczy 
biorących udział w zawodach rangi mi-
strzowskiej wynosi 600. Jednak spora 
liczba osób gra po prostu dla przyjemno-
ści, w towarzystwie rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Największą zaletą petan-
que jest fakt, że grać można praktycznie 
wszędzie: na trawie, na żwirze, w par-
kach, w lesie, a nawet na plaży. 

Pewnie nie raz zastanawialiście się, co 
robią ludzie z metalowymi kulami na 
boisku niedaleko targowiska przy uli-
cy Holenderskiej. Mimo że od ponad 10 
lat klub Petanque Leszczynko propagu-
je ideę spędzania wolnego czasu dając 
się porwać tej francuskiej grze, to na-
dal wiele osób nigdy o niej nie słyszała. 
Klub corocznie organizuje ponad 15 róż-
norodnych imprez, między innymi za-
wody z udziałem uczniów leszczyńskich 
szkół, pikniki rodzinne czy zawody de-
dykowane osobom niepełnosprawnym. 
Bulodrom „Linum” to miejsce otwarte 
dla wszystkich, którzy chcieliby spró-
bować swoich sił w petanque pod okiem 
doświadczonych zawodników, a także 
wypożyczyć sprzęt potrzebny do gry. 
- Uprawiam ten sport już od 2007 roku 

i muszę przyznać, że daje mi on wiele sa-
tysfakcji, a teraz, gdy jestem już na eme-
ryturze, wypełnia mój dzień i utrzymuje 
w dobrej kondycji fi zycznej. W sezonie 
trenuję nawet dwa razy dziennie, po 2 
godziny rano i wieczorem. Dzięki tej dy-
scyplinie i częstym wyjazdom na zawody 

miałem okazję poznać wiele osób i za-
wiązać cenne przyjaźnie - mówi Krystian 
Maćkowiak, sekretarz leszczyńskiego 
klubu i zarazem Mistrz Polski z 2019 
roku w grze w dubletach na hali.
W zależności od rodzaju rozgrywki, jaką 

chcemy podjąć w petanque, można grać 
w dwie (single), trzy (dublety), a nawet 
w sześć (triplety) osób. Profesjonalne 
zawody toczą się na utwardzonej na-
wierzchni o wymiarach 15 x 4 metry. Gra 
polega na rzucaniu z wytyczonego okrę-
giem miejsca metalowych kul zwanych 
bulami w kierunku małej, drewnianej lub 
plastikowej kulki zwanej pieszczotliwie 
świnką (po francusku cochonnet). 
- W czasie rzutu obie stopy muszą ściśle 

przylegać do podłoża. Stąd wzięła się na-
zwa dyscypliny, ponieważ z francuskie-
go wyrażenie „pieds tanques” ozna-
cza „stopy razem” – wyjaśnia Krystian 
Maćkowiak.
Zawodnik podczas rozgrywki decydu-

je, czy ustawiać swoje kule jak najbliżej 
celu, wybijać bule przeciwnika z punk-
towanych pozycji, albo przesunąć świn-
kę tak, by oddalić ją od kuli przeciwni-
ka. Ten gracz, którego kule są dalej od 
celu, rzuca tak długo, aż poprawi wy-
nik. Po wyrzuceniu wszystkich kul gra-
cze podliczają punkty, które przyzna-
je się za każdą bulę umieszczoną bliżej 
świnki niż usytuowana najbliżej świnki 
bula przeciwnika. Partię wygrywa osoba, 
która osiągnie jako pierwsza 13 punktów. 
Rozgrywka na pierwszy rzut oka może 
wydać się niezwykle prosta, w rzeczy-
wistości wymaga jednak wyczucia i do-
skonałej precyzji.
- Ważna jest strategia, ponieważ musi-

my ocenić, czy bardziej opłacalne jest dla 
nas dorzucanie do świnki, czy wybija-
nie kul przeciwnika. Ważne jest także to, 
w którym miejscu postawić kulę, aby za-
blokować przeciwnika. Petanque na po-
zór wydaje się spokojna, jednak czasami 
o zwycięstwie decydują milimetry, więc 
jest to gra bardzo ekscytująca – mówi 
Krystian Maćkowiak. - Dużą rolę od-
grywa koncentracja, wyczucie dystansu, 
a przede wszystkim dostosowanie tech-
niki rzucania kuli do podłoża, które jest 
bardzo zróżnicowane i uzależnione od 
warunków atmosferycznych. 
Gra w bule to jedna z nielicznych dy-

scyplin sportowo-rekreacyjnych, w któ-
rej każdy może wygrać z każdym 
niezależnie od wieku (najstarszy za-
wodnik leszczyńskiego klubu ma 80 

lat, a najmłodszy 19), płci i warunków 
fi zycznych. Dobrze obrazuje to histo-
ria Krystiana Maćkowiaka, który ten 
sport zaczął uprawiać przez zupełny 
przypadek.
- W 2007 roku pojechałem w ostatniej 

chwili za kolegę na mistrzostwa Europy 
amatorów różnych dyscyplin sporto-
wych do Danii. Okazało się, że będę grał 
w wówczas kompletnie mi nieznaną pe-
tanque. Jej zasady poznawałem na bieżą-
co w trakcie gry i jak się okazało, wcale 
nie zająłem ostatniego miejsca - wspo-
mina Krystian Maćkowiak.
Jedyne, czego potrzebujemy, by zacząć 

swoją przygodę z tą niezwykle relaksu-
jącą grą, to zestaw kul do grania. Tak 
niewiele trzeba, by móc spędzić miło 
i aktywnie czas podczas spotkania ze 
znajomymi czy rodzinnej uroczysto-
ści. Oczywiście dyscyplinę tę można 

uprawiać również profesjonalnie, do cze-
go zachęca Klub Petanque Leszczynko. 
- Poszukiwani są zwłaszcza młodzi 

zawodnicy, którzy w przyszłości będą 
w stanie osiągać wyniki na miarę wy-
chowanki leszczyńskiego klubu Kingi 
Cieślawskiej, zdobywczyni złotego me-
dalu Indywidualnych Mistrzostw Polski 
Kobiet i złotego medalu Mistrzostw 
Polski Kobiet w tripletach oraz wycho-
wanka Rafała Grzelczaka, który w tym 
roku został Mistrzem Polski w dubletach  
– kończy Krystian Maćkowiak. 

Ramka: Członkowie Klubu Petanque 
Leszczynko prowadzą nieodpłatnie za-
jęcia instruktażowe z gry w petanque dla 
dorosłych i młodzieży w środy od godzi-
ny 17 do 20. 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA 

ORAZ ARCHIWUM PRYWATNE 
KRYSTIANA MAĆKOWIAKA
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ŻUŻEL
Za nami kolejne rundy cyklu Grand Prix. Blisko obrony mistrzowskiego tytułu jest 
Bartosz Zmarzlik, który zwyciężył w szwedzkiej Malilli i w jednym z turniejów w Lublinie, 
poza tym dwukrotnie meldował się na drugim stopniu podium. Po piętach depcze mu 
jednak Rosjanin Artiom Łaguta, który również jest w wybornej formie. W klasyfi kacji ge-
neralnej dzieli ich zaledwie 1 punkt. Pozostali zawodnicy mają już większą stratę. Warto 
zwrócić uwagę na doskonałe rezultaty wychowanka Unii Leszno Dominika Kubery, 
który w Lublinie dwukrotnie wystartował z dziką kartą. Szans na pokazanie się z do-
brej strony nie zaprzepaścił, w obu turniejach stanął na podium (zajął 2. i 3. miejsce).

Młodzi reprezentanci Fogo Unii Leszno (Damian Ratajczak, Krzysztof Sadurski i rezer-
wowy Olivier Buszkiewicz) zajęli czwarte miejsce w fi nale Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Par Klubowych rozegranym w Częstochowie. Do brązowego medalu zabrakło 
zaledwie jednego punktu.

W składzie Fogo Unii Leszno, przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, prawdopodob-
nie dojdzie do pewnych zmian. Umowę z klubem przedłużył menadżer Piotr Baron, 
kontrakty na kolejny sezon parafowali też Australijczyk Jason Doyle, Janusz Kołodziej 
i kapitan Piotr Pawlicki. Nieznana jest póki co przyszłość pozostałych zawodników. 
Wiele mówi się m.in. o transferze do Torunia Emila Sajfutdinowa.

Dwoma zwycięstwami zakończyli rundę zasadniczą żużlowcy Fogo Unii Leszno i tym 
samym przypieczętowali awans do fazy play-off . Najpierw na wyjeździe pokonali 
Falubaz Zieloną Górę 44:46 (co jak się potem okazało było gwoździem do trumny w 
kontekście spadku do niższej klasy rozgrywkowej zawodników spod znaku Myszki 
Miki), a w ostatniej kolejce zwyciężyli w Lesznie 48:42 z Motorem Lublin. Do półfi na-
łów PGE Ekstraligi awansowali z 4. pozycji. O fi nał zawalczą z najlepszą drużyną rundy 
zasadniczej, Betard Spartą Wrocław. Te mecze zaplanowano na 5 i 12 września. Byki 
bez wątpienia czekają trudne pojedynki, ale dopóki piłka w grze… 

Zielona Góra 44 – 46 Leszno

(Sajfutdinow 8+1, Kołodziej 7+1, Szlauderbach 0, Doyle 7+1, Pawlicki 14, 
Ratajczak 8, Pludra 2+1)

Leszno 48 – 42 Lublin

(Sajfutdinow 10, Kołodziej 7, Lidsey 8+2, Doyle 13+1, Pawlicki 6, Sadurski 1, Ratajczak 3)

Pary półfi nałowe play-off :
(1) Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno (4)
(2) Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów (3)
Spadek z Ekstraligi:
Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

FUTSAL
Etatowy reprezentant Polski Dominik Solecki oraz doświadczony Brazylijczyk Douglas 
Neutzling Ferreira to kolejni zawodnicy, którzy zasilili szeregi leszczyńskiej drużyny. 
Wzmocnienia mają przyczynić się do walki jak równy z równym z najlepszymi ekipa-
mi w Ekstraklasie.

Kilka tygodni przygotowań i pierwsze sparingi mają za sobą zawodnicy GI Malepszy 
Futsal Leszno. Przygotowania do rozgrywek 2021/2022 idą pełną parą. Przypomnijmy, 
że Futsal Ekstraklasa ruszy 11 września. Pierwszym rywalem podopiecznych Tomasza 
Trznadla będzie beniaminek rozgrywek, Legia Warszawa.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Koszykarki Tęczy Leszno przygotowują się do nowego sezonu. Mają za sobą m.in. obóz 
treningowy w Mielnie. W międzyczasie poznaliśmy podział na grupy w 1 Lidze Kobiet. 
Pompax Tęcza Leszno wystąpi w grupie B, w której znalazło się w sumie 12 drużyn. 
Początek rozgrywek zaplanowano na pierwsze dni października.

PIŁKA NOŻNA
Ofensywnie od początku. Niecodziennymi rezultatami zakończyły się pierwsze w tym 
sezonie mecze Polonii 1912 Leszno w V Lidzie. Poloniści pokonali przed własną pub-
licznością Astrę Krotoszyn 5:3 oraz Stal Pleszew aż 8:0. Pokaźne wyniki są bez wątpie-
nia dobrym prognostykiem na przyszłość.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Znamy już skład Rycerzy Rydzyna. Zespół nadal będzie prowadzony przez Jędrzeja 
Jankowiaka. O punkty na parkiecie powalczą: Kamil Chanas, Stanferd Sanny, Szymon 
Milczyński, Michał Samolak, Gerard Świerczyk, Adam Nawrocki, Jeremiasz Domagała, 
Jędrzej Janowicz, Jan Sobiech i Mateusz Kasiński. Zawodnicy są w trakcie przedse-
zonowych przygotowań. Start 2 Ligi grupy D jeszcze we wrześniu, pierwszy mecz 
w Rydzynie 2 października.

Tabela PGE Ekstraligi po rundzie zasadniczej

1 Betard Sparta Wrocław 14 30 +173

2 Motor Lublin 14 24 +44

3 Moje Bermudy Stal Gorzów 14 23 +43

4 Fogo Unia Leszno 14 22 +54

5 Eltrox Włókniarz Częstochowa 14 18 +28

6 eWinner Apator Toruń 14 9 - 64

7 ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 14 7 -158

8 Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 14 6 -120

REKLAMA
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Kompletnie odleciałam!
Czasami zdarza mi się bujać w obłokach, ale nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych jeżeli chodzi o zdobywanie materiałów do 

nowych projektów. Praca dziennikarza jest pełna niespodzianek i niespotykanych zwrotów akcji. Paweł Jagodzik był kilka lat 

temu bohaterem mojego artykułu pod tytułem: „Uzależniony od wiatru. Spełnia marzenia ludzi o lataniu”. Obiecał mi wtedy, 

że kiedyś zabierze mnie na lot balonem, a tym samym spełni moje małe marzenie. Słowa dotrzymał, a ja mogłam zrozumieć 

uczucie, o którym tak pięknie opowiadał w wywiadzie (...i przy okazji zrobić zdjęcia do fotoreportażu z V Balonowych Mistrzostw 

Świata Juniorów). 

Umówiliśmy się z Pawłem na wieczor-
ny lot w czwartek. W środę o godzinie 
14:36 otrzymałam telefon, że to dzisiaj 
będzie dla mnie miejsce w koszu, ale mu-
szę być na miejscu zbiórki o 15:30. 
- Zdążysz?- zapytał Paweł? 
- Zdążę - odpowiedziałam od razu, choć 

nie byłam tego pewna. W upale miałam 
do pokonania rowerem ponad 7-kilo-
metrową trasę, a chciałam jeszcze po-
jechać do domu coś zjeść i przebrać 
buty. Paweł ostrzegł mnie, że możemy 
wylądować w trudnych warunkach. Nie 
zastanawiając się, szybko wyłączyłam 
komputer i oznajmiłam naczelnemu, 
że wyruszam na podniebną przygodę. 
Na miejscu zbiórki zameldowałam się 
punktualnie (ale do domu już nie zdą-
żyłam, zatem przyszło mi przystąpić do 
lotu w trampkach i z pustym żołądkiem). 
Towarzyszące mi podekscytowanie na 
szczęście zepchnęło uczucie głodu na 
dalszy plan. 

Na miejsce startu, czyli do Dolska, do-
jechaliśmy około godziny 16:15. Byłam 
pewna, że na 21:30, czyli umówiony wy-
wiad online, zdążę bez problemu. Ekipa 
techniczna, która pomaga Pawłowi 
w rozłożeniu i przygotowaniu balonu 
do lotu, szybko jednak wybiła mi moje 
plany z głowy:
- Ten sport uczy pokory i cierpliwości, 

wszystko uzależnione jest od wiatru, na 
który nie mamy wpływu. Zadajesz pyta-
nia o miejsce lądowania i czas lotu, na 
które nikt nie zna odpowiedzi – skarcili 
mnie członkowie ekipy.

Odwołałam zatem wieczorne spotka-
nie i czekałam. Najpierw na odprawę,  
potem na decyzję sędziego co do startu 
i odpowiednie warunki atmosferyczne. 
Chwilowo nie było nawet pewne, czy 
w ogóle dziś będzie nam dane wzbić się 
w powietrze, ponieważ wiatr płatał fi -
gle. Emocje powoli opadały. Zaczęliśmy 
rozkładać balon. Cieszyłam się, że mogę 
zobaczyć ten proces od początku. Około 
godziny 19:55 zapadła decyzja, że le-
cimy - Paweł, ja i jeszcze dwie osoby, 
których nie znałam. A, zapomniałabym 

o 4 wielkich butlach z gazem zamonto-
wanych w rogach kosza. 

Pilot przed startem dał nam krótką in-
strukcję jak zachować się przy lądowa-
niu, które zawsze jest najbardziej przera-
żające dla kogoś, kto leci po raz pierwszy. 
Ponoć przy niekorzystnych warunkach 
przechylony kosz przy lądowaniu może 
być ciągnięty nawet 100 metrów po zie-
mi. Trochę mnie to zaniepokoiło, bo do-
tąd w ogóle nie myślałam o tym elemen-
cie. Najbardziej moje myśli zajmowało 
to, jak wejdę do tego wielkiego kosza 
skoro mam tylko 155 centymetrów wzro-
stu. Jednak przed startem wszystko dzia-
ło się tak szybko, że nie było czasu na 
takie rozważania. Po prostu wskoczy-
łam do balonu i odleciałam, kiwając jed-
ną ręką dziewczynie, która uwieczniała 
nasz start na fi lmiku, a w drugiej trzyma-
jąc egzemplarz „Leszczyniaka”. Czułam 
spokój. Chwila niepewności pojawiła się 
dopiero, gdy Paweł kazał nam zamienić 
się miejscami w koszu. Miałam wraże-
nie, że jak zaczniemy się przemieszczać, 
to kosz przechyli się w jedną stronę. Na 
szczęście nic takiego się nie stało. 
W górze jest wręcz ogłuszająca cisza, 

którą zakłóca jedynie dźwięk urucho-
mianego palnika, dzięki działaniu któ-
rego wznieśliśmy się na wysokość ponad 
350 metrów. Zachód słońca nad jezio-
rem Dolskim wyglądał pięknie z tej per-
spektywy. Towarzyszył nam wiatr o sile 
6 m/s. Po pół godziny, która w powietrzu 
trwała jak 10 minut, zaczęliśmy podcho-
dzić do lądowania.  Musieliśmy ukuc-
nąć i chwycić się dwoma rękoma czer-
wonych uchwytów zamontowanych na 
wiklinowym koszu. Lądowanie było na 
szczęście gładkie i bezbolesne, ponieważ 
pozwoliły na to idealne warunki pogodo-
we. Paweł kazał nam napierać na jeden 
z boków kosza, by go przewrócić i bez-
piecznie wyjść. Niestety okazało się, że 
wylądowaliśmy na polu świeżo nawie-
zionym obornikiem. Pół biedy, że moje 
trampki były czarne. Gorzej miał współ-
pasażer, który również wyciągnięty pro-
sto z pracy leciał w chodakach pianko-
wych, czyli tak zwanych Crocsach. 

Pomimo tych niedogodności byliśmy 
szczęśliwi, że przetrwaliśmy lot. Co 

więcej, okazało się, że to nie koniec 
emocji na dziś. Przed nami był jeszcze 
chrzest nowicjuszy. Poszłam na pierw-
szy ogień. Kazano mi położyć się na 
worze, w którym mieścił się zwinię-
ty balon. Paweł wypowiadając słowa: 
„Ogień, dzięki któremu się wznosili-
śmy niechaj zawsze płonie, gdyby było 
go za dużo niech będzie szampan w po-
bliżu, a matka ziemia niech nas zawsze 
tak szczęśliwie przyjmuje, jak dzisiaj” 
- podpalił kosmyk moich włosów, polał 

szampanem i natarł moje czoło grudką 
ziemi. Na koniec każdy klepnął mnie „na 
szczęście” w tylną cześć ciała i wręczo-
no mi dyplom. W Villi Natura w Dolsku 
czekał na naszą ekipę ciepły posiłek. 

W domu zjawiłam się przed północą. 
Ciężko było zasnąć po długim dniu peł-
nym emocji. 

TEKST I ZDJĘCIA: 
MAGDALENA WOŹNA
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Gwoździe, nici, Ania!
Czasem odczuwam przesyt medialnej inwazji napompowanych gwiazdek. Dlatego niezmordowanie cieszę się z poznawania 

osób autentycznych, inspirujących, wartych i jednocześnie trudnych do zauważenia. Taką osobą jest Anna Krakowiak. Nie kal-

kuluje, nie kombinuje - tylko robi swoje. I robi to bardzo dobrze, odważnie przecierając szlaki. Mimo fl uidów artystycznego ży-

cia jest równie skromna, jak zdolna.

String art to sztuka, w której obraz po-
wstaje z nici i gwoździ. Niezbędny do 
jego wykonania jest także młotek, a bar-
dzo przydatna bywa farba lub bejca i pę-
dzel. Fundamentalnym produktem jest 
także deska. Zaleca się stosowanie drew-
na sosnowego, a unikanie dębowego ze 
względu na jego właściwości. Powyższe 
wyczytałem w internecie, przygotowu-

jąc się do rozmowy, ale teoria to jedno, 
a praktyka drugie. I nie zamierzam dys-
kutować o tym, że dębowe jest mocne…
- Dokładnie nie pamiętam, jak zaczę-
ła się moja przygoda ze string artem. 
Spodobał mi się pewien obraz i posta-
nowiłam spróbować. Moje pierwsze 
wykonanie przedstawiało serduszko. Za 
materiał konstrukcyjny posłużyła mi pły-
ta gipsowa. I choć dziś wiem, że praca 
mogłaby zostać wykonana lepiej, to de-
biut w string art wywołał efekt wow! – 
Wspomina Ania.
Od zawsze lubiła rysować, ale przed-

mioty plastyczne czy techniczne w szko-
le nie cieszyły się wyjątkowym uzna-
niem z jej strony. Na szkołę średnią 
wybrała II Liceum ogólnokształcące 
w Lesznie i podjęła naukę w klasie o pro-
fi lu matematyczno-chemicznym.
- W 2017 roku, z okazji 50-lecia szkoły, 

zorganizowany został konkurs na wyko-
nanie pracy artystycznej. Przygotowałam 
obrazek wykonany w technice string art. 
W wyniku głosowania przygotowana 
praca zwyciężyła. Za zdobycie pierw-
szego miejsca klasa otrzymała dzień 

wolnego od zajęć. Pani dyrektor jedno-
cześnie poprosiła, aby obrazek mógł zo-
stać w szkole.
Praca została oprawiona szkłem i jest 

ozdobą dyrektorskiego gabinetu. A kto 
nie chciałby chodzić z Anią do klasy, nie-
chaj pierwszy rzuci kamieniem.
Moja rozmówczyni doskonale wie, że 

nie da się strzelić gola nie kopiąc piłki.
- Staram się tworzyć jednym tchem, bez 

przerw między rozpoczęciem a zakończe-
niem dzieła. Zdarza się zarywanie nocek, 
a odgłosy mojej pracy z pewnością są 
słyszalne, choć ostatnio do młotka do-
klejam podkładkę fi lcową. Nie lubię pra-
cować w ciszy, bo pewnie bym zasnęła. 
Najczęściej towarzyszy mi muzyka, cza-
sem także presja czasu. Kiedy dostałam 
propozycję przygotowania wystawy dla 
biblioteki w Pakosławiu (mojej rodzin-
nej miejscowości), szybko uświadomi-
łam sobie, że nie mam niemal żadnych 
prac. Obrazy szybko znikają, sprzedają 
się, często stanowią także formę prezen-
tu. Ale ostatecznie udało się zorganizo-
wać wystawę – dodaje.
Pozostaje ufać, że wystaw z pracami 

Ani będzie coraz więcej. Sztuka string 
art zapewnia mnóstwo możliwości dzia-
łań i jednocześnie praktycznie niemożli-
we jest stworzenie dwóch takich samych 
obrazów. 
Ania swoją pasją potrafi  zainteresować 

innych.
- Mój 6-letni siostrzeniec często podglą-

da moją pracę i sam także chce spróbo-
wać. Najważniejsze jest, aby na początek 

wybierać proste, geometrycznie wzory, 
aby się nie znudzić. String art wymaga 
ogromnej cierpliwości.   
Wielkim wsparciem dla Ani jest rodzina 

oraz jej chłopak.
- Ania wkłada swoje serce w to, co robi. 

Bardzo to szanuję i wspieram – mówi 
Kacper.
I jeśli następnym razem będąc w sklepie 

z artykułami metalowymi czy budowla-
nymi, zobaczycie uroczą i uśmiechniętą 
dziewczynę kupującą kilogram gwoździ 

bądź młotek, to najprawdopodobniej bę-
dzie to Anna Krakowiak.
PS Ania została zaproszona do współpra-

cy przez organizatorów Leszczyńskiego 
Ulicznego Festiwalu Artystycznego, 
dzięki czemu w trakcie niedawnych wy-
darzeń podzieliła się swoją wiedzą i pa-
sją z mieszkańcami Leszna i regionu.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIA: 

FACEBOOK / STRINGART BY ANN

Ania Krakowiak
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Świat w pigułce

Zabójcza wyprawa
Pewien mieszkaniec londyńskiego 
zoo postanowił wyruszyć w podróż. 
Nietoperz, bo o nim mowa, najwyraźniej 
był znudzony Europą, ponieważ obrał 
sobie odległy cel. Pierwszy tysiąc kilo-
metrów pokonał bez problemu. Doleciał 
do obwodu pskowskiego, czyli do Rosji. 
Najwyraźniej zaplanował tam dłuższy 
postój. To był błąd. Pech chciał, że tego 
samego dnia na łowy wybrał się okolicz-
ny kocur. Najwyraźniej Londyńczyk wy-
glądał całkiem apetycznie - nazajutrz był 
już martwy. Na resztki ciała trafi ła pew-
na Rosjanka. O podróży wiadomo dzięki 
założonej nietoperzowi opasce. 

Były, ale już nie ma
Każdy, kto odwiedził Moskwę, potwier-

dzi, że nabrzeże Preczystienki jest wyjąt-
kowo piękne. Mieści się tam siedziba re-
sortu obrony narodowej. Najwidoczniej 
nie jest to zbyt szczęśliwe miejsce, po-
nieważ od pewnego czasu pracownicy 
narzekali na ciągłe problemy z łącznoś-
cią telekomunikacyjną. Gdy tylko chcia-
no zadzwonić, sygnał uciekał. Pewnego 
dnia wezwano specjalistów. Nic nie na-
prawili, ale za to odkryli, że... brakuje 
475 metrów kabli komunikacyjnych! Na 
razie trzeba ustalić, czy one rzeczywiście 
się tam kiedyś znajdowały, czy też istnia-
ły tylko w kosztorysie.

Korzenie prawa
Minister sprawiedliwości Kanady 

David Lametti zapowiedział szereg 
działań, które rząd podejmie w celu od-
tworzenia tradycyjnego prawa Indian 
Lenape, Mohawk, Oneida i Anishinaabe. 
Oczywiście byłoby to prawo stosowane 
jedynie subsydiarnie - prawdopodobnie 
tylko w sprawach cywilnych z zakresu 
prawa rodzinnego. W tym celu zostanie 
powołany Instytut Praw Rdzennych na 
wydziale prawa Uniwersytetu Lakehead 
w Thunder Bay. 

Podwójny sukces Kanadyjki
Quinn to reprezentantka Kanady w piłce 

nożnej, która na początku sierpnia zdo-
była wraz ze swoją drużyną olimpijskie 
złoto. Dla zawodniczki jest to duży suk-
ces, ale również powód do satysfakcji. 
Quinn to bowiem pierwsza transpłciowa 
osoba, która wywalczyła złoty medal na 
olimpiadzie. W wolnym czasie udziela 
się w social-media, natomiast jej blog 
może stanowić inspirację dla wielu osób. 

Surowy, ale czy sprawiedliwy?
Na 208 lat pozbawienia wolności został 

skazany dyrektor robót budowlanych, 
który był odpowiedzialny za budowę 
szkoły w Tlalpan. W 2017 roku w trak-
cie trzęsienia ziemi szkoła ta uległa 
zniszczeniu. Zginęło wówczas 26 osób. 
Śledztwo wykazało, że gdyby budow-
la została wykonana zgodnie z prawem, 
to nie uległaby zawaleniu. Jednocześnie 
sąd orzekł jeden z najwyższych wyro-
ków w historii Meksyku. Czy sprawiedli-
wie? Dodajmy, że członków rady miasta, 
którzy zaakceptowali projekt, nadzoro-
wali budowę oraz wydzielili skromny 
budżet, nie spotkała żadna kara.

Nadzieja pozostała
Nigeria to państwo względnie stabil-

ne, które jednak boryka się z terrory-
zmem. To właśnie tutaj działa najwię-
cej członków organizacji Boko Haram. 
Współcześnie trudno ocenić ich ideo-
logię, ponieważ ich działania nie są już 
związane z religią, a po prostu przypomi-
nają zorganizowaną mafi ę. Najczęściej 
zajmują się porywaniem dzieci ze szkół. 
Los uczniów może być straszny. Pewna 
Nigeryjka została porwana w wieku 12 
lat. Natychmiast została zmuszona do 
wyjścia za mąż. Przez 7 lat przeżywała 
fi zyczne oraz psychiczne tortury. W koń-
cu udało jej się uciec, a następnie wrócić 
do rodzinnej wioski. Twierdzi, że takich 
jak ona, jest tysiące. 

Epidemia?
Mężczyzna z Queensland w Australii zo-

stał oskarżony o zamordowanie 41 koni 
w posiadłości Longreach. Sprawa jest 
o tyle ciekawa, że konie zginęły mniej 
więcej w tym samym czasie. Nie posia-
dały żadnych widocznych obrażeń, więc 
narzędziem zbrodni mogła być trucizna 
albo… tajemnicza epidemia. Sprawa jest 
rozwojowa i już teraz budzi zaintereso-
wanie w całej Australii. 

Niespotykany
Zajączek błotny to jedno z najrzadszych 

zwierząt na świecie. Żyje w Indonezji. 
Pewnego dnia został odnaleziony przez 
rolnika. Ten natychmiast zwietrzył in-
teres. Złapał zwierzątko, zrobił zdjęcia, 
a następnie… wystawił go na sprzedaż 
na Facebooku. Ogłoszenie natychmiast 
zauważyli pracownicy ochrony przy-
rody. Rolnik był zaskoczony i nie miał 
pojęcia, że zwierzątko jest aż tak rzad-
kie. Raczej nie wiedział, że zajączka 

błotnistego udało się dotychczas sfoto-
grafować tylko cztery razy… 

Jedyna słuszna muzyka
Ministerstwo Kultury i Turystyki 

w Chinach zapowiedziało, że w najbliż-
szym czasie przygotuje listę utworów 
karaoke, które ofi cjalnie zostaną uzna-
ne za w pełni legalne. Wprawdzie prze-
ciętny Chińczyk może odsłuchać każdy 
utwór muzyczny, niemniej nie wszystkie 
są mile widziane. Poza tym warto wie-
dzieć, które utwory spotkają się z uzna-
niem partii… 

Dramat na 17. piętrze
W zachodniej części Moskwy, przy uli-

cy Niklińskiej, mieszkała w bloku pew-
na para. Sąsiedzi twierdzili, że bardzo 
zakochana w sobie. Wszystko robili ra-
zem. Nigdy się nie kłócili, a każdy prob-
lem rozwiązywali poprzez rozmowę. No, 
może niezupełnie każdy... Pewnego dnia 
kobieta została odnaleziona bez głowy 
i serca w wannie, natomiast mężczyzna 
tuż przy kwiatach po tym, jak wypadł 
z 17. piętra. Obaj mieli liczne rany kłute. 
Śledczy, wyjaśniając tajemniczą zbrod-
nię, znaleźli tylko list pożegnalny, w któ-
rym mężczyzna podkreślił rolę zaufania 
oraz miłości w związku. 

Śnieg? Tak!
Trudno w to uwierzyć, ale w miastach 

w stanie Rio Grande do Sul w Brazylii 
spadł śnieg. Żadna prognoza pogody nie 
przewidywała takiego obrotu spraw, dla-
tego większość mieszkańców nie mogła 
w to uwierzyć. Wszak niektórzy mieli 
ponad 80 lat, a jednocześnie nigdy w ży-
ciu nie widzieli na żywo białego puchu!

Olimpijski przekaz
Pamiętacie, które państwo zdobyło naj-

więcej złotych medali podczas Igrzysk 
Olimpijskich? Prawdopodobnie jesteście 
w błędzie. Otóż, zgodnie z przekazem 
północnokoreańskiej telewizji, najwięk-
sze sukcesy odniosła właśnie kadra spor-
towców z Korei Północnej. Choć moż-
na odnieść wrażenie, że nastąpiła pewna 
zmiana. Dawniej dumnie ogłaszano, że 
piłkarze wygrali 91:0 z Węgrami lub 6:1 
z Brazylią w fi nałach mistrzostw świata. 

Wzór do naśladowania
Zwierzęta często starają się powtarzać 

ludzkie zachowania. Potwierdzenie tej 
tezy można było zaobserwować w pekiń-
skim zoo w Chinach. W południe, nieda-
leko wybiegu dla goryli, kilka osób po-
kłóciło się, a następnie stoczyło krótką 

bójkę. Szybko zostali ukarani mandatem 
i odesłani do domu. Jednak… wieczorem 
została wszczęta kolejna awantura. Ta 
była brutalniejsza i dłuższa. Kto w niej 
uczestniczył? Goryle - naśladowały za-
chowanie ludzi. 

Tajemnicze ukąszenie
Pewien 19-latek z Walii postanowił wy-

ruszyć na Majorkę. Od zawsze mu się 
podobała. Pewnego wieczoru usiadł na 
schodach, aby zachwycać się malowni-
czym zachodem słońca. Było pięknie, 
ale nagle poczuł ukąszenie. Właściwie 
nie zauważył nawet, kto lub co go uką-
siło. Ból minął, więc zapomniał o zda-
rzeniu. W nocy obudził się i zauważył, 
że jego dłoń coraz bardziej puchnie. 
Rano zrobiła się fi oletowa, a nawet 
czarna. Natychmiast udał się do szpi-
tala. Okazało się, że został ukąszony 
przez pustelnika brunatnego. To jadowi-
ty pająk, którego jad może spowodować 
martwicę. Obecnie 19-latek jest w trak-
cie leczenia, ale nie można wykluczyć 
amputacji. 

Nieudane zakupy
Tym razem skończyło się znacznie go-

rzej. 37-letni turysta z Niderlandów prze-
bywał wraz z rodziną w Barcelonie. 
W pewnym momencie zrobiło się tak 
gorąco, że udali się do galerii handlo-
wej w dzielnicy Sarria-Sant Gervasi. To 
właśnie tam mężczyzna w pewnym mo-
mencie połknął kluczyki do samocho-
du. Dlaczego? Prawdopodobnie chciał 
je przytrzymać zębami. Nagle zaczął się 
krztusić. Przeprowadzona natychmiast 
resuscytacja nie pomogła i turysta chwi-
lę później zmarł.

Emerytura bez podatku
Para z Eindhoven od pewnego cza-

su była na emeryturze. Jednocześnie 
zdawali sobie sprawę z wysokich po-
datków, dlatego wymyślili sposób, jak 
uniknąć ich płacenia. Mianowicie zade-
klarowali, że w rzeczywistości miesz-
kają w Szwajcarii, więc są zobowiąza-
ni do uiszczania podatków właśnie tam. 
Urzędnicy postanowili jednak spraw-
dzić ich karty płatnicze. Zauważyli coś 
dziwnego. Para nigdy niczego nie ku-
piła w Szwajcarii, natomiast dość czę-
sto robiła zakupy w lokalnym sklepiku 
w Eindhoven. Finał? Małżonkowie mu-
szą zwrócić skarbówce ponad milion 
euro (suma zaległości i grzywny).

KAMIL DUDKA
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Co słychać 
w technologicznym światku?
Opony z butelek, atak na Profi l Zaufany i nowe pomysły doty-

czące ładowania. Witamy we wrześniu.

Nie opłaca się, ale będzie

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest dziś dostęp do sieci interne-
towej, a już szczególnie do sieci o wysokiej prędkości. W wielu miejscach Polski, 
szczególnie na wsiach, dostęp do światłowodu zapewniającego dobrą łączność jest 
dla abonentów marzeniem. Raczej żaden operator w takich miejscach nie inwestuje, 
bo po co ciągnąć kabel dla garstki odbiorców, skoro więcej można zarobić w więk-
szych miejscowościach. Ten stan rzeczy powoli się zmienia dzięki dofi nansowaniu 
ze środków unijnych, które ma za zadanie likwidację tzw. "białych plam" w dostępie 
do sieci. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa sieć zostanie podłączo-
na w 534 miejscowościach znajdujących się w 18 powiatach. Czekamy na więcej.

Atak na Profi l Zaufany

Ostatnio w środku nocy otrzymałem wiadomość maliową o próbie zalogowania do 
mojego Profi lu Zaufanego. Próby te spełzły na niczym, ale już wiadomo, że to nie ja 
próbowałem wejść na swoje konto. Był to najprawdopodobniej atak przeprowadzo-
ny przez hakera z Podkarpacia, który dostał się na około 240 kont użytkowników, 
a następnie dane te miał udostępnić dalej. 27-letni mężczyzna został zatrzymany 
przez policję, trafi ł do aresztu, a teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

Jak będzie z ładowaniem?

Wtyczka w kształcie trapezu czy prostokąta? A może jeszcze inna? Jak sobie z tym 
poradzić? Będzie trudno, chyba że Unia Europejska w końcu ustanowi w tym zakre-
sie jednolite przepisy. Agencja Reuters donosi, że propozycja legislacyjna dotycząca 
wprowadzenie jednego standardu ładowania elektroniki ma zostać postawiona na 
forum Parlamentu Europejskiego już we wrześniu. O ile większość producentów 
obecnie montuje w swoich urządzeniach USB-C, o tyle Apple obstaje przy swoim 
autorskim rozwiązaniu, czyli niepasującym do innych złączu Lightning. Czy uda 
się coś zmienić? Jeszcze nie wiadomo.

Opony z butelek?

W maju zapowiedział to Michelin, a teraz Continental. Kolejny uznany producent 
opon samochodowych postanowił zająć się produkcją opon z jednorazowych bu-
telek plastikowych. Oczywiście nie cała opona będzie z nich powstawać, a tylko 
jej część. Jednak butelki PET, aby spełniać odpowiednie wymogi, będą musiały 
zostać najpierw odpowiednio przetworzone. Z badań wynika, że taki materiał zna-
komicie nadaje się do wykorzystania i jest tak samo dobry jak rozwiązania trady-
cyjne. Pierwsza opona z takich surowców ma zostać zaprezentowana w tym roku, 
a do 2050 Continental chce zupełnie przerzucić się na produkcję zgodną z tzw. za-
sadami zrównoważonego rozwoju. Oznacza to stuprocentowe przerzucenie się na 
materiały z recyklingu.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Humor
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- Babciu, czemu ty ciągle śpisz z podwi-
niętymi nogami? - pyta wnuczek.
- Bo tak mi jest wygodnie wnusiu. A cze-
mu pytasz?
- Bo tata powiedział, że jak je w końcu 
wyciągniesz, to kupimy samochód.

 :)

Blondynka już dłuższy czas stoi na przy-
stanku autobusowym:
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko 
w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj 
są moje imieniny. 

:)

Podczas kłótni żona, żeby do żywego 
dopiec mężowi, mówi:
- Jak umrzesz, natychmiast wyjdę za 
mąż!
- A co mnie obchodzi nieszczęście obce-
go człowieka? 

:)

Nauczyciel napisał w dzienniczku 
uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną 
gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzien-
niczek z adnotacją ojca:
- To pestka. Gdyby pan słyszał jej matkę! 

:)

Żona rozwiązuje krzyżówkę:
- Janusz, co jest na początku Pana 
Tadeusza?
- Akcyza.

 :)

Trzy największe kłamstwa kobiet:
1. Po ślubie się nie zmienię.
2. Wybaczam ci.
3. Dobra znajomość pakietu Offi  ce.

:)

Ośrodek ruchu drogowego. Do egzami-
natora podchodzi mężczyzna:
- Mój syn zdaje dzisiaj egzamin na pra-
wo jazdy, ale pewnie nie zda.
- Założy się pan o dwa tysiące złotych, 
że zda? 

:)

Przyjechała teściowa i pyta zięcia:
- Co to było takie czarne na patelni? 
Ledwo to doszorowałam!
- Powłoka tefl onowa, mamo!

:)
- Dlaczego faceci noszą zdjęcie dziew-
czyny w portfelu?
- Żeby przypominało im, że w tym miej-
scu mogłyby być pieniądze.

:)

Do domu bogatego małżeństwa wtar-
gnęli rabusie:
- Złoto jest? - pytają.
- Jest - mówi mąż - 100 kilo.
- To nie gadaj, tylko dawaj!
Mąż odwraca się w stronę sypialni i głoś-
no woła:
- Krysiu, złotko moje, wstawaj! Panowie 
przyszli po ciebie! 

:)

Po czym poznać, że szef ma poczucie 
humoru? 
Po dziesiątym! 

 :)

- Mam dla pana dwie wiadomości, do-
brą i złą.
- Niech pan zacznie od dobrej, doktorze.
- Kredytu może już pan nie spłacać...

:)

Mąż do żony:
- Dziś wieczorem w pracy jest bal prze-
bierańców, ale nie wiem za kogo się 
przebrać.
- Najlepiej nie pij, nikt cię nie pozna. 

:)

Żona do męża przed wyjściem na plażę:
- Chciałabym założyć coś, co zadziwi 
wszystkich!
- To załóż łyżwy.

:)

Rozmawia dwóch kolegów:
- Rozmowa z kobietą jest jak czytanie re-
gulaminów bankowych.
- Dlaczego ?
- Ponieważ na koniec, chociaż nic z tego 
nie rozumiesz, zgadzasz się na wszystko. 
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śpiewa-
na w

operze

mie-
szanka
przebo-

jów

etsęg
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Martyna to siłaczka, która z domu wyniosła etos pracy. Nie 

ma dla niej rzeczy niemożliwych, co udowadnia pracując na 

rzecz Leszna i jego mieszkańców. Według niej sukces jest kwe-

stią odpowiedniego nastawienia oraz szczęścia do spotyka-

nia ludzi z pozytywną energią. W Urzędzie Miasta pełni funk-

cję Kierownika Referatu Rewitalizacji w Wydziale Promocji 

i Rozwoju. Prywatnie jest mamą trójki dzieci, które są jej ocz-

kiem w głowie i żoną Tomasza, o którym rozkosznie mówi „to 

super człowiek”. Rzetelność, zaangażowanie oraz empatia to 

cechy, które sprawiają, że inni chętnie z nią współpracują. 

Martyna 
Włudarcz yk

Mój ostatni sukces to…  

… wydanie Magazynu L – jedynego w swoim rodzaju magazynu, który promuje ludzi 
i miejsca na leszczyńskiej starówce. Jednak trudno tutaj mówić o moim sukcesie, kiedy 
w projekt zaangażowanych było ponad 100 osób. Ja po prostu spięłam to wszystko w 
jedną całość. Przy okazji postawiłam sobie za cel, że zaprojektuję i złożę cały magazyn 
sama. To było dla mnie zupełnie nowe wyzwanie. Dlatego tym bardziej czuję satysfak-
cję, że to się udało.

W podróż życia wybrałabym się do… 

… wielu zakątków świata, gdzie jest słońce i morze lub ocean. Podróżowanie po 
świecie to jedna z naszych rodzinnych pasji. Dotychczas ograniczaliśmy się do połu-
dniowej Europy, ale marzymy, by zwiedzić również Australię i obie Ameryki.

Najpiękniejsze miejsce w Lesznie to... 

… Rynek, zwłaszcza latem, gdy najbardziej tętni życiem. Marzę o tym, by 
w centrum miasta ta energia trwała przez cały rok, nie tylko na tym głów-
nym placu, ale również w pobliskich mniejszych uliczkach. Bardzo lubię też 
zrewitalizowane Aleje Słowackiego. Podczas rodzinnych wycieczek rowe-
rowych wybieram zawsze taką trasę, by choć raz nimi przejechać.

Najbardziej motywuje mnie… 

… sama możliwość działania i satysfakcja z tego, że mogę zrobić coś dla innych. 
Motywują mnie także ludzie i fakt, że mogę nawiązywać z nimi kontakty, dyskutować, 
wzbudzać w nich emocje. 

Lubię swoja pracę, ponieważ…

… każdego dnia stawia przede mną nowe wyzwania. Jest niesamowicie 
różnorodna. Jednego dnia biorę udział w ważnej konferencji czy szkoleniu 
w ciekawym zakątku Polski, drugiego jestem częścią zespołu pracującego 
nad kierunkami rozwoju Leszna, trzeciego spotykam się z mieszkańcami 
i dyskutujemy o pomysłach na zmiany, natomiast innym razem rozkładam 
leżaki podczas Festiwalu LUFA czy Kina Ze Smakiem. Każdego dnia uczę się 
czegoś nowego i to jest dla mnie najważniejsze.

Od dawna marzę o… 

… przeprowadzce na południe Francji. To wspólne marzenie moje i mojego 
męża. Pracujemy nad tym, by oswajać z tą życiową zmianą także dzieci. 
Mam nadzieję, że za 10 lat będziecie mogli nas odwiedzić w naszym pen-
sjonacie na Lazurowym Wybrzeżu. 
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Barany otrzymają we wrześniu ważną wiadomość, pismo lub list. Będą to dokumenty z informacja-
mi, na które od dawna czekacie. Nie do końca będziecie zadowoleni z uzyskanych informacji. Na 
pewno trzeba będzie odbyć spotkanie i pewne sprawy wyjaśnić. Pilnujcie swoich spraw, bo ich re-
zultat jest niepewny. Jeśli chodzi o miłość, bardzo fajne karty. Jeśli wśród Was są wolne Barany, to 
karty podpowiadają spotkanie miłości życia. W zdrowiu kręgosłup, nogi, kolana - to Wasze słabe 
punkty.

Byk (20.04 - 20.05)
Byki będą odwiedzać członków rodziny bądź to do Was przyjedzie w  odwiedziny rodzinka. 
W związku z tym czeka Was trochę przygotowań. We wrześniu będziecie załatwiać sprawy związa-
ne z fi nansami będziecie musieli podjąć ważną fi nansową decyzję. Podejmiecie ją sprawnie, szyb-
ko, a co najważniejsze bardzo rozsądnie. Wrzesień to dobry miesiąc dla spraw fi nansowych i spraw 
towarzyskich. Wśród nowo poznanych osób możecie znaleźć osobę do związku - jeśli poszukuje-
cie drugiej połówki. W zdrowiu karty mówią o przemęczeniu i konieczności dobrego, długiego od-
poczynku i regeneracji.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Wrzesień przyniesie konieczność przyjrzenia się Waszemu związkowi. Karty pokazują, że pewne 
sprawy trzeba będzie uznać za przegrane. Karty wskazują na to, że pewne tematy trzeba będzie 
defi nitywnie zamknąć. Uważajcie w  pracy, ponieważ jest pokazana nieszczerość Waszego 
współpracownika, koleżanki lub kolegi. Uważajcie co i  komu mówicie. Jeśli chodzi o  fi nanse to 
karty podpowiadają, by we wrześniu pieniądze raczej gromadzić niż wydawać. W  zdrowiu 
uważajcie na nerki.

Rak (21.06 - 22.07)
Karty wskazują na konieczność zajęcia się starszą osobą w rodzinie, zajęcia się sprawami zdrowia 
i  badaniami. Wszystko co dotyczy starszych osób w  Waszej rodzinie i  otoczeniu, może być we 
wrześniu bardzo ważne. Nie wolno Wam jednak zapomnieć o Waszym zdrowiu. Wśród was są Raki, 
które we wrześniu wyjadą w  podróż, może to być wyjazd za granicę. Karty wskazują na 
konieczność uważania podczas drogi, zwłaszcza jeśli prowadzicie samochód i  jazda ma się 
odbywać nocą.

Lew (23.07 - 22.08)
Uważajcie we wrześniu na złodzieja, zgubienie dokumentów, pilnujcie terminów płatności, 
pilnujcie dat, pilnujcie obowiązków. Karty w  pierwszej kolejności mówią, że wrzesień będzie 
miesiącem załatwiania spraw formalnych, mogą to być także kwestie dotyczące domu, 
nieruchomości. Dodatkowo we wrześniu czeka Was bardzo miłe spotkanie, przyjedzie do Was 
bardzo sympatyczna osoba. Jest to spotkanie, na które czekać możecie od dawna. W  zdrowiu 
wszystko dobrze, natomiast wskażę Wam tylko, by uważać na serce. Karty podpowiadają, by 
w miarę możliwości wprowadzić w codzienną rutynę ruch i lekkie ćwiczenia. 

Panna (23.08 - 22.09)
Dla Panny we wrześniu ważne będą kwestie fi nansowe, pomnażania i  lokowania pieniędzy. 
Natomiast karty chcą Was drogie Panny przestrzec przed tym, że jeżeli inwestujecie, to róbcie to 
bardzo ostrożnie, wybierajcie tylko sprawdzone i  bezpieczne miejsca. Nie ufajcie podejrzanym 
i szybkim inwestycjom. Karty podpowiadają, że Panny udadzą się jeszcze we wrześniu na wyjazd. 
Może to być nawet krótki wyjazd weekendowy. Podładujecie akumulatory, złapiecie ostatnie 
promienie słońca. Karty podpowiadają, że taki właśnie wyjazd jest dla Was bardzo wskazany. 
W  zdrowiu uważajcie na układ pokarmowy, kontrolujcie to co jecie. Wśród Was są Panny, które 
będą wykonywały badania jelit.

Waga (23.09 - 22.10)
Dla Wag we wrześniu miłość będzie na pierwszym planie. Budowanie związku, budowanie 
partnerstwa i  bliskości. Ważne będą sprawy domowe, sprawy rodziny i  Waszych najbliższych. 
Dodatkowo pokazują się bardzo atrakcyjne karty pracy, karty zawodowe i  karty nauki jeżeli 
jeszcze się uczycie. Wrzesień może być bardzo przełomowym miesiącem dla Wag. Bardzo dużo 
rzeczy uda się właśnie we wrześniu wyjaśnić, a  problemy, które do tej pory Was trapiły, odejdą 
w niepamięć. W zdrowiu zwróćcie uwagę na kręgosłup, kolana i stawy.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Dla Skorpionów we wrześniu ważne będą kwestie towarzyskie, będziecie biegać z jednego spotka-
nia na drugie, ważne będą sprawy drugiej osoby. Bardzo dużo będzie się działo z ludźmi i dla ludzi. 
W  Waszym towarzystwie jest osoba, która będzie potrzebowała pomocy bądź rady i  wsparcia. 
Dodatkowo karty podpowiadają, że ważne są sprawy dzieci i wnuków. Wrzesień będzie miesiącem, 
w którym rozegrają się kwestie związane z nauką dzieci, mogą być pewne roszady i zmiany. Zdrowie 
bardzo dobre, energii Wam nie zabraknie. Pamiętajcie tylko o tym, że trzeba się wysypiać.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Dla Strzelców wrzesień przyniesie pewne rozstrzygnięcia kwestii urzędowych, fi nansowych czy 
bankowych. Jeżeli czekaliście na wiadomości dotyczące właśnie spraw urzędowo-sądowych, jeżeli 
te wiadomości bardzo długo do Was nie dochodziły, to nie wykluczam, że końcówka miesiąca 
przyniesie rozstrzygnięcie. Cześć z  Was będzie pisać odwołania, część z  Was będzie na nowo 
rozpoczynać niektóre sprawy. Karty podpowiadają, że starszy od Was mężczyzna może być osobą 
ważną we wrześniu. W  zdrowiu karty podpowiadają, by w  miarę możliwości skupić się na 
wypoczynku, nauczyć się relaksować, spróbować wyciszyć się po ciężkim dniu oraz, drogie 
Strzelce, proszę uważać na płuca i oskrzela.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Dla Koziorożców we wrześniu ważne będą kwestie partnerstwa i małżeństwa. Panowie Koziorożce 
będą mieli ważne spotkanie dotyczące kwestii zdrowia, leczenia, rehabilitacji. Uda się załatwić 
wszystko po Waszej myśli. Karty podpowiadają, że możecie poprosić o  pomoc starszą kobietę 
z rodziny. Jest pokazana Pani, która bardzo chętnie Wam pomoże. Dla Koziorożców sprawy, które 
do tej pory nie chciały się rozwiązać, właśnie we wrześniu się zakończą, a tylko od Waszej postawy 
i  Waszego zaangażowania zależy jaki będzie rezultat. Jeżeli chodzi o  zdrowie pokazuje mi się 
układ pokarmowy i wątroba, na którą trzeba zwrócić uwagę.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Karty spotkań towarzyskich, zawierania nowych przyjaźni, odwiedzin i zapraszania gości do domu. 
Wśród Was są Wodniki, które będą rozmawiały o  podwyżce i  awansie - uda się wszystko 
pozytywnie załatwić. Praca prezentuje się bardzo atrakcyjnie, będziecie bardzo zmotywowani, 
będziecie szukać nowych rozwiązań i  wpadać na genialne pomysły. Nie zabraknie Wam we 
wrześniu ani pieniędzy, ani zapału. Zwróćcie tylko uwagę na młode osoby z Waszego otoczenia - 
mogą to być dzieci lub wnuki - warto byłoby spędzić trochę czasu razem, bo właśnie te osoby 
bardzo tego teraz potrzebują. Karty podpowiadają by rozpocząć aktywność fi zyczną, tylko 
koniecznie należy pamiętać o regularności. 

Ryby (19.02 - 20.03)
Ryby we wrześniu będą musiały podjąć bardzo trudną i ważną decyzję. Nie będzie to łatwa decy-
zja, staniecie między młotem a kowadłem. Natomiast trzeba będzie tę decyzję podjąć i wprowa-
dzić ją w życie. Kwestie zdrowia osób z rodziny będą tutaj ważne. Ryby, koniecznie zadbajcie o re-
laks i wypoczynek, bo karty wręcz krzyczą, że jesteście przepracowani i przemęczeni. We wrześniu 
może Was czekać bardzo ważne i  przełomowe spotkanie, od którego będzie wiele zależało. 
Dobrze się do niego przygotujcie i pamiętajcie, by trzymać nerwy na wodzy. W zdrowiu uważajcie 
na złamania, skręcenia i bóle stawów. Na pewno warto sięgnąć po maści rozgrzewające lub wie-
czorem zrobić aromatyczną, gorącą kąpiel.
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Horoskop klasyczny na wrzesień 2021 r.opracowała wróżka Mira
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47# KALENDARIUM IMPREZ

DATA NAZWA WYDARZENIA

1 września, godz. 17 „Zatańcz ze mną”- zajęcia z aerobiku dla pań, świetlica wiejska w Gronówku

2 września, godz 18 „Uczymy się żyć bezpiecznie” - zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, świetlica wiejska w Gronówku

2 września, godz. 17 Rozgrywki Dungeons & Dragons w języku angielskim, biuro Fundacji CAT (Leszno, ul. Boczna 6)

3 września, godz. 18 Wernisaż „Malarstwo Jerzego Pohla” , Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

4 września, godz. 20 
Koncert Patrycji Markowskiej z zespołem - gościnnie Grzegorz Markowski, Aleja Gwiazd Żużla przed Stadionem im. Alfreda Smoczyka w Lesznie (szczegóły 

na str. 31)

4-6 września  Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” na  Rynku  w Lesznie

5 września, godz. 10  Joga w ogrodzie - ofi cjalne otwarcie nowego sezonu jogowego 2021/2022, ogród przedszkola „Wesołe Brzdące” (Leszno, ul. Sienkiewicza 8)

5 września, godz. 14    Dzień otwarty w Funky Flava Dance School, ul. Niepodległości 47

9 września, godz. 17   Game Night – Zagraj z nami i rozwiń swoją wyobraźnię!, biuro Fundacji CAT (Leszno, ul. Boczna 6)

10 września, godz. 17 „Na odjezdnym z Berlina do tajemniczej Polski”, Peter Raina o postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

10-12 września „I Krzywińskie Dni Profi laktyki i Zdrowego Stylu Życia”, gwiazdą imprezy będzie Andrzej Rybiński, Dom Strażaka i Hala Sportowa w Krzywiniu

12 września Spektakl komediowy „Kolacja dla głupca”, Aula Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie (szczegóły na grafi ce poniżej)

23 września, godz. 17 Warsztat kulinarny – Naucz się przygotowywać azjatyckie pierożki Gyoza!, biuro Fundacji CAT (Leszno, ul. Boczna 6)

30 września, godz. 17 Rozgrywki Dungeons & Dragons w języku angielskim, biuro Fundacji CAT (Leszno, ul. Boczna 6)

16 października, godz. 17
Spektakl komediowy „Pomoc Domowa” - po ponad dwóch latach od premiery ponownie w Lesznie, Aula Auditorium Maximum WSH, ul. Krótka 4 (szczegóły 

na str. 46)

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE

9-25 września Akademia ArtBox - wystawa w Galerii MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

REKLAMA






