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Świętowali w Boszkowie

POWIAT > Prezentacja grupy rekonstrukcyjnej, pokaz sprzętu wojskowego, zawody kon-
ne w skokach przez przeszkody, warsztaty ekologiczne, koncerty muzyczne. To tylko 
niektóre z atrakcji, które czekały na uczestników „Dnia Powiatu Leszczyńskiego”, zorga-
nizowanego na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kalumet w Boszkowie. Na zaproszenie 
starosty Jarosława Wawrzyniaka gośćmi specjalnymi imprezy byli m.in. trzej generało-
wie: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Mika, Dowódca 11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej Piotr Trytek oraz Richard Neely, dowódca Gwardii Narodowej 
stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych. 

Zmiana organizacji ruchu

LESZNO > Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Szybowników i Wolińskiej. 
Budowa ronda wymusiła kolejne objazdy, głównie przez ulicę Święciechowską i Rondo 
Zatorze. Równolegle z  zamknięciem ulicy Wolińskiej otwarty został odcinek ulicy 
Szybowników od zachodniej granicy miasta, czyli lotniska do skrzyżowania z ulicą 
Dożynkową. Przypomnijmy, że ulica Szybowników jest przebudowywana w ramach 
modernizacji drogi krajowej nr 12 w granicach Leszna. Wykonawcą robót jest firma 
Strabag. 

Muzyczne pożegnanie lata

LESZNO > W maju, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, zorgani-
zowanie Dni Leszna nie było możliwe. W zamian za to Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie 9 
września zaprosił mieszkańców na koncert pod nazwą „Pożegnanie Lata”, którego gwiaz-
dą była Patrycja Markowska. Gościnnie na scenie wystąpił także lider zespołu Perfect, 
Grzegorz Markowski, który wraz ze swoją córką wykonał kilka utworów. Wydarzenie 
zgromadziło w Alei Gwiazd Żużla liczną, spragnioną plenerowych koncertów publicz-
ność.

Na wsi fajnie jest 

WILKOWICE > Kolejna edycja festynu „Dawno, dawno temu na wsi” odbyła się w skan-
senie przy Regionalnej Izbie Kultury i Tradycji Wiejskiej w Wilkowicach. Uczestnicy mogli 
zobaczyć jak dawniej wyrabiano masło, kiszono kapustę, lepiono garnki z gliny, prano 
na tarce, a także jakimi sprzętami wykonywano prace polowe. Jedną z atrakcji był wy-
stęp Zespołu Tańca Ludowego „Moraczewo”. Imprezę zorganizowało Koło Gospodyń 
Wiejskich z Wilkowic wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej.

Fot. Facebook / Powiat Leszczyński

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Facebook / Urząd Gminy Lipno
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Nowi mieszkańcy Mini Zoo  

LESZNO >  W leszczyńskim Mini Zoo zamieszkały nowe zwierzęta. To dwa samce szopów 
praczy, które zwierzyniec przyjął z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Szczecinie. 
Szopy zajęły wybieg po swoich poprzednikach tego samego gatunku. Przypominamy, 
że szopów, jak i innych zwierząt w leszczyńskim Mini Zoo, nie wolno dokarmiać, ponie-
waż może to poważnie zagrozić ich zdrowiu, a nawet życiu.

Jubileuszowy rajd   

REGION >  We wrześniu odbyła się X edycja Rajdu Rowerowego im. Zdzisława Adamczaka. 
Niemal 80-osobowa grupa uczestników przejechała trasę wiodącą pięknymi zakątkami 
regionu leszczyńskiego. Rowerzyści wyruszali z trzech różnych miejsc: Karczmy Borowej, 
spod ławeczki Zdzisława Adamczaka oraz parkingu pod kościołem w Drobninie. Jednak 
w każdym przypadku cel był ten sam - plaża nad jeziorem w Górznie, gdzie odbył się 
rodzinny piknik. Organizatorami imprezy byli Organizacja Turystyczna Leszno-Region 
oraz gmina Krzemieniewo. 

Mieszkańcy o Lesznie   

LESZNO>  Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne wydało trzeci tom książki „Ludzie i czasy 
- Leszno we wspomnieniach mieszkańców”. Zebrano w nim relacje 45 leszczynian, mniej 
i bardziej znanych. Premiera książki odbyła się 16 września w Miejskim Ośrodku Kultury. 
Tom opracował sześcioosobowy zespół autorów: Elżbieta Olender, Kinga Zydorowicz, 
Halina Siecińska, Elżbieta Curyk-Sierszulska, Janina Małgorzata Halec i Anna Maćkowiak. 
Wydawnictwo finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Leszna. 

Fot. leszno.pl Fot. krzemieniewo.pl

Fot. Magdalena Woźna
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Nadano imię szkole wojskowej    

WŁOSZAKOWICE > Branżowa Szkoła I Stopnia we Włoszakowicach otrzymała imię 
Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Uroczystość odbyła się z pełną wojsko-
wą oprawą. Po mszy polowej na boisku szkolnym miał miejsce apel z udziałem kom-
panii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i wojskowej orkiestry. Na ścianie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących we Włoszakowicach zawieszona została tablica z jej imieniem, a na 
budynku przy Rondzie Jana Pawła II odsłonięto okolicznościowy mural. W trakcie uro-
czystości wystąpiły włoszakowickie mażoretki i grupa rekonstrukcyjna. Zorganizowano 
także piknik militarny. Wydarzenie uświetnił przelot samolotów myśliwskich F-16. 

Łatwiejszy dojazd do tunelu     

LESZNO > Zakończyła się budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej prowadzących do 
tunelu pieszo-rowerowego przy ulicy Okrężnej. W ramach inwestycji powstanie także 
nowe oświetlenie uliczne i zamontowany zostanie monitoring w przejściu podziem-
nym. Koszt zadania wyniesie 500.000 zł. Wykonawcą jest leszczyńska spółka Drogi i Ulice. 

Rockowy debiut    

LIPNO > Na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie odbył się premierowy koncert 
zespołu „9”. Formację tworzą muzycy w składzie: Karol Dziuba - wokal, Grzegorz Sterna 
- gitara, Wojciech Frąckowiak - gitara, Zbigniew Woźniak - perkusja, Damian Ziegler - in-
strumenty klawiszowe, Szymon Bartkowiak - gitara basowa, a także chórki: Jagoda Bosko 
i Natalia Muszyńska. Podczas koncertu muzycy wykonali między innymi wydany na pły-
cie singiel pod tytułem „Szansa”, który jest już dostępny do odsłuchania także na porta-
lach streamingowych. 

Uwaga studenci!    

LESZNO > Urząd Miasta Leszna rozpoczął nabór wniosków o stypendia z programu 
Student Plus. Potrwa on do 15 października. O stypendium mogą się ubiegać studen-
ci, którzy są mieszkańcami Leszna i z tym miastem planują związać się zawodowo po 
zakończeniu nauki. Kandydaci do stypendium muszą również wykazać się wybitnymi 
osiągnięciami w nauce i działalnością naukową bądź społeczną. Szczegółowe informacje 
o programie Student Plus i naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej 
www.leszno.pl w zakładce dla mieszkańca / edukacja.

Nowa hala coraz bliżej     

WŁOSZAKOWICE > W mury powstającej przy Szkole Podstawowej hali widowiskowo-
-sportowej uroczyście wmurowano akt erekcyjny upamiętniający budowę. Oprócz peł-
nowymiarowego boiska do piłki ręcznej, futsalu, koszykówki i siatkówki w hali powstanie 
także siłownia i pomieszczenie do uprawiania fitnessu. Koszt zadania to 9,8 mln zł, z czego 
3,9 mln zł pochodzi z rządowego programu „Sportowa Polska”, 1,5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych, a 60.000 zł z budżetu powiatu leszczyńskiego. 
Inwestycja, której wykonawcą jest firma Adamietz, ma się zakończyć w czerwcu 2023 
roku. 

O Prymasie w bibliotece     

LESZNO > We wrześniu w Bibliotece Ratuszowej gościł historyk i pisarz Peter Raina. Spod 
jego ręki wyszło 80 tomów poświęconych najnowszej historii Polski. Znaczną część 
twórczości Peter Raina poświęcił kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. O Prymasie 
Tysiąclecia napisał dwudziestotomowe dzieło, które zostało wznowione w pięciu to-
mach pod tytułem „Stefan kardynał Wyszyński: Prymas Tysiąclecia”. To właśnie o tej po-
staci opowiadał podczas spotkania w bibliotece.

Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna
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Kominiarz potrzebny od zaraz!
Mogłoby się wydawać, że rzemiosło kominiarskie to ginący zawód. Nic bardziej mylnego. Dane z ostatnie-

go raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego zużycia energii w gospodarstwach domowych 

wskazują, że paliwa stałe - głównie węgiel i drewno - są nadal najczęściej używane do ogrzewania pol-

skich domów. Mimo że świadomość ekologiczna w naszym społeczeństwie jest coraz większa, to jednak 

całkowite przejście na odnawialne źródła ciepła powinno zająć nam jeszcze około 30 lat. Przez ten czas 

panowie w czarnych cylindrach nie muszą martwić się o swoją pracę.

Mariuszowi Kubicy, mistrzowi komi-
niarskiemu z 11-letnim stażem, komi-
nów do czyszczenia nie brakuje. Swoim 
klientom przypomina o tym, jak ważne 
jest, by robić to systematycznie nie tyl-
ko przez wzgląd na regulacje prawne, ale 
przede wszystkim ze względu na nasze 
bezpieczeństwo.
- W przypadku, gdy nasze urządzenie 

grzewcze zasilane jest paliwem stałym, 
czyli węglem lub drewnem, przewód ko-
minowy powinien być czyszczony raz na 
trzy miesiące. Natomiast jeżeli mamy ko-
miny spalinowe, czyli opalamy paliwem 
gazowym albo olejowym, przewód komi-
nowy powinniśmy czyścić dwa razy do 
roku. Niestety nadal wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy, że mając w domu ogrze-
wanie gazowe, posiada również prze-
wody kominowe, które także wymagają
czyszczenia.
Równie istotne jest czyszczeniu komi-

nów wentylacyjnych, które powinno 
obywać się co najmniej raz w roku. 
- Jeżeli nie będziemy tego robić, to wen-

tylacja nie będzie mieć ciągu i ulatnia-
jący się gaz będzie pozostawał w po-
mieszczeniu, co może doprowadzić do 
wybuchu lub zatrucia. Dlatego nie za-
tykajmy kratek wentylacyjnych szmata-
mi, bo nam z nich wieje. Zwróćmy także 
uwagę, czy nasze okna nie są zbyt szczel-
ne. Większość okien w naszych domach 
niestety nie doprowadza wystarczają-
cej ilości świeżego powietrza, co może 

powodować cofanie się ciągu w prze-
wodzie kominowym  – mówi kominiarz 
Kubica.
Jednak czyszczenie kominów to nie 

wszystko, czym zajmuje się współczes-
ny kominiarz. Jeśli jesteśmy właścicie-
lem lub zarządcą nieruchomości, ciąży 
na nas także obowiązek przeprowadzania 
raz do roku kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych, a także okre-
sowych kontroli instalacji gazowych. 
- Nie wszyscy mają świadomość, że je-
żeli dojdzie do szkody, a nie posiadamy 
ważnego przeglądu, to ubezpieczyciel 
może nam nie wypłacić odszkodowania. 
Dlatego od kominiarza, który dokonał
przeglądu lub czyszczenia komina, po-
winniśmy wziąć dokument potwierdza-
jący ten fakt w postaci rachunku, para-
gonu lub protokołu. Pamiętajmy, aby na 
dokumencie był dokładnie wyszczegól-
niony rodzaj usługi. Jeżeli będzie wid-
niał jedynie zapis „usługa kominiarska”, 
mogą tego nie uznać, ponieważ równie 
dobrze mogła to być wymiana drzwiczek, 
a nie przegląd – przestrzega kominiarz 
Kubica.
Za brak obowiązkowego przeglądu in-

stalacji można dostać mandat w wyso-
kości do 500 złotych. Jednak najcięższą
karą, jaka może nas spotkać, jest pożar 
na skutek zapalenia się sadzy czy zatru-
cie czadem. 
Opinie i odbiory kominiarskie, montaż

wkładów kominowych, przeglądy kame-
rą inspekcyjną, a także uświadamianie 

klientów na temat prawidłowego palenia 
w piecu – kominiarz Kubica nie narze-
ka na brak pracy przez cały rok. Jednak 
najwięcej telefonów odbiera w sezonie 
grzewczym, gdy klienci dopiero w mo-
mencie, gdy przyjdą pierwsze przymroz-
ki, przypominają sobie o konserwacji 
swoich kotłów grzewczych.
- Przypominam, że czyszczenie komi-

nów, kontrolę przewodów kominowych 
czy instalacji gazowej można przepro-
wadzać przez cały rok, nie trzeba z tym 
czekać do zimy. Jeżeli ludzie będą bar-
dziej świadomi, że o urządzenia grzewcze 
trzeba dbać systematycznie, to praca ko-
miniarzy będzie równomiernie rozłożona 
i nie będziemy musieli odmawiać wyjaz-
dów do nagłych przypadków, ponieważ

mamy tak zapchany grafi k – mówi ko-
miniarz Kubica.
Kominiarz Kubica posiada uprawnienia 

mistrzowskie do kontroli stanu technicz-
nego kominów oraz do przeglądu instala-
cji gazowej w trakcie eksploatacji. 
- Wyczyszczenie i przegląd przewo-

dów kominowych to koszt 100 złotych. 
Natomiast kompleksowa usługa, czyli 
przegląd przewodów kominowych i in-
stalacji gazowej to koszt od 150 do 200 
złotych.

Mariusz Kubica – mistrz kominiarski
Tel: 661-467-727

e-mail: mariuszkubica88@gmail.comw

(6
4/
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Podziwiali dzieła miejscowego artysty     

OSIECZNA > Na początku września w Centrum Kultury i Bibliotece w Osiecznej odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa Jerzego Pohla. Do połowy miesiąca można było po-
dziwiać 99 obrazów autorstwa zmarłego w 2020 roku malarza, mieszkańca Osiecznej. 
Organizatorami wystawy byli Towarzystwo Ziemi Osieckiej, gmina Osieczna oraz Miejskie 
Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie. 

Rowerem przez Krzywińską     

KĄKOLEWO > Wzdłuż ul. Krzywińskiej zakończono przebudowę blisko półtorakilome-
trowego odcinka chodnika na ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja kosztowała 61.900 zł, 
a jej kosztami po połowie podzielili się powiat leszczyński i gmina Osieczna. Wykonawcą 
zadania była firma Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała 
ze Święciechowy.

Ofi cjalnie bezpieczniej     

POWIAT > We wrześniu nastąpiło oficjalne zakończenie remontu dwóch dróg powiato-
wych: ze Strzyżewic do Henrykowa oraz z Targowiska do Górki Duchownej, czyli dróg 
określanych przez Starostę Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka jako dwie najgorsze 
w powiecie. Oba zadania były finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.   

Fot. Facebook / Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej Fot. powiatleszczynski.pl
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PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
„KOLOROWY ŚWIAT” 
MARIA JURCZYŃSKA

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

sekretariat@kolorowy-swiat.pl

Korzystanie z nowych technologii jest dzisiaj koniecznością, znakiem 

naszych czasów. Walka z osiągnięciami współczesnej cywilizacji nie 

ma zatem większego sensu. Naukowcy jednak biją na alarm: zbyt 

wczesne i zbyt intensywne korzystanie z urządzeń cyfrowych przez 

dzieci stanowi zagrożenie, powoduje zmiany w mózgach. Skutkiem 

tego jest m. in. spowolniony i ograniczony rozwój języka i procesów 

myślowych u dzieci w wieku przedszkolnym. Chociaż trudności w czy-

taniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, już w przedszkolu można zauważyć pewne symptomy. Im szybciej dzieci zostaną 

objęte opieką, tym większe szanse, aby zapobiec trudnościom szkolnym. W Przedszkolu Niepublicznym „Kolorowy Świat” na-

uczycielki sięgnęły po Metodę Dobrego Startu, która od najmłodszych lat umożliwia rozwijanie u dzieci funkcji niezbędnych 

podczas czytania i pisania a często zaburzonych poprzez kontakt uczniów z urządzeniami cyfrowymi.

PRZEDSZKOLE „KOLOROWY ŚWIAT” 
OD NAJMŁODSZYCH LAT ROZWIJA U DZIECI 

FUNKCJE NIEZBĘDNE PODCZAS CZYTANIA I PISANIA

O Metodzie Dobrego Startu

Autorką wspomnianej metody jest 
prof. Marta Bogdanowicz, która w la-
tach sześćdziesiątych zainspirowała się
metodą Le Bon Départ i dysponując za-
ledwie lakonicznymi informacjami na 
jej temat oraz czerpiąc z doświadczenia 
zdobytego w czasie bezpośredniej pra-
cy  z dziećmi w przedszkolach, szkole, 
poradni zdrowia psychicznego, ośrod-
kach dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną i autyzmem opracowa-
ła własną metodę. O neuroplastyczno-
ści prawdopodobnie wtedy nikt jeszcze 
nie słyszał, ale poczynione przez autorkę
obserwacje, a później badania potwier-
dziły przydatność jej metody jako na-
rzędzia w procesie przygotowania dzie-
ci do nauki czytania i pisania, a także 
profi laktyczno-terapeutycznego aspek-
tu Metody Dobrego Startu w przypadku 
uczniów zagrożonych niepowodzeniami 
szkolnymi z powodu różnych dysfunkcji. 
Opisywana metoda jest przeznaczona dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i młod-
szym szkolnym, których rozwój prze-
biega prawidłowo oraz dla dzieci w tym 
samym wieku i starszych, których roz-
wój przebiega wolniej lub nieharmonij-
nie. Aby aktywować różne obszary móz-
gu, w procesie poznawania świata przez 
dzieci powinny brać udział wszystkie 
zmysły. Dlatego takie ważne jest, by 
dzieci patrzyły, słuchały, były aktywne 
fi zycznie, czuły chłód i upał, smakowa-
ły i wąchały. Wtedy uczą się najszybciej 
i najskuteczniej, w ich mózgach bowiem 
tworzą się struktury, które będą wyko-
rzystywane do końca życia. Fundament, 
jaki zostanie stworzony w pierwszych la-
tach życia dziecka, w dużej mierze zde-
terminuje jego dalszy rozwój, a to z kolei 

może zdecydować w przyszłości o suk-
cesie edukacyjnym.
Metoda Dobrego Startu w swoich za-
łożeniach opiera się na nauczaniu wie-
lozmysłowym, dzięki czemu rozwijane 
są funkcje wzrokowe, słuchowo-języ-
kowe, dotykowo-kinestetyczne, moto-
ryczne oraz współdziałanie między nimi, 
czyli integracja. Podczas pracy Metodą
Dobrego Startu dzieci ćwiczą orienta-
cję w schemacie swojego ciała, w jego 
prawej i lewej stronie, a także orientację
w przestrzeni. Wspomniane wyżej funk-
cje uczestniczą w niezwykle złożonych 
czynnościach czytania i pisania. Do op-
tymalnego rozwoju dzieci nie potrzebują
niczego nadzwyczajnego ani kosztow-
nego. Wystarczy stwarzać im przestrzeń
do zabawy, rysowania, słuchania, lepie-
nia, śpiewania, manipulowania, by jak 
najwięcej zmysłów brało udział w po-
znawaniu świata, by aktywne były róż-
ne obszary mózgu. Wtedy uczą się naj-
szybciej, a nauka jest dla nich wspaniałą
zabawą.
Struktura zajęć prowadzonych Metodą

Dobrego Startu jest stała, jednak dzieci 
nie mają czasu na nudę, ponieważ każde 
zajęcia koncentrują się wokół określone-
go tematu, który jest związany z wzora-
mi lub piosenkami, jakie dzieci poznają
na zajęciach. Podczas części wprowadza-
jącej uczniowie witają się piosenką lub 
wierszykiem, ćwiczą orientację w sche-
macie ciała i przestrzeni, wykonują ćwi-
czenia językowe i słuchowe oraz uczą
się piosenki. W ten sposób dzieci roz-
wijają umiejętności społeczne, uczą się
kontrolować swoje zachowanie, skupiać
uwagę, reagować na polecenia, wska-
zywać poszczególne części swego cia-
ła, rozumieć terminy: prawe-lewe, roz-
wijać koncentrację, pamięć słuchową, 

myślenie słowno-pojęciowe a także roz-
wijać kompetencje językowe. Starannie 
dobrane ćwiczenia pozwalają dziecku 
wzbogacać słownictwo bierne i czyn-
ne, wyróżniać zdania z tekstu, słowa ze 
zdań, budować wypowiedzi poprawne 
gramatycznie, rozróżniać poszczególne 
głoski, ćwiczyć rozpoznawanie i tworze-
nie rymów. Umiejętności te wydają się
banalnie proste, jednak w przypadku ma-
łych dzieci nie są oczywiste. Z całą pew-
nością jednak są niezbędne, by dziecko 
nauczyło się czytać i pisać. 
Podczas zajęć właściwych uczniowie 

wykonują ćwiczenia o coraz wyższym 
poziomie integracji percepcyjno-moto-
rycznej. Na początku są to ćwiczenia ru-
chowe, które rozwijają motorykę dużą
i małą. Podczas kolejnych ćwiczeń: ru-
chowo-słuchowych dzieci uczą się or-
ganizować określone ruchy i czynności 
zgodnie z rytmem, a podczas ich wy-
konywania zaangażowane są nie tylko 
ręce, ale całe ciało. Z kolei ćwiczenia 
ruchowo-słuchowo-wzrokowe dosko-
nalą u dzieci umiejętność wyróżniania 
elementów z całości, odróżniania po-
dobnych lub identycznych kształtów ina-
czej położonych, koordynacji czynności 
motorycznych z rytmem oraz łączenia 
wszystkich elementów w całość. Zajęcia 
prowadzone Metodą Dobrego Startu są
dynamiczne, urozmaicone, w czasie ich 
trwania dzieci często zmieniają aktyw-
ności, a na ich zakończenie wykonują
ćwiczenia relaksacyjne. 
Metoda Dobrego Startu pozwala zop-

tymalizować rozwój dzieci, które coraz 
mniej czasu spędzają na różnych aktyw-
nościach na świeżym powietrzu a coraz 
więcej na kanapie z telefonem w rękach. 
Nie do przecenienia jest aspekt diagno-
styczny opisanej metody. Podczas zajęć

bowiem nauczyciel na podstawie ob-
serwacji zachowania dziecka i analizy 
trudności, na jakie ono napotyka pod-
czas wykonywania ćwiczeń, może wnio-
skować o rodzaju zaburzeń, a następnie 
właściwie ukierunkować swoje oddzia-
ływania. Ponadto widoczne są walory 
edukacyjne polegające na wielozmysło-
wym uczeniu dzieci liter i cyfr, dzięki 
czemu naukę będą kojarzyły ze wspania-
łą przygodą a nie trudem i mozolną pra-
cą. Do szkoły zaś pójdą zmotywowane 
i pełne ciekawości świata. 

(6
5/
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Byliście już w Lulu Cafe Lounge?
TAK, jest już otwarte! Zatem musicie koniecznie zajrzeć do nowego lunch baru na leszczyńskim rynku. W kamienicy pod nume-

rem 33 (lokal po sieciówce odzieżowej Reserved) powstało miejsce, które zwodzi klientów luksusowym wystrojem i zatrzymuje 

ich szerokim wyborem dań i trunków na każdą porę. 

Chrupiąca kanapka we włoskim stylu 
z szynką parmeńską, mozzarellą, po-
midorami i rukolą. Croissanty niczym 
z paryskiego Ritza podawane z konfi -
turą. Tunezyjska Szakszuka, czyli jaj-
ka usmażone na sosie pomidorowym. 
Niezależnie w jaką kulinarną podróż
dacie się porwać, wasze podniebienia 
będą zadowolone, a dzień przyjemniej-
szy. W końcu śniadanie to najważniejszy 
posiłek dnia.
- Menu śniadaniowe to propozycja, któ-

ra wyróżnia to miejsce spośród innych 
punktów gastronomicznych na leszczyń-
skim rynku. Dania z karty śniadań ser-
wujemy codziennie w godzinach 9.00-
12.00 – mówi właściciel lokalu.
Szeroki wybór kaw - od klasycznych 

po te z różnymi dodatkami, np. syropem 
karmelowym, białym rumem czy nawet 
whiskey - przyciąga uwagę nawet fanów 
herbaty. A jak już o niej mowa, to warto 
podkreślić, że jest ich w karcie aż 17 ro-
dzajów. Czarne, zielone, ziołowe, liścia-
ste... każdy znajdzie coś dla siebie. Nas 
zachwyciła ta o nazwie Get The Power, 
czyli kompozycja owoców i orzeszków 

cola o mocno porzeczkowym smaku, da-
jąca porcję energii na cały dzień. 
Do kawy i herbaty najlepiej pasuje coś

słodkiego. I znów dobrze trafi liście. 
Ciasta pieczone na miejscu w nocy, 
wzbudzają zachwyt klientów w ciągu 
dnia, zarówno smakiem, jak i wyglą-
dem. Brawa za pyszną wegańską tarte 
czekoladową oraz za bezglutenowy tort 
bezowo-orzechowy z adwokatem. 
Na mały głód lunch bar poleca tostini, 

czyli kanapki na ciepło, a na większy 
coś z dań głównych. Tagiatelle, tęczo-
wy pstrąg, gnocci w sosie kurkowym, 
kurczak kukurydziany z sosem demi-
glas? A może sałatka z łososiem w so-
sie Jack Daniels? Wasz głód zostanie na 
pewno zaspokojony, ponieważ porcje 
są „od serca”. Na mieście rozniosła się
już wieść, że w Lulu Cafe Lounge warto 
spróbować kremu z marynowanych po-
midorów, który genialnie smakuje i do-
brze rozgrzewa. Zatem polecamy na nie-
go wpaść, szczególnie jak zmarzniecie 
w trakcie spaceru po leszczyńskiej sta-
rówce. A w drodze na jogę lub siłow-
nię wpadajcie na smoothies, koktajle 

i soki witalne o wdzięcznych nazwach: 
odchudzanie, odporność i energia. Do 
Lulu Cafe Lounge zawsze jest po drodze. 
To także świetne miejsce na wieczorne 
spotkania ze znajomymi. Szeroka karta 
drinków oraz duży wybór win z całego 
świata na pewno przyciągną smakoszy 
tych trunków. A gdy do aromatycznego 
wina zamówimy deskę serów i wędlin, 
to miły wieczór gwarantowany. 
W tygodniu lunch bar otwarty jest do 

21.00, natomiast w weekendy do 23.00.
Lulu Cafe Lounge to pyszne jedzenie, 

ale i zachwycający wystrój. Z jednej 
strony luksusowo, z drugiej przytulnie 
i relaksująco. Lustra, miękkie kanapy, 
detale w złotym kolorze, palmy, desig-
nerskie lampy i zachwycający podświet-
lany bar obłożony modnymi lamelami. 
Gwarantujemy, że zakochacie się w tym 
miejscu od pierwszego wejrzenia. 
Przy sprzyjającej aurze można się także 

zrelaksować w ogródku letnim, w któ-
rym serwowane są między innymi pysz-
ne lody. 
Zapraszamy!

Nowe wizje i plany
Maciej Mizgalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

w  Lesznie, od 1 września pełni także obowiązki dyrektora 

Teatru Miejskiego w Lesznie. Funkcję powierzył mu prezydent 

Łukasz Borowiak. Mizgalski będzie kierował dwoma jednost-

kami jednocześnie. Trzy tygodnie po wyborze zwołał konfe-

rencję prasową, na której przedstawił swoją wizję na funkcjo-

nowanie teatru.

Maciej Mizgalski przez pierwsze tygo-
dnie przyglądał się teatrowi od środka, 
poznawał zespół, przeglądał dokumenty 
i analizował zastaną sytuację, ale także 
porównywał leszczyński teatr z innymi 
ośrodkami. 
- W teatrze musi być miejsce na misję

i edukację, ale także na analizę, z której 
wynika, jaki jest odbiór danego wydarze-
nia. Teatr to przede wszystkim ludzie, ale 
to też przedsiębiorstwo i w tych katego-
riach - komercji, chcąc nie chcąc, musi-
my o nim myśleć.
Nowy dyrektor przyznał, że jego plany 

co do pracowników teatru nie są jeszcze 

sprecyzowane, ale chciałby dać szansę
wykazania się każdemu z nich.
- Już dziś widzę, że można przetaso-

wać pracowników na stanowiskach, po 
to, by jeszcze bardziej wykorzystać ich 
potencjał. 
Mizgalski zaznaczył, że zrobi wszyst-

ko, by Teatr Miejski przetrwał, nawet 
jeśli okaże się, że za kilka lat przesta-
nie być współfi nansowany przez Urząd 
Marszałkowski. 
- Zamierzam być otwarty na współpra-

cę z ludźmi, którzy będą szukać środków 
zewnętrznych. Nawiązałem już rozmowy 
z fi rmami, które są chętne nam pomagać. 
M. Mizgalski podkreślił, że teatr będzie 

współpracował z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Lesznie.
- Zdecydowałem się przyjąć to stano-

wisko, ponieważ widzę ogromną szansę
w połączeniu doświadczeń tych instytu-
cji. Pierwszym objawem tej synergii bę-
dzie przygotowanie przez te dwa ośrod-
ki premierowego programu Waldemara 
Malickiego. 
Nowy dyrektor zamierza stawiać na 

edukację i zacieśnienie współpracy 
z leszczyńskimi szkołami. 
- Nasz Teatr nie ma swojego składu ak-

torskiego, dlatego przy pomocy nauczy-
cieli chcemy wyłapywać jednostki, któ-
re będą chciały się u nas bawić w teatr, 

a w przyszłości być może stworzą środo-
wisko teatralne, które będzie nas godnie 
reprezentować.
Priorytetem dla niego będzie także ko-

operacja z innymi ośrodkami teatralnymi.
- Wymiana sztukami teatralnymi jest 

czymś naturalnym i odbywa się między 
największymi scenami w Polsce. Musimy 
się wyzbyć myślenia, że teatr impresa-
ryjny, który przyjeżdża z zewnątrz, to 
chałtura. 
Sezon, który już się rozpoczął, będzie 

wyglądał tak jak zaplanował i zabudże-
tował go były już dyrektor, Zbigniew 
Rybka.
- Będziemy grać przedstawienia, na któ-

re jest zapotrzebowanie wśród odbior-
ców, niezależnie od tego, przez kogo zo-
stały wyreżyserowane. 
Pierwszy spektakl wyprodukowa-

ny przez Teatr Miejski w Lesznie pod 
okiem nowego dyrektora ma zostać
wystawiony jeszcze w tym sezonie. 
Mizgalski zdradza jedynie, że będzie to 
coś muzycznego.
Dodajmy, że umowa z Maciejem 

Mizgalskim została podpisana na trzy 
lata.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIE: TOMASZ MŁYNARCZYK
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Przebudowa ulic w toku
Postępują prace w ciągu ulic Tadeusza Łopuszańskiego i Stefana Czarnieckiego 

w  Rydzynie. Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy Osiedla „Młyńska Góra” już 

niedługo będą cieszyć się nowymi traktami i co za tym idzie komfortowym do-

jazdem do swoich posiadłości.

Trwająca inwestycja dotyczy przebu-
dowy dróg gminnych w miejscowości 
Rydzyna: ul. Tadeusza Łopuszańskiego 
i ul. Stefana Czarnieckiego. Zadanie re-
alizowane jest w ramach jednego cią-
gu komunikacyjnego, razem z drugim 
etapem przebudowy ul. Ferrariego i ul. 
Kilińskiego.
Projektowana droga przebiega w tere-

nie zabudowanym, w otoczeniu budyn-
ków jednorodzinnych Osiedla „Młyńska 

Góra”, a więc największego osiedla 
mieszkaniowego w mieście Rydzyna. 
Dotychczas droga była w kiepskim sta-
nie technicznym, mocno zniszczona 
i dziurawa. Nie dziwi zatem, że inwe-
stycja bardzo cieszy mieszkańców.
Po zakończeniu inwestycji nowa jezd-

nia będzie miała 6 metrów szerokości 
(2 pasy po 3 metry). Przebudowane zo-
staną odcinki chodników oraz kanaliza-
cja deszczowa. Poza tym, aby wzrosło 

bezpieczeństwo niechronionych użyt-
kowników drogi (w tym pieszych i ro-
werzystów), pobudowane zostaną dwa 
wyniesione skrzyżowania.
Przebudowa ulic Łopuszańskiego 

i Czarnieckiego w Rydzynie realizowana 
jest przy udziale środków fi nansowych 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Łączny koszt zadania opiewa na blisko 
1,7 mln zł, z czego dofi nansowanie po-
kryje aż połowę tych kosztów. (6

7/
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REKLAMA

Dowódcy na elewacji
Murale bawią, zaskakują, zachwycają, ale i budzą kontrower-

sje. Potrafi ą wybić przechodniów z miejskiego pędu, a czasem 

wywołać zdziwienie. Najmłodsze z leszczyńskich wielkoforma-

towych malowideł może skłaniać do przemyśleń i być źródłem 

inspiracji. Przedstawia czterech wybitnych dowódców wojsko-

wych z okresu międzywojennego.

Portrety Józefa Kustronia, Ignacego 
Mariana Kowalskiego, Władysława 
Wiecierzyńskiego i Stefana „Grota” 
Roweckiego powstały na przełomie 
sierpnia i września na elewacji blo-
ku przy ulicy 17 Stycznia 99-101-103. 
Wykonawcą muralu był Arkadiusz 
Andrejkow, artysta specjalizujący się
w realizowaniu malunków na podsta-
wie starych fotografi i. Nośnikiem jego 
pracy najczęściej są deskowane stodoły.
- To moja czwarta wizyta w Wielkopolsce 

w ostatnim czasie. Wykonałem murale 
choćby w Jarocinie czy Ostrzeszowie. 
Niestety ze względu na ogrom pracy 
zabrakło czasu na zwiedzanie miasta. 
Każdego dnia, jadąc na miejsce reali-
zacji, mijałem jednostkę wojskową i sta-
dion – wyznał Arkadiusz, który spędził
w Lesznie tydzień. – Przez sześć dni 

pracowałem, natomiast siódmego odpo-
czywałem. Nie wynikało to jednak z żad-
nych założeń, wtorek był bardzo desz-
czowym dniem, co uniemożliwiło pracę.
Od początku postawione rusztowania 

wzbudzały zainteresowanie mieszkań-
ców. Artysta przyznał, że praca za siatką
pozwala na większą swobodę i komfort 
pracy. Mimo tego wielu przechodniów 
próbowało się dowiedzieć, cóż dzieje się
za siatką.
Obraz powstał w ramach projektu 

„Z patriotyzmem przeszłości w przy-
szłość” w ramach zadania publicznego 
pn. „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA 
POLSKIEGO”. Organizatorem inicja-
tywy było Wojskowe Stowarzyszenie 
Sportowe – GROT przy współpracy 
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych 
i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 

Okręgowego w Lesznie. Źródłem fi -
nansowania było Ministerstwo Obrony 
Narodowej, miasto Leszno i Wojskowe 
Stowarzyszenie Sportowe – GROT.
Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi-
ło w piątek, 17 września – w rocznicę
agresji ZSRR na Polskę. Podczas wy-
darzenia krótko przypomniano sylwetki 

i dokonania dowódców. Zwrócono tak-
że uwagę, że służba dla Leszna nie jest 
jedynym spoiwem czterech dowódców. 
Łączy ich także odznaczenie Orderem 
Wojennym Virtuti Militari.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIE: MAGDALENA WOŹNA
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Pięknie i funkcjonalnie
W ostatnim czasie w Lesznie, za sprawą kilku inwestycji, jeszcze bardziej się zazieleniło. Przy ul. Unii Europejskiej powstał nowy 

park z atrakcjami dla młodych, przy ul. 17 Stycznia utworzono ogród deszczowy, a Park im. J. Heermanna przy ul. Norwida 

został kompleksowo zrewitalizowany. Włodarze, urzędnicy i wykonawcy inwestycji dokładają starań, by miasto nie tylko pięknie 

wyglądało, ale również by wprowadzane zmiany były funkcjonalne, poprawiały jakość życia jego mieszkańców i motywowały do 

czynnego wypoczynku. 

Wszystkie wspomniane inwestycje zostały zrealizowane w ramach projektu 
„Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpiecz-
niejsze życie”, na realizację którego Miasto otrzymało unijne wsparcie fi nansowe. 

- Przypomnijmy, że w poprzednich latach z tych środków dokonano także spek-
takularnej rewitalizacji leszczyńskich wałów, przez co zaniedbana i ponura Aleja 
Słowackiego zmieniła się w aleję z prawdziwego zdarzenia, a także zagospodarowa-
no tereny przy ulicy Kordeckiego oraz przeprowadzono remont i przebudowę części 
Parku imienia Jana Jonstona – podkreśla Lucyna Gbiorczyk z Biura Prasowego 
Urzędu Miasta Leszna. 

Najnowszym obiektem, którego otwarcie ucieszyło przede wszystkim młodszych 
mieszkańców Leszna, jest park przy ulicy Unii Europejskiej. Dużym zainteresowa-
niem cieszy się przede wszystkim pobudowany na jego terenie tor rowerowy (tzw. 
pumptrack), a także plac zabaw z trampolinami, piracką tratwą, peryskopem i wielo-
ma innymi atrakcjami. Miejsce to będzie służyć mieszkańcom zapewne także zimą, 
gdy polana z górkami przekształci się w naturalny tor saneczkowy. Park zajmują-
cy obszar prawie 15 tysięcy metrów kwadratowych został obsadzony różnorodną

zielenią, która cieszy oko i sprzyja relaksowi. Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła około 2 milionów złotych, natomiast miasto otrzyma dofi nansowanie na ten cel 
w kwocie około 1,4 miliona złotych. 
Mieszkańcy mogą  korzystać także z ogrodu deszczowego, który powstał na placu 

przy ulicy 17 Stycznia, naprzeciwko Stadionu im. Alfreda Smoczyka. 

-  Teren ten zapewniał funkcję parkingu jedynie kilka razy w ciągu roku, natomiast 
przez pozostały czas był przestrzenią nieefektywną. Biorąc pod uwagę potrzebę
ochrony pobliskich zabudowań mieszkalnych przed podtopieniami, zdecydowano 
o zagospodarowaniu tego miejsca, a także pasa zieleni wzdłuż ulicy 17 Stycznia, 
w formie obiektu gromadzącego wody opadowe. W tym celu pogłębiono nieckę i wy-
profi lowano obniżenie. Wzdłuż ulicy w pasie drogowym wysypano warstwę drena-
żu w postaci kamieni (otoczaków rzecznych), zrezygnowano z nawierzchni utwar-
dzonych nieprzepuszczalnych oraz z krawężników i posadzono roślinność – mówi 
Natalia Grobelna, koordynator zieleni miejskiej.

Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców i ma służyć także rekreacji i wypo-
czynkowi. W tym celu zamontowano na jego terenie drewniane podesty, na któ-
rych można przysiąść lub wykorzystać je w celach edukacyjnych, na przykład przy 
prowadzeniu zajęć w ramach zielonej klasy. Ogród nie posiada natomiast wytyczo-
nych ścieżek spacerowych, by nie zmniejszać powierzchni dla roślin, które mają
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ograniczać spływ wody opadowej i ją gromadzić. Koszt realizacji tego zadania wy-
niósł ponad pół miliona złotych. 

Dużą przemianę przeszedł także teren u zbiegu Alei Jana Pawła II z ulicą Cypriana 
Kamila Norwida. Przed rewitalizacją miejsce to było zaniedbane i nie cieszyło się
dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, mimo atrakcyjnego położenia 
w centrum miasta. Dzięki projektowi Zielone Leszno udało się zmodernizować tę
przestrzeń i przekształcić ją w miejsce tętniące życiem. Teraz Park Heermana jest 
miejscem, w którym odbywają się liczne wydarzenia kulturalne. 

 - Dzięki powstałemu na jego terenie drewnianemu podestowi, który pełni między 
innymi funkcję sceny pod chmurką, w parku mogą odbywać się kameralne kon-
certy plenerowe i przedstawienia. Wykorzystywany jest także przez leszczyńskie 
stowarzyszenia do przeprowadzania lekcji tańca czy praktykowania jogi  – mówi 
Lucyna Gbiorczyk.

Ciekawą atrakcją są również tablice informacyjne przybliżające mieszkańcom hi-
storię tego miejsca. Remont parku kosztował około miliona złotych.

W ramach programu Zielone Leszno planuje się także wykonanie nowych nasa-
dzeń w parku przy Placu Kościuszki, które będą zwieńczeniem kolejnego etapu 
rewitalizacji tego miejsca.

Dzięki realizacji projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą
na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” Miasto Leszno zwiększyło powierzchnię tere-
nów zieleni oraz uzyskało dodatkowe powierzchnie biologicznie czynne.

Projekt „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze 
i bezpieczniejsze życie” nr POIS.02.05.00-00-0133/16 współfi nansowany ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (6

9/
20

21
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Bezczelność złodziei 
z Głogowa nie zna granic

Nowo budowany dom 
stanął w ogniu

Romantyk z przestępczymi zapędami

Towarzystwo zostało zatrzymane po gościnnych występach 

w rejonie Boszkowa. Za fi lmowym klasykiem chciałoby się po-

wiedzieć, że mieli rozmach… przestępcy.

Historia sięga połowy sierpnia, kiedy 
to do Dominic przyjechała autem gru-
pa młodych ludzi. Nie chodziło im jed-
nak o wypoczynek, a o wzbogacenie się, 
oczywiście cudzym kosztem. Najpierw 
zaliczyli pole kempingowe, a dokładniej 
przystań tuż obok niego. Spenetrowali 
łodzie, ukradli sprzęt wędkarski, a tak-
że silnik napędowy. Nie pogardzili też
rowerami, które stały przy domkach 
letniskowych. O tym, że towarzystwo 
w wieku od 17 do 24 lat miało rozmach 
w działaniu, niech świadczą kolejne 
wydarzenia.

- Skradzione przedmioty ukryli w zaro-
ślach, a następnie skierowali się na po-
bliską posesję, skąd zabrali przyczepkę
z łódką. Przyczepkę podpięli do samo-
chodu, wrzucili na nią skradzione przed-
mioty i na polu kukurydzy przeczekali do 
świtu. O poranku w jednej z wypożyczal-
ni wynajęli krytą przyczepę transportową

i większość przedmiotów przewieźli w re-
jon Głogowa - mówi Monika Żymełka, 
ofi cer prasowa KMP w Lesznie.

To jednak nie koniec, gdyż złodzie-
je wrócili do Dominic następnego 
dnia i ukradli jeszcze kilka rowerów. 
Miejscem składowania łupów była po-
sesja 34-letniego mężczyzny z powiatu 
głogowskiego, który część przedmiotów 
zdążył upłynnić. Mundurowi odzyskali 
trzy z czterech skradzionych rowerów, 
a także część sprzętu wędkarskiego.

Raptem tydzień potrzebowali funkcjo-
nariusze z Leszna, aby doprowadzić do 
rozpracowania i zatrzymania szajki, któ-
ra nakradła przedmiotów za ponad 10 
000 złotych. 34-latek otrzymał zarzut pa-
serstwa. Wszystkim grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

(LUK)

Szalejące nad budynkiem płomienie mogły doprowadzić do 

pożaru lasu położonego po sąsiedzku. 

Ogień pojawił się o świcie w domu przy ul. Gajowej we Włoszakowicach. Zapłonęły 
konstrukcja nośna oraz połać dachu. Strażacy przystąpili do działań i prowadzili 
je dwutorowo - z jednej strony podawali wodę na las znajdujący się w sąsiedztwie 
domu, z drugiej bezpośrednio na płonący obiekt, w którym na szczęście nikt nie 
przebywał.

- Działania prowadzono między innymi przy użyciu drabiny i podnośnika hydraulicz-
nego - mówi Szymon Kurpisz, ofi cer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.

Przydały się one do dogaszania elementów konstrukcji dachu oraz rozbiórki jej ele-
mentów. W wyniku pożaru popękały ściany nośne i działowe budynku, zniszczone 
zostały brama, okna, drzwi oraz dach. Ogień gasiło kilka jednostek - JRG Leszno, 
JRG Wschowa, OSP Krzycko Wielkie, Bukówiec Górny oraz Włoszakowice. Akcja 
gaśnicza trwała ponad 3 godziny, straty oszacowano na około 250 000 złotych. 
Przyczyna pożaru jest nieustalona, możliwe, że mogło to być zaprószenie ognia 
lub podpalenie.

(LUK)

Sześć samochodów wzięło udział w zdarzeniu drogowym na Al. Konstytucji 3 
Maja w Lesznie w rejonie hali Trapez. Na jednym z głównych skrzyżowań zderzy-
ło się w sumie sześć samochodów - nissan qashqai, dwa fordy focusy, skoda octa-
via, peugeot 208 oraz volkswagen passat. Trzy samochody znalazły się na poboczu, 
dwa zablokowały jezdnię. Najmocniej został uszkodzony volkswagen. W wyniku 
kolizji nikt nie ucierpiał. Strażacy zneutralizowali płyny eksploatacyjne, które wy-
dostały się z samochodów, a także posprzątali resztki pokolizyjne. Straty zostały 
oszacowane na 15 000 złotych.

ZDJĘCIE KM PSP W LESZNIE
(LUK)

Chciał obdarowywać swoją partnerkę kwiatami, a  nie mając 

pieniędzy, pragnął sobie jakoś poradzić z  tym problemem. 

Jednak sposób, który wybrał, zaprowadzi 31-letniego miesz-

kańca Kościana przed sąd.

Sprawa ma swój początek w marcu tego 
roku, kiedy mężczyzna złożył telefonicz-
ne zamówienie na kwiaty i przyszedł je 
zrealizować tuż przed zamknięciem pew-
nej kościańskiej kwiaciarni. Jak nietrud-
no się domyślić, to był czas, kiedy odbiór 
zamówienia odbywał się w pośpiechu. 
Pewnie nie przez przypadek akurat o tej 
porze. Mieszkaniec Kościana miał zapła-
cić za kwiaty 290 złotych, ale zabrał też
pluszowego misia o wartości 278 złotych 
i świecę za 139 złotych.
- Klient wzbudził zaufanie właściciel-

ki kwiaciarni do tego stopnia, że kobie-
ta zgodziła się, aby za odebrany towar 
zapłacił, dokonując przelewu na konto
- mówi Mariusz Wojciechowski, ofi cer 
prasowy KPP w Kościanie. 
Mężczyzna zostawił jej dane swojej fi r-

my oraz numer telefonu, ale - jak moż-
na się przekonać - nie było to gwarancją
szczęśliwego fi nału transakcji. 31-latek 
za towar nie zapłacił i przestał odbierać
telefony.
Po Kościanie przyszedł czas na Leszno. 

Tam też 31-latek oszukał właściciela 
kwiaciarni, wyłudzając towar za 660 zło-
tych. Podobny numer wyciął w Lesznie 
właścicielowi hurtowni chemicznej. 
Przywłaszczył sobie towar, przedstawia-
jąc fałszywe potwierdzenie dokonania 
przelewu na 1700 złotych.
Mężczyzna został zatrzymany przez po-

licję, a w prowadzonym postępowaniu 

wyszło, że ma na sumieniu jeszcze jed-
no przestępstwo, tym razem dokonane 
w gminie Osieczna. Było tak, że pewna 
kobieta zleciła mu prace porządkowe po 
remoncie w swojej fi rmie. Mężczyzna 
je wykonał częściowo, otrzymał zapła-
tę i zaliczkę na poczet realizacji dalszej 
części zlecenia. Poza tym zaoferował, 
że sprzeda prezentowane w jej fi rmie 
urządzenie do ozonowania powietrza 
i od właścicielki przedsiębiorstwa po-
brał jeszcze 1000 złotych na realizację
zakupu.
- Po kilku dniach dostarczył urządze-

nie, ale inne, o gorszych parametrach. 
Już więcej nie pojawił się w przedsię-
biorstwie i nie wykonał prac, za które 
miał otrzymać zapłatę - wyjaśnia M. 
Wojciechowski.
Mężczyźnie postawiono zarzuty doty-

czące oszustw i posłużenia się fałszy-
wym dokumentem. Grozi za to odpo-
wiednio do 8 i do 5 lat pozbawienia 
wolności. W toku postępowania udało 
się odzyskać pluszową maskotkę oraz 
inne artykuły dekoracyjne.
Najciekawsze okazały się wyjaśnienia, 

które składał 31-latek: działał na szko-
dę kwiaciarni, bo chciał obdarowywać
swoją partnerkę kwiatami bez względu 
na to, czy ma pieniądze, czy też ich nie 
ma. Prawdziwy z niego romantyk. Taki 
z przestępczymi zapędami.

(LUK)
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Oskarżeni sprawcy podpalenia 
fi rmy leszczyńskiego przedsiębiorcy

Bezpieczna szkoła z trzema promilami

Z Belgii prosto do aresztu

Jedna fl aszka, druga fl aszka 
i też trzecia, kurde bele, leci...
"Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem" - śpie-

wał zespół Kult w jednym ze swoich utworów. W przypadku te-

go mężczyzny też był chwiejny krok, ale aż dziw bierze, że cał-

kiem sprawnie poradził sobie z jazdą motorowerem.

Jedno co nie pasuje, to okrążenie nad 
ranem. Był to najwyraźniej objazd wie-
czorny, bo do sklepu w centrum Leszna 
61-latek przyjechał około godz. 19. 
Niezdarnie zsiadał z motoroweru, pra-
wie wyłożył się na ziemi, ale to wcale 
nie przeszkodziło mu udać się na zaku-
py. Krok niepewny, ale liczył się inte-
res, który był do załatwienia - butelecz-
ka wódki.
- Sytuacji przyglądał się stojący przed 

marketem młody chłopak. Wszedł za kie-
rującym do środka i widział, jakie robi 
on zakupy. Kiedy motorowerzysta wy-
szedł ze sklepu i próbował wsiąść na jed-
noślad, 22-latek wyciągnął mu kluczy-
ki ze stacyjki i o wszystkim powiadomił

policję - mówi Monika Żymełka, ofi cer 
prasowa KMP w Lesznie.
Prowadzący pojazd, jak wykazało ba-

danie alkomatem, miał w wydychanym 
powietrzu prawie 2 promile alkoholu. 
Teraz 61-letni leszczynianin odpowie za 
jazdę w stanie nietrzeźwym, za co gro-
zi kara do 2 lat pozbawienia wolności. 
Za to, zamiast piosenki Kultu, będzie 
mógł bez przeszkód zanucić sobie inny 
przebój: "zataczałeś krąg, gdzieś daleko 
stąd, między szklanki brzegiem a dnem". 
Nawet lepiej pasuje, a tymczasem policja 
bardzo gratuluje - 22-latkowi za obywa-
telską postawę.

(LUK)

Wszystko wskazuje, że w ten sposób próbowali wyeliminować 

konkurencję. Chodzi o  przedsiębiorstwo zajmujące się pro-

dukcją samopodgrzewających się puszek z  jedzeniem. 

Mężczyźni mają mieć na sumieniu również inne przestępstwa.

Pożar miał miejsce w czerwcu 2016 
roku w miejscu, gdzie kończy się Leszno, 
a zaczynają Wilkowice. W wyniku wy-
buchu ognia zniszczone zostały budynki 
zakładu, magazyn, surowce, taśmociągi 
i inne elementy wyposażenia przedsię-
biorstwa. Straty wyliczono na 2 600 000 
złotych. Prowadzone postępowanie wy-
kazało, że do pożaru doszło, ponieważ
ktoś chciał wyeliminować konkurencję, 
czyli właśnie leszczyńską fi rmę, której 
właściciel miał innowacyjny pomysł.

Najpierw sprawa zakończyła się umo-
rzeniem, gdyż nie wykryto sprawców. 
Kiedy już się wydawało, że nic z tego 
nie będzie, pojawiły się nowe oko-
liczności, które pożar w Lesznie połą-
czyły z innymi zdarzeniami na terenie 
Polski. Chodziło dokładnie o podpale-
nie w Jaworze na Dolnym Śląsku fasady 
budynku jednorodzinnego, drewnianej 
altany i drzewek ozdobnych, do czego 
miało dojść w 2015 roku, a także próbę
puszczenia z dymem rok wcześniej sa-
mochodu bmw. Zdarzenie odnotowano 
w dolnośląskiej Złotoryi, a wraz z bmw 
uszkodzone zostały jeszcze dwa inne po-
jazdy. Ponadto do listy spraw dopisano 
także podpalenie dwóch barakowozów 
i koparki w pewnej dolnośląskiej miej-
scowości oraz kradzież bankomatów 
w dwóch lokalizacjach w wojewódz-
twie pomorskim. Urządzenia zostały 

wyrwane z podłoża, a następnie rozprute 
w lesie. Straty wyniosły 500 000 złotych.

- Ustalenia poczynione przez orga-
ny ścigania pozwoliły powiązać te 
wszystkie zdarzenia z Przemysławem 
P. i Bartłomiejem B. Obydwaj męż-
czyźni zostali zatrzymani i dopro-
wadzeni do prokuratury - informuje 
Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Wśród zarzutów postawionych podej-
rzanym znajdują się sprowadzenie po-
żaru zagrażającego mieniu w wielkich 
rozmiarach, zniszczenie i włamanie do 
bankomatów, czego oskarżeni mieli do-
puścić się wspólnie i w porozumieniu, 
a także z dwoma innymi nieustalonymi 
dotąd mężczyznami.

Wobec Przemysława P. zastosowano do-
zór policji. Podejrzany przyznał się do 
popełnienia wszystkich zarzucanych mu 
przestępstw i złożył szczegółowe wyjaś-
nienia. Bartłomiej B. w toku śledztwa 
nie przyznał się do popełnienia żadne-
go z zarzucanych mu przestępstw. Na 
wniosek prokuratora, został tymczasowo 
aresztowany. Akt oskarżenia został skie-
rowany do Sądu Rejonowego w Złotoryi. 
Sprawcom grozi kara od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności.

(LUK)

Samochód audi Q5 spłonął na drodze ekspresowej S5 między Rawiczem 
a Bojanowem. Pojazd zapalił się w pobliżu miejscowości Izbice i nie obyło się bez 
interwencji straży pożarnej, która ugasiła pojazd. W akcji gaśniczej udział wzięli 
strażacy z Rawicza oraz Izbic. Auto nie nadaje się do użytku. Przyczyna pożaru le-
żała prawdopodobnie w awarii fi ltra cząstek stałych.

(LUK)
FOT. KP PSP W RAWICZU

Dwa zdarzenia z kompletnie zalanymi kierowcami - jedno od-

notowano w Lesznie, drugie we Włoszakowicach.

W jednym przypadku 28-letni mieszka-
niec Leszna w centrum miasta, skręcając 
w prawo samochodem audi, zjechał na 
pobocze i wylądował na pasie zieleni. 
Jakoś tak nieudolnie próbował z niego 
zjechać, że nie uszło to uwadze świad-
ków, którzy widzieli zdarzenie mimo 
później pory. Podeszli do auta i wyciąg-
nęli kluczyki ze stacyjki, uniemożliwia-
jąc kierowcy dalsze manewry. Policja, 
która przyjechała na miejsce, ujawniła, 
że kierujący miał w wydychanym powie-
trzu około 3 promili alkoholu, a do tego 
nie posiadał uprawnień do kierowania 
samochodem.
Podobny numer z alkoholem w tle wy-

winął 33-latek z gminy Włoszakowice, 
który kierował citroenem. Miała być

i była akcja "Bezpieczna droga do szko-
ły", a wyszło bardziej na akcję usuwania 
z dróg pijanych kierowców. Konkretnie 
to jednego, ale dość mocno wstawione-
go, z ponad 3 promilami alkoholu w wy-
dychanym powietrzu i w dodatku bez 
uprawnień do prowadzenia samochodu.
- Zarówno jeden, jak i drugi mężczyzna, 

usłyszą zarzuty kierowania pojazdami 
w stanie nietrzeźwości, co jest zagrożo-
ne karą do 2 lat więzienia - informuje 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Poza tym pijani kierowcy mogą spo-

dziewać się kar pieniężnych, ale o tym, 
co dalej i tak zadecyduje sąd.

(LUK)

Dopuścił się przestępstwa o zabarwieniu seksualnym i próbo-

wał się ukrywać, ale został wytropiony - mowa o 25-latku z po-

wiatu leszczyńskiego.

Mężczyzna był poszukiwany przez lu-
belski sąd po tym, jak przepadł bez wie-
ści. Było wiadomo, że jego zniknięcie 
związane jest z czynem, którego miał
się dopuścić. 25-latek był poszukiwany 
od stycznia tego roku.
- Nasi policjanci ustalili, że mężczyzna 

ukrywa się w Belgii. Na tej podstawie 
Sąd Okręgowy w Lublinie wydał za nim 

Europejski Nakaz Aresztowania - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
W sierpniu został zatrzymany dzię-

ki współpracy policjantów z Leszna 
i z Belgii, a niedawno przetransportowa-
no go do Polski i osadzono w areszcie.

(LUK)
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Wrzesień pod znakiem 
wolontariatu

150 kolorowych stoisk, występy artystyczne, warsztaty kreatywne, pokazy spor-
towe, pyszne jedzenie, inspirujące spotkania. Tak w dużym skrócie można opi-
sać wielki Festyn Aktywności, który zainaugurował 7. edycję akcji Aktywne 
Obywatelskie Leszno (11.09.-19.09.). Aleja Gwiazd Żużla przy Stadionie im. 
Alfreda Smoczyka wypełniona była ogromem atrakcji, które zostały przygotowa-
ne przez organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, leszczyńskie instytucje 
oraz fi rmy zaangażowane społecznie. Plenerowa impreza była też świetną oka-
zją do zainspirowania się działalnością na rzecz lokalnej społeczności i wstąpie-
nia w szeregi jednej z 360 organizacji działających na terenie naszego miasta.

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA / 
@FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA
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Citroën to styl życia!
Już po raz szósty Agnieszka i Mariusz Rakowscy, właściciele fi rmy Citroën Rakowscy, zorganizowali zlot klasycznych modeli Citroëna. 

24 września przed ich salonem w Rydzynie pasjonaci francuskiej marki mogli podziwiać ponad 40 pojazdów z lat 50. i 60. W tym 

roku impreza miała także głębsze przesłanie. 

Strefa gastronomiczna, przejażdżki ko-
lejką, zabawa w koło fortuny, balony dla 
dzieci - zlotowi zabytkowych samocho-
dów towarzyszyła rodzinna atmosfera. 
Atrakcją dla uczestników imprezy był
także pokaz jazdy Citroëna DS21 z 1970 
roku na trzech kołach. Model ten był bo-
wiem tak zbudowany, że w momencie, 
kiedy złapało się gumę w tylnym kole, 
można było je zdemontować i kontynu-
ować jazdę... bez niego. 

Wszystkie auta można było dokładnie 
obejrzeć, zrobić sobie przy nich zdjęcie, 
a także porozmawiać z ich właścicielami, 
którzy zasypywali zainteresowanych cie-
kawostkami ze świata Citroënów. 

- Citroën to nie samochód, to styl życia. 
Zza jego kierownicy świat widzi się tro-
chę inaczej. Fani tej marki tworzą zży-
tą społeczność, dlatego Citroën ma naj-
więcej klubów zrzeszających wielbicieli, 
a na drogach kierowcy pozdrawiają się
i mogą liczyć na swoją pomoc – mówił
właściciel Citroëna C4F Grand Toursime 
z 1931 roku, najstarszego modelu spo-
śród tych biorących udział w zlocie.

Uwagę oglądających przyciągały 
zwłaszcza kolorowe 2CV, popularnie 

zwane „kaczkami”, z których produk-
cją wiąże się interesująca historia.

- Założenie było takie, że ma to być bar-
dzo prosty i tani samochód. Ówczesny 
generalny dyrektor Citroëna wezwał do 
siebie inżynierów i zlecił im skonstruo-
wanie takiego modelu, który w bagażni-
ku pomieści kosz jajek, worek ziemnia-
ków i pół świniaka. Tyle farmerzy wieźli 
codziennie na rynek, by to sprzedać. 
Testy tego modelu polegały na tym, że 
trzeba było przejechać po zaoranym polu 
z koszem jajek i nie zrobić z nich jajeczni-
cy. Samochód spełnił swoje zadanie i był
produkowany przez aż 41 lat. Ostatnie 
egzemplarze zjechały z linii montażo-
wych w 1990 roku – opowiadał Konrad 
Dula, Prezes Amicale Citroën Polone. - 
Ciekawostką jest również to, że 2CV był
jedynym samochodem produkowanym 
seryjnie, który można było kupić w wersji 
do samodzielnego montażu. Inżynierowie 
uznali, że jego konstrukcja jest tak pro-
sta, że przeciętnemu Kowalskiemu moż-
na go wysłać w skrzyniach. Ta wersja 
była jeszcze tańsza, a jaka kreatywna
– dodał.

Plac przed salonem w Rydzynie stano-
wił także start wyjątkowego rajdu Pekin-
Paryż, w którym udział brali wszyscy 
uczestnicy zlotu. Rajd był zorganizowa-
ny w hołdzie dla Sabinki Gaudyn -  pilotki 

rajdowej, współzałożycielki ogólnopol-
skiego klubu miłośników Citroënów, 
która 10 lat temu zachorowała na śmier-
telną chorobę. Straszliwa diagnoza unie-
możliwiła jej start w pierwowzorze ry-
dzyńskiego rajdu, którego trasa wynosi 
ponad 17 tysięcy kilometrów.

- Na 3 miesiące przed rajdem u mojej 
pilotki wykryto nowotwór mózgu. Nie 

byliśmy w stanie pojechać, ale wpadli-
śmy na pomysł, że zorganizujemy formę
zastępczą. W Poznaniu znaleźliśmy re-
staurację o nazwie Pekin, a pod Żninem 
wioskę Paryż i w ciągu 2 dni przejecha-
liśmy z Sabinką trasę około 200 kilome-
trów. Niestety, kilka miesięcy później 
moja pilotka zmarła, dlatego teraz, po 
10 latach, chcemy tę trasę przejechać
jeszcze raz, by w ten sposób oddać część
jej pamięci – wspominał Konrad Dula.

(7
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Otwarci na muzyczne eksperymenty
Nazwa zespołu wywodzi się od kultowego utworu „Runaway” grupy Bon Jovi, który powstał w 1984 roku. Mimo że wtedy na 

świecie nie było jeszcze żadnego z członków zespołu, to właśnie rock lat 80-tych stanowi dla nich największą muzyczną inspira-

cję. Ma to odzwierciedlenie nie tylko w wykonywanym przez nich repertuarze, ale także w ich wizerunku scenicznym.

Skład zespołu tworzą: Lena Markowska 
– wokal, Janek Pawlukiewicz – gitara 
basowa, Arkadiusz Biały – instrumen-
ty klawiszowe, Adam Ziegler - per-
kusja, Miłosz Neumann oraz Miłosz 
Skrzypczak – gitara. Młodzi, zdolni, 
otwarci na muzyczne eksperymenty. 
Łączy ich fascynacja muzyką rocko-
wą z okresu jej największego rozkwi-
tu. Wykonują covery nieśmiertelnych hi-
tów takich zespołów, jak Van Halen, AC/
DC czy Scorpions. Wychodząc na sce-
nę, przeobrażają się w swoje muzyczne 
alter ego. Oczy pomalowane na czarno, 
ubrania w drapieżne wzory czy chusty 
przewiązane na czole to charakterystycz-
ne elementy ich scenicznego wizerunku.
- Jedną z naszych inspiracji pod wzglę-

dem kostiumów jest amerykańska grupa 
Steel Panther, której wygląd jest bardzo 
odważny, wyzywający, wręcz kontrower-
syjny. Ubrania, w których występujemy 
podczas koncertów, kupujemy w lumpek-
sach i to przeważnie na dziale damskim. 
Twarze od pierwszego występu maluje 
nam dziewczyna gitarzysty, Kornelia – 
mówi Adam Ziegler.
- Na scenę wychodzimy w ubraniach, któ-

rych nie założylibyśmy na co dzień. Jest 
to dla nas zupełnie nowe doświadczenie, 

dlatego tak nas to kręci - dodaje Miłosz 
Neumann.
Geneza zespołu Runaway, jak to często 

w życiu bywa, oparta jest o przypadek. 
Adam Ziegler, inicjator utworzenia gru-
py, złożył skład ze szkolnych znajomych, 
w zamyśle na jedną konkretną imprezę.
- Mój tata, który kieruje Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Lipnie, popro-
sił mnie, abym pomógł mu w organi-
zacji koncertu z okazji fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020. 
Zgodziłem się i nie dosyć, że zaprosi-
łem kilka fajnych kapel, to przy okazji 
utworzyłem swój skład, z którym rów-
nież wystąpiliśmy. Tak nam się spodoba-
ło wspólne muzykowanie, że postanowili-
śmy kontynuować ten projekt – wyjaśnia 
Adam Ziegler.
Próby do koncertu styczniowego zaczęli 

już w październiku. Muzycy uznają, że to 
właśnie wtedy narodził się zespół, mimo 
że wówczas nikt w ten sposób jeszcze 
o tym projekcie nie myślał. 
- Od tamtego czasu w naszym składzie 
zaszły dwie zmiany. Od czerwca jest 
z nami inna wokalistka, a pod koniec 
września nastąpiła także zmiana na po-
zycji basisty. Jesteśmy zespołem z bar-
dzo krótkim stażem, zatem cały czas się

docieramy i stąd te przetasowania – tłu-
maczy Miłosz Neumann.
Mimo młodego wieku każdy z człon-

ków grupy ma spore doświadczenie mu-
zyczne. Niemniej projekt Runaway to dla 
nich zupełnie nowe wyzwanie.
- Żaden z nas w żadnym innym zespo-

le nie grał takiej muzyki, jaką wykonu-
jemy teraz. Ja na przykład w poprzed-
nich kapelach grałem mocny metal, 
jeszcze wcześniej byłem członkiem ze-
społu jazzowego, a także muzykowałem 
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą ze Śmigla. 
Co prawda mojej duszy nadal najbliżej 
do metalu, ale ta muzyka, która wykonuję
z zespołem Runaway, sprawia mi wiele 
frajdy – mówi Adam Ziegler. 
- Dla wszystkich jest to odskocznia od 

tego, czego słuchamy na co dzień, dla-
tego stanowi to dla nas muzyczne wy-
zwanie i inspirację do szlifowania umie-
jętności. Nasza wokalistka Lena kiedyś
robiła chórki u Olgi Bończyk i Andrzeja 
Krzywego, a teraz śpiewa ciężkim, rocko-
wym głosem. Lubimy się bawić muzyką
i sprawdzać w różnych gatunkach mu-
zycznych – zaznacza Miłosz Neumann.
Chęć odkrywania nowych możliwo-
ści i poszukiwania muzycznej wrażli-
wości skłoniła Lenę, Adama i Miłosza 

Neumanna do stworzenia jeszcze jed-
nego, osobnego projektu pod nazwą
After Time Procject, w którym wyko-
nują utwory z różnych gatunków mu-
zycznych, ale akustycznie.
- Do tej pory nie grałem w ten sposób, 

ponieważ tego nie lubiłem. Jednak gdy 
Miłosz zaproponował nam ten ekspery-
ment, stwierdziłem, że spróbuję, ponie-
waż z nim wszystko gra mi się wyśmie-
nicie. W tym projekcie nie gram jednak 
na perkusji, ale na instrumencie zwanym 
cajon, czyli drewnianej skrzynce perku-
syjnej. W ten sposób zgłębiam kolejne 
nowe obszary muzyczne – kończy Adam.
Wszyscy członkowie zespołu zgodnie 

przyznają, że muzyka jest ich najwięk-
szą pasją, z którą chcieliby złączyć swo-
je dorosłe życie. Na razie szukają auto-
ra tekstów, który napisze dla nich słowa 
pod muzykę, którą wspólnie komponują, 
by w przyszłości nie musieć wykonywać
tylko coverów, lecz zostać prawdziwymi 
gwiazdami rocka.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIE: ARCHIWUM PRYWATNE 

ZESPOŁU RUNAWAY
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Gdzie jest ziarno?
Do przestępstwa doszło w Krzywiniu:

W  nocy z  25 na 26 września włamali się złodzieje do stodoły Wincentego 
Klamra i  skradli 10 do 12 cetn. żyta nie wianego. - Dnia poprzedniego 
w Miąskowie skradli złodzieje z bojewicy p. Szymkowiaka 4 cetn. pszenicy. 
Ślady prowadziły do gospodarza Kaczmarka w Miąskowie. Policja prowadzi 
w tej sprawie śledztwo.

Zepsuła się kierownica
Doprowadziło to do poważnego zdarzenia:

Na szosie prowadzącej do Śmigla, rozbił się wczoraj autobus, wiozący licz-
nych podróżnych, powracających z jarmarku. Wskutek wypadku 4 pasaże-
rów odniosło lekkie kontuzje. Przyczyną katastrofy było zepsucie się kierow-
nicy, wskutek czego autobus wjechał na przydrożne drzewo.

Zaginęła w drodze 

do dentysty
Kobiety szukała policja:

W czwartek, dnia 1 bm. wyjechała pociągiem do Leszna z Belęcina Nowego, 
20-letnia Margareta Noak, celem udania się do dentysty p. dr. Ciążyńskiego. 
Noakówna dotąd nie wróciła do domu, wobec czego przypuszcza się, 
iż uległa jakiemu wypadkowi. Zaginiona urodziła się 7. sierpnia 1911 r. 
w Belęcinie Nowym z rodziców Edwarda i Pauli z Lehmannów. Wzrost śred-
ni, postać krępa, włosy blond, oczy niebieskie, twarz owalna, ubrana w czar-
ną sukienkę żałobną oraz czarny kapelusz z  krepą. Wiadomości o  pobycie 
zaginionej należy skierować do Komendy Pow. Policji Państwowej w Lesznie 
przy ul. Dworcowej.

Następnego dnia w "Głosie Leszczyńskim" tak napisano o zaginionej:

Jak nas informuje post. Pol. Państw., odnaleziono zaginioną w  dniu 1 bm. 
Margaretę Noak z  Belęcina Nowego, która znajduje się obecnie w  szpitalu 
w Kaliszu. Bliższych szczegółów na razie brak.

Z rewolweru
Samobójstwo w Lesznie:

W dniu wczorajszym o godz. 6.15 popełnił samobójstwo wystrzałem z re-
wolweru Paweł Weigt, lokaj właściciela ziemskiego p. Lesza w Jabłoni. 
Przyczyna samobójstwa nie znana.

Straż dotarła w trzy minuty
Pożar wybuchł w centrum Leszna:

Dziś w samo południe w podwórzu p. Tylewicza przy ul. Wolności zapaliła 
się w kotle smoła do smarowania dachów. W trzy minuty po alarmie straż 
ogniowa była już na miejscu.

Jarmarczna kradzież
Metody kieszonkowców się nie zmieniają. Jak było dawniej?

W Lesznie w czasie onegdajszego jarmarku dokonano 3 kradzieże gotówki. 
Złodziei ujęto, odbierając im również łup. Jednej z wieśniaczek skradziono 
60 zł gotówki przez wycięcie jej kieszeni, która zwyczajem wiejskim znajdo-
wała się w spódnicach.

Jest rok 1931. "Głos Leszczyński" donosi, że najszybszy 

pociąg na świecie wyjeżdża z Londynu i na 124-kilometro-

wej trasie osiąga prędkość 136 km/h. W Polsce nieznacz-

nie spada bezrobocie, w marynarce niemieckiej szykuje 

się bunt, a Sowietom grozi bankructwo, bo wyczerpały się 

rezerwy złota. Tymczasem w Lesznie i okolicach:
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Pożar w Jerce
Spaliło się mienie u dwóch gospodarzy:

Onegdaj nad ranem wybuchł w Jerce pożar w zabudowaniach gospo-
darza Domagały. Ogień rozszerzał się tak szybko, że z trudnością zdoła-
no uratować inwentarz z obory, która spaliła się doszczętnie. Dalej spłonę-
ła stodoła z tegorocznem żniwem i maszynami. Straty częściowo pokrywa 
Ubezpieczalnia Krajowa. Pożar przerzucił się również na zabudowania go-
spodarza Olejniczaka, u którego spłonęła również obora i stodoła ze zbo-
żem i maszynami. Przyczyna pożaru nieznana.

Poważne skutki po uderzeniu 

fi liżanką
Wszystko to przez domową awanturę:

W czasie wybierania kartofl i powstała zapalczywa sprzeczka pomiędzy brać-
mi Władysławem i Aleksem Gołębskiemi. Władysław chwycił fi liżankę i ude-
rzył brata swego w głowę tak nieszczęśliwie, że musiano zawezwać lekarza 
p. Dr. Wójcika z  Gostynia, który po opatrzeniu głowy pozostawił chorego 
pod opieką domową. Po kilku dniach stan chorego się bardzo pogorszył 
i  musiano ponownie zawezwać lekarza, który polecił chorego natychmiast 
odwieźć do szpitala Sióstr Miłosierdzia w Gostyniu i tamże zawezwano leka-
rza specjalistę z Poznania, który dokonał operacji głowy. Stan chorego jest 
groźny i lekarze nie mają nadzieji utrzymania go przy życiu.

Komisarz aresztowany i zwolniony
Chodzi o człowieka stacjonującego na granicy polsko-niemieckiej:

W sobotniem wieczornem wydaniu "Kurjera Pozn." ukazała się wiadomość 
o aresztowaniu na granicy, w pobliżu Tarnowej Łąki w powiecie leszczyń-
skim, niemieckiego komisarza Straży Granicznej. z uwagi na tajemnicę urzę-
dową nie wspomnieliśmy o tym wypadku w "Głosie", jednak wobec ujaw-
nienia się tegoż, stwierdzamy, że fakt aresztowania miał miejsce już w dniu 
27 września br. Straż graniczna polska przytrzymała komisarza niemieckie-
go H. Moehrunga z komisarjatu Tschirnau (Czernina), który, jak stwierdzi-
ły dochodzenia, nielegalnie przejechał konno granicę polską z powodu nie-
świadomości. Po stwierdzeniu tej okoliczności wypuszczono Moehrunga na 
wolność, w myśl przepisów granicznych. Tak postąpiły słusznie władze pol-
skie, jest jednak prawie rzeczą pewną iż gdyby w podobnym wypadku za-
mieniły się role, Niemcy nie omieszkaliby rozdmuchać go do rozmiarów 
międzynarodowych.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiały pozyskane z październikowych wydań "Głosu Leszczyńskiego" z roku 1931. Więcej materia-

łów dostępnych jest na www.lbc.leszno.pl. W tekstach zachowano pisownię oryginalną.

REKLAMA
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Eko-inwest
Poszukiwanie rozwiązań pozwalających na minimalizację kosztów utrzymania Spółki, a przy tym nastawionych na ekologię, to 

jeden z celów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Najnowszą inwestycją jest prasa do odwadnia-

nia osadów ściekowych, która zmniejszy ich objętość oraz ograniczy koszty transportu i utylizacji. Zwiększenie efektywności 

gospodarki odpadowej w postaci redukcji masy osadów, a w przyszłości także produkcji biogazu ma przyczynić się do unieza-

leżnienia od dostawców zewnętrznych w zakresie energii.

W 2018 roku Prezes Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Lesznie Rafał Zalesiński powołał Jed-
nostkę Realizującą Projekt – dział, któ-
rego zadaniem jest między innymi prze-
prowadzenie modernizacji i rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie. 
Przypomnijmy, że obiekt ten powstał
w 1996 roku i trafi ają do niego ścieki nie 
tylko z Leszna, ale także z gminy Lipno 
i częściowo ze Święciechowy. Stworzo-
ny w 2017 roku Program Funkcjonalno-
-Użytkowy podzielono na cztery etapy. 
Pierwszy z nich zakładał zakup, dosta-
wę, montaż oraz rozruch technologicz-
ny kompletnej instalacji do odwadniania 
osadów ściekowych prasą ślimakową. 
Poprzednie urządzenie miało bowiem 
już ponad 20 lat i ulegało okresowym 
awariom, co obniżało efektywność pra-
cy oczyszczalni. 
- Oczyszczalnia Ścieków w Henrykowie 

wytwarza rocznie ponad 14 tysięcy ton 
osadów ściekowych, czyli prawie 40 ton 
dziennie. Jest to bardzo duża ilość, której 
zagospodarowywanie generuje ogromne 

koszty. Dzięki inwestycji w nową prasę
zredukujemy roczną wielkość produkcji 
osadów ściekowych nawet o 25 procent, 
czyli o około 3.500 ton. Przy stale ros-
nących cenach zagospodarowania osa-
dów, zakładane oszczędności wyniosą
ponad pół miliona złotych rocznie, a do 
tego zyskamy bezpieczeństwo technolo-
giczne na wiele lat – mówi Sławomir 
Ledwarowski, kierownik Jednostki 
Realizującej Projekt.

Dostawcą nowego urządzenia jest lesz-
czyńska fi rma Weir Minerals Poland. 
Wartość kontraktu to kwota 1.770.000,00 
złotych. 
- Inwestycja była możliwa dzięki po-
życzce z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie – mówi Hanna Matuszak, 
specjalista ds. administracyjno-praw-
nych Jednostki Realizującej Projekt.
Maszyna zostanie zamontowana i uru-

chomiona w zmodernizowanym budyn-
ku stacji odwadniania osadów, które-
go rozbudowa była częścią pierwszego 

etapu unowocześniania oczyszczalni. 
W ramach projektu przy wspomnianym 
obiekcie zainstalowane zostaną: naziem-
ny silos na wapno oraz układ przenośni-
ków ślimakowych do transportu osadów 
ściekowych fi rmy PWP Inżynieria. 
Nowa prasa to, podobnie jak jej po-

przedniczka, bardzo dobrej jakości kon-
strukcja francuskiego producenta, który 
jest światowym liderem na rynku urzą-
dzeń dla oczyszczalni komunalnych. 
Dzięki realizacji pierwszej części planu 
oczyszczalnia ograniczy nie tylko koszty 
utrzymania, ale zrobi także kolejny krok 
w stronę ekologicznego unowocześnie-
nia technologii.
- Dużą zaletą nowego urządzenia jest 

stała wydajność z bardzo niskim zuży-
ciem energii w porównaniu do innych 
technologii odwadniania. Maszyna za-
pewnia podwójne czyszczenie optymali-
zujące i redukujące zużycie wody aż do 
50 procent, a także ciągłe odwadnianie 
osadów, nawet podczas faz czyszcze-
nia. Prasa Andritz to zoptymalizowane 
urządzenie do odwadniania osadu ście-
kowego, minimalizujące zużycie poli-
meru i energii – wylicza Piotr Matusz, 
kierownik Oczyszczalni Ścieków 
w Henrykowie.

Elementy systemu przenośników spiralnych do transportu odwodnionego 
osadu ściekowego. Zmodernizowany budynek stacji odwadnian

Nowa prasa do odwadniania osadów ściekowych. Na zdjęciu Sławomir 
Ledwarowski, Kierownik Działu JRP w MPWiK.
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Konstrukcja fi rmy Andritz SAS to  no-
woczesne i zautomatyzowane urządze-
nie, które jest łatwe w konserwacji, a co 
istotne posiada zamknięty system mini-
malizujący emisję zapachów i zapew-
niający czystość. Kolejną jej zaletą jest 
kompaktowa konstrukcja oraz bardzo 
niska emisja hałasu wynosząca poniżej 
70 decybeli (czyli mn.w. tyle ile emituje 
przeciętny domowy odkurzacz). Cechuje 
się również jedną z najwyższych wydaj-
ności na rynku, uzyskiwaną dzięki wie-
loetapowym strefom odwadniania, za-
pewniającym największy obszar otwarty 
w strefi e zagęszczania.  

Przed Wodociągami Leszczyńskimi ko-
lejne etapy przebudowy i modernizacji 

Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie. 
Drugi z nich zakłada modernizację i roz-
budowę części mechanicznej oraz m. in. 
automatyki i elektryki na obiekcie. 

- Przymierzamy się do najważniejsze-
go momentu, czyli budowy biogazowni. 
Chcielibyśmy jeszcze w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku ogłosić przetarg na 
tę inwestycję. Wodociągi Leszczyńskie od 
wielu lat konsekwentnie poszukują roz-
wiązań, które pozwalałyby na uzyskanie 
w możliwie jak największym stopniu nie-
zależności energetycznej. Sposobem na 
osiągnięcie tego celu jest wytwarzanie 
energii elektrycznej na miejscu, dzięki 

pozyskiwaniu energii z odnawialnych 
źródeł w procesach takich jak kogene-
racja, czyli produkcja energii z bioga-
zu powstającego z fermentacji komunal-
nych osadów ściekowych na oczyszczalni 
ścieków. Dzięki tego typu inwestycjom 
przyczynimy się również do redukcji CO2 
do atmosfery – podkreśla Piotr Matusz.

Kolejne etapy będą dotyczyć napraw 
tego, co już znajduje się na terenie 
oczyszczalni, a także rozbudowy nowej 
części obiektu. Wdrażanie zmian w ra-
mach programu funkcjonalno-użytkowe-
go ma się zakończyć w latach 2025-2026.

# INWESTYCJE

ycja w MPWiK

nia osadów wraz z silosem na wapno.

Spirala bezwałowa - najważniejszy element przenośnika do osadu 
ściekowego.

(7
1/

20
21

)
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Piekarnia zwodzi zapachem sztuki
Kiedyś to miejsce przyciągało do siebie przechodniów zapachem świeżego chleba. Potem przez długi czas straszyło pustą, za-

puszczoną witryną. Od 3 lat w miejscu dawnej piekarni przy ulicy Leszczyńskich 11 tętni artystyczne życie. Zadomowiła się tam 

Sekcja Leszczyńskich Plastyków, która swoimi działaniami ożywia starówkę. Sztalugi ustawione na tle zabytkowego pieca pie-

karniczego robią ogromne wrażenie. To zderzenie malarstwa z historią jest przykładem udanej rewitalizacji opartej o sztukę. 

Gdy 5 lat temu instruktorka Zofi a 
Skrzypczak-Czekajło przejmowała sek-
cję Leszczyńskich Plastyków działa-
jącą przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Lesznie, miejscem spotkań grupy był
Klub Obok przy ulicy Narutowicza.
- Byłam zdumiona potencjałem twór-

czym moich nowych podopiecznych 
i jednocześnie zasmucona faktem, że 
tak mało osób ma okazję podziwiać
ich prace. Wystawy, które organizowali 
w Klubie Obok, odbywały się na pierw-
szym piętrze, były więc niedostępne dla 
przeciętnego przechodnia. Do tego prze-
strzeń musieli dzielić z innymi sekcjami. 
Zależało mi na tym, by dać im swobodę
i większe pole manewru. Z lekką obawą
o to, czy pomysł im się spodoba, zapro-
ponowałam, że poszukamy innego miej-
sca – wspomina Zosia. 
Zosia nie chciała być zwykłym instruk-

torem, który będzie przychodził, by „od-
bębnić” swoje zadanie. Chciała działać, 
tworzyć, kreować, zmieniać, bez kom-
pleksów i strachu nadawać nową jakość
poczynaniom sekcji. Jako mieszkan-
ka i pasjonatka centrum Leszna chciała 
również zaangażować się w proces re-
witalizacji. Szukanie nowej siedziby dla 
leszczyńskich artystów było do tego ide-
alną okazją. Zadanie odrobiła wzorowo. 
Członkom sekcji dała piękne miejsce do 
rozwijania swojej pasji, dzięki któremu 

mogą pokazywać się szerszej publiczno-
ści, a starówce kolejne miejsce kultury. 
- Poszłam do Prezydenta Miasta Leszna 

i zapytałam, czy są jakieś pustostany do 
zagospodarowania. Zaproponowano 
nam między innymi lokal po dawnej pie-
karni i uczciwie uprzedzono, że jest on 
w kiepskim stanie, ale nie zraziło nas to. 
Chwyciliśmy za miotły, pędzle, szmat-
ki i własnymi siłami doprowadziliśmy to 
miejsce do stanu użyteczności. Cieszę
się, że moi podopieczni brali udział
w tym procesie od podstaw, ponieważ
dzięki temu poczuli się odpowiedzialni 
za to miejsce – mówi Zosia.
Przechodnie widzą z ulicy tylko pierw-

sze pomieszczenie, w którym na co dzień
wiszą malarskie dzieła artystów. To ga-
leria Za Szybą. Co środę w godzinach 
od 16 do 20 wypełnia się ono sztaluga-
mi i stanowi miejsce realizacji kolejnych 
tematów malarskich. Jednak Piekarnia 
Sztuki to o wiele większa przestrzeń, 
ciągnąca się przez całą długość kamie-
nicy, posiadająca piętro oraz wspólne po-
dwórze. Jej wnętrze robi niemałe wraże-
nie. Magiczny klimat tworzą dziesiątki 
zamalowanych płócien, meble z odzysku 
z czasów PRL-u, popiersia sklepowych 
manekinów, książki o sztuce, ogrom-
ne fi gury świętej rodziny z kościoła św. 
Krzyża, a przede wszystkim piękny za-
bytkowy piec piekarniczy. Jest on sercem 

tej mobilizującej do artystycznych dzia-
łań przestrzeni. 
- Założenie tego miejsca jest takie, by 

mieszkańcy mogli obserwować nas pod-
czas procesu twórczego i by ten widok 
ich inspirował, a nas motywował do ar-
tystycznych eksperymentów. Niektórzy na 
początku mieli opory, żeby stanąć z blejt-
ramem przed szybą. Obawiali się spoj-
rzeń i oceny innych, ale przełamali się
i teraz miejsce przy witrynach jest naj-
bardziej pożądane – mówi z uśmiechem 
Zosia.
Do sekcji należą obecnie 23 osoby. 
Najmłodsza ma 40 lat, najstarsza 90. 
Każdy z artystów ma inne doświadcze-
nie twórcze. Jedni malują dłużej, dru-
dzy krócej, niektórym łatwiej zrozu-
mieć sens korekty, innym trudniej, ale 
to wszystko nie ma większego znaczenia. 
Liczy się wspólna pasja, razem spędzony 

czas i wsparcie, którym są dla siebie 
nawzajem.
- Aspekt malarski, twórczy jest istotnym 

punktem naszych spotkań, ale członko-
wie sekcji identyfi kują się z tym miejscem 
z różnych powodów. Jestem dumna, że 
udało nam się stworzyć tak zżytą społecz-
ność. Mimo że wszyscy razem spotykamy 
się raz w tygodniu, to moi podopieczni 
mogą tu przychodzić, kiedy tylko mają
taką potrzebę i często z tego korzystają
– mówi Zosia.
Zosia ma wolny styl nauczania. Nie 

uczy swoich podopiecznych, w jaki spo-
sób mają malować, lecz inspiruje ich do 
poszukiwań własnych malarskich ście-
żek. To oni sami mają znajdować sposób 
na wyrażanie własnej ekspresji i bawić
się tym. Zosia wciąż stawia przed nimi 
nowe wyzwania.
- Jak zaczęłam pracować z tą grupą, 

to wszyscy malowali obrazy na małych 
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płótnach, bo tak było im wygodniej, cho-
ciażby w kwestii przemieszczania się na 
zajęcia. Uzmysłowiłam im, że jak będą
nadal tak robić, to się nie rozmalują i nie 
otworzą twórczo. Efekt jest taki, że teraz 
trudniej im realizować swoje pomysły na 
małych formatach. Oni chyba nie zdają
sobie nawet sprawy z tego, jaki zrobi-
li postęp przez ostatnich 5 lat – mówi 
Zosia.
Plastycy malowali portrety wielkich 

leszczynian z okazji 100-lecia powrotu 
Leszna do macierzy. Dali drugie życie 
manekinom porzuconym na polu i stwo-
rzyli z nich piękną instalację z głębo-
kim przesłaniem. Integrują się z ulicą, 
organizując wernisaże i tworząc piękne 

dekoracje w witrynach okien Piekarni. 
Swoimi pracami ozdobili korytarze lesz-
czyńskiego szpitala, by sztuką dodawać
otuchy. Kopiowali dzieła wielkich ar-
tystów, by zaprezentować je sąsiadom 
z ulicy Leszczyńskich. Stworzyli arty-
styczną instalację na schodach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Jeżdżą na malar-
skie plenery, w czasie których inspi-
rują się pięknem natury. Odzyskiwali 
odpady i miejską przestrzeń podczas 
Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu 
Artystycznego. Udostępnili przestrzeń
Piekarni artystom spoza sekcji, którzy 
na co dzień nie pokazują efektów swo-
ich działań publicznie. Wychodząc od-
ważnie ze sztalugami i szkicownikami 
na ulice miasta, by uwiecznić jego pięk-
no, przyciągają uwagę spacerujących. 
Sekcja Leszczyńskich Plastyków lubi za-
skakiwać swoją kreatywnością. Dzięki 
zaangażowaniu jej członków oraz po-
mysłom Zosi zdecydowanie nie wieje 
tutaj nudą. 

Warto dodać, że w tym roku sekcja 
świętuje 100-lecie Ruchu Plastycznego 
w Lesznie. 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA 

ORAZ ARCHIWUM PRYWATNE 

PIEKARNI SZTUKI

# LUDZIE I ICH PASJE
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Frapujące wspomnienia zwykłego człowieka
Archiwum Państwowe w Lesznie wydało wspomnienia z lat 1939-1945 związanego z Bojanowem Józefa Stasiaka. To już druga 

książka z serii poświęconej wojnie i okupacji.

W 2019 roku instytucja ogłosiła dru-
kiem wspomnienia związanego z po-
wiatem leszczyńskim Józefa Borowiaka. 
Teraz Archiwum postanowiło zaprezen-
tować czytelnikom wspomnienia Józefa 
Stasiaka, który opisał swoje okupa-
cyjne życie w Bojanowie, Rojęczynie, 
Sowinach, Żylicach i Trzeboszu.
Bohater książki opowiada, jak wyglą-

dała wojenna sytuacja jego oczami. 
Pokazuje, jak bardzo zmienili się nie-
którzy Niemcy po wkroczeniu ich wojsk 
na tereny polskie, ale też nie waha się

podkreślić, że wielu Niemców mimo 
wszystko było przyzwoitymi ludźmi. 
Trzymali się od polityki tak daleko, jak 
tylko się dało i na ile pozwalały ówczes-
ne warunki.
Oto jedna z historii przytoczonych 

przez Józefa Stasiaka o tym, co działo 
się w Bojanowie:
Otwiera ojciec, w drzwiach dwóch zna-

jomych miejscowych Niemców i dwóch 
żołnierzy Wehrmachtu. Pierwszy raz zo-
baczyłem żołnierzy Trzeciej Rzeszy, sta-
lowe hełmy, długie płaszcze i pistolety 

maszynowe w dłoniach, skierowane 
z miejsca na ojca. Ojciec w czystej niem-
czyźnie pyta się, o co chodzi? Na to je-
den z żołnierzy zwraca się do miejscowe-
go Niemca z pytaniem, czy nie pomylił
się w adresie, przecież to jest Niemiec 
- wskazując na ojca. W tej chwili rów-
nież mama zwróciła się do żołnierzy po 
niemiecku, o co chodzi, dlaczego oni 
jako żołnierze przychodzą do nas? Po 
wyjaśnieniu okazało się, że żołnierze 
niemieccy zostali poinformowani przez 
miejscowych Niemców, że Polacy to ban-
dyci, znęcali się nad nimi, czyli mniej-
szością niemiecką i tym podobne bzdury 
i kłamstwa. Gdy ojciec jeszcze wyjaś-
nił, że służył w armii niemieckiej i prze-
szedł I wojnę światową, był dwukrotnie 
ranny, posiada niemieckie odznaczenia 
wojskowe, że kilkanaście lat przebywał
w Westfalii, to owi żołnierze tylko kiwali 
głowami i między sobą, że nic z tego nie 
mogą pojąć, co to za Polacy? Kto komu 
krzywdę robił, kto kogo gnębił? Zabrali 
nas jednak, choć zupełnie grzecznie roz-
mawiali z ojcem, że jeden z nich pocho-
dzi z Nadrenii, że zna doskonale tereny 
Westfalii, ponieważ tam posiada rodzinę.
Józef Stasiak pisze również o okolicz-

nościach śmierci pierwszego mieszkań-
ca Bojanowa, a także wspomina obóz 
pracy dla Żydów "Biały Orzeł". Porusza 

też wiele innych interesujących wąt-
ków związanych z jego życiem w oku-
powanym Bojanowie i okolicznych 
miejscowościach.
Wspomnienia te są efektem konkursu 

pod hasłem "Życie codzienne w okupo-
wanych miastach i wioskach woj. lesz-
czyńskiego w latach 1939-1945" ogło-
szonego jeszcze w 1981 roku przez 
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne 
oraz podobne towarzystwa z Kościana, 
Rawicza i Wschowy. Na konkurs wpły-
nęło wówczas 14 prac i to maszynopis 
Józefa Stasiaka został uznany za najlep-
szy. Opatrzono go obszernymi przypi-
sami przygotowanymi przez Barbarę
Ratajewską z Archiwum Państwowego 
w Lesznie.
- Jego wspomnienia są frapujące - tak 

o Józefi e Stasiaku mówi B. Ratajewska, 
dodając, że najwięcej czasu zajęło jej po-
szukiwanie nazwisk w materiałach źród-
łowych. Wiązało się to m.in. z koniecz-
nością przeszukiwania ksiąg ludności 
z czasów wojennych.
Archiwum Państwowe w Lesznie za-

powiada, że książka będzie dostępna 
w formie elektronicznej na interneto-
wych stronach instytucji.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Kim był Józef Stasiak?

Urodzony 12 lutego 1922 roku w Westfalii, gdzie pracowali jego rodzi-
ce. W 1925 roku wrócili do Polski. W 1936 roku ukończył szkołę powszech-
ną w Bojanowie, a później podjął naukę w Państwowej Średniej Szkole 
Rolniczej w Bojanowie. Nie zdążył jej ukończyć, gdyż wybuchła wojna. 
Został skierowany do pracy przymusowej w rolnictwie. Pracował u gospoda-
rzy w Rojęczynie, Sowinach, Żylicach i Trzeboszu. Po okupacji na krótko za-
mieszkał z rodzicami w Bojanowie, następnie na stałe zamieszkał w Rawiczu, 
gdzie mieszkał aż do śmierci w 2005 roku.
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Królewskie występy artystyczne przedszkolaków,

Gra planszowa Leszno,

Królewskie warsztaty plastyczne, animacje i zabawy,

Dmuchańce, Królewskie Magdalenki,

Wystawa "120 lat Wodociągów w Lesznie" - stoisko MPWiK,

Postać Króla Stanisława Leszczyńskiego,

Pokaz Balonowy.

Leszno Rynek godz. 16:00 - 18:00

15.10.2021 r.

13:00 - Leszno Leszczyńskich

16:00 - Mauzoleum Leszczyńskich

Spacery po mieście:

Start - Makieta miejska al. Słowackiego,

Bazylika Mniejsza pw. św. Mikołaja.
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Anatomia tańca i kreatywności
Taniec od zawsze stanowił ważną część życia Roksany. Choć specjalizuje się w salsie on2 (tzw. mambo), to w tańcu lubi łączyć 

elementy różnych gatunków muzycznych i innych stylów tanecznych. Równie eklektyczne jest miejsce, które Roksana stworzy-

ła, by łączyć artystów z potencjalnymi uczniami. Kolektyw Craft&Dance to przestrzeń, której celem jest m.in. uświadamianie, że 

taniec to nie magiczna umiejętność, z którą trzeba się urodzić oraz że uczenie się nowych rzeczy daje poczucie niezależności.

Roksana mówi o sobie, że jest uzależnio-
na od muzyki i tańca, z którym związana 
jest od dziecka. W szkole podstawowej 
uczyła się tańca towarzyskiego, a w gim-
nazjum zapisała się do zespołu cheer-
leaderek w rodzinnej Święciechowie. 
Jednak strzała roztańczonego amora tra-
fiła ją dopiero, gdy wyjechała na studia 
do Poznania. 
- Nie zapomnę tego uczucia zachwytu 

i jednocześnie zdziwienia, gdy w klubie 
Muchos Patatos zobaczyłam ludzi spon-
tanicznie tańczących salsę. W tańcu to-
warzyskim zarówno partner, jak i part-
nerka muszą dobrze znać kroki i fi gury, 
żeby móc z kimś tańczyć. Natomiast 
w salsie jest dużo większa przestrzeń do 
improwizacji. Zwłaszcza jeżeli chodzi 
o partnerki - wystarczy znać kilka kro-
ków podstawowych i mieć zaufanie do 
partnera – mówi Roksana.
Od tego czasu odwiedzała ten klub kil-

ka razy w tygodniu i korzystała z dar-
mowych lekcji salsy. Dzięki temu, że 
miała styczność z tańcem od dziecka, 
nauka przychodziła jej szybko i czerpa-
ła z tego wielką przyjemność. Po mniej 
więcej dwóch latach zaczęła wspierać in-
struktorów w prowadzeniu zajęć w klu-
bach i szkołach tańca. Dołączyła także 
do tanecznej formacji Chilli Art, której 
choreografi e były połączeniem tańców 

karaibskich oraz fuzji innych stylów. 
Nowatorskie podejście do tańca zaowo-
cowało zdobyciem drugiego miejsca na 
Mistrzostwach IDO, a także dojściem do 
półfi nału w telewizyjnym show „Got to 
dance. Tylko taniec”. Występy na sce-
nie sprawiały jej wielką przyjemność. 
Uwielbiała wchodzenie w rolę, koloro-
we kostiumy i kontakt z publicznością. 
- Na tamtym etapie w moim tańcu było 

dużo pasji i energii, ale poziom technicz-
nych umiejętności był średni. Musiałam 
dojrzeć, by dostrzec jak ważna w tańcu 
jest świadomość własnego ciała. Mimo 
że tańczę od 20 lat, to dopiero w ostat-
nich 4 latach zrobiłam największy po-
stęp, dzięki uświadomieniu sobie, że 
ładne ruchy, które widzimy, to kwestia 
znajomości swojej anatomii i świadomej 
praktyki. Musimy poznać zakres ruchu 
mięśni, by wiedzieć nad czym pracować
i jak je kontrolować – mówi Roksana.
W zrozumieniu tych zależności po-

mogły jej lekcje tańca z nauczycielami 
światowej klasy, w których regularnie 
bierze udział podczas salsowych kon-
gresów oraz zajęć online. Od marca 
tego roku, w stworzonym przez siebie 
Kolektywie Craft&Dance, zdobytą wie-
dzę przekazuje innym. Jej celem jest po-
kazanie, że tańca może nauczyć się każ-
dy. To kwestia powtarzalności ruchów, 

systematyczności i motywacji, a nie wro-
dzonego talentu.  
- Ludzie nadają tańcu mistycznej otocz-

ki, tak jakby ci, co potrafią tańczyć, mieli 
jakąś magiczną moc. Nasze przekonanie, 
że nie mamy predyspozycji do tańca, jest 
wynikiem tego, że taniec w naszej kultu-
rze nie jest tak głęboko osadzony, jak na 
przykład w kulturze karaibskiej, gdzie 
wychodzi on wręcz na ulice i jest czymś
naturalnym. Na początku swojej przygo-
dy z salsą usłyszałam przez przypadek, 
jak jeden z moich tanecznych partnerów 
mówił do swoich znajomych, że tańczył
kiedyś z Roksaną Raburską i to był naj-
gorszy taniec w jego życiu. Ta historia 
świetnie obrazuje, że gdy mamy chęci, to 
nabycie tanecznych umiejętności jest tyl-
ko kwestią czasu  - wspomina Roksana.
Godzinę dziennie poświęca na trening 

własny, w którym kolejno skupia się na 

każdej części swojego ciała. Posiadanie 
prywatnej sali do tańca to spełnienie jej 
marzeń i motywacja do jeszcze cięższej 
pracy nad ruchem.  
- Mam taką teorię, że to styl tańca wy-

biera człowieka, a nie odwrotnie. Od sa-
mego początku czułam dużą chemię do 
mambo, ponieważ jest w nim wiele zapo-
życzeń z jazzu, a ja uwielbiam tę muzykę, 
złożoność jej dźwięków i brudny wokal. 
Jestem pewna, że w poprzednim życiu 
byłam świetną wokalistką jazzową. To 
nie oznacza jednak, że jestem zamknię-
ta na inne style. Wręcz przeciwnie, lubię
testować możliwości swojego ciała tak-
że w innych tanecznych formach – mówi 
Roksana.
W kolektywie Craft&Dance Roksana 

prowadzi zajęcia z tańca, ponieważ na 
tym się zna. Jednak założeniem tego 
miejsca jest także rozwijanie szeroko 
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pojętej kreatywności. Dlatego w week-
endy odbywają się tam warsztaty arty-
styczne oraz spotkania edukacyjne, do 
prowadzenia których zaprasza ludzi 
o różnych pasjach i talentach.
- Pracując w Poznaniu w pewnej agen-

cji reklamowej, otrzymałam benefi t 
w postaci bonu o wartości 1000 złotych, 
który mogłam wykorzystać na dowolne 
szkolenia. Stwierdziłam, że to świetna 
okazja, by spróbować nowych rzeczy. 
Nauczyłam się zatem szyć, pleść lampy 
ratanowe, przyrządzać dania bezglute-
nowe i wegańskie, robić kolaże czy bi-
żuterię. Tak mi się spodobało kreatywne 
spędzanie weekendów, że postanowiłam 
to kontynuować. Dawało mi to poczu-
cie niezależności. Nabierałam pewności 
siebie w nowych sytuacjach, a do tego 
poznawałam fajnych ludzi. Widziałam, 
jak niesamowicie mnie to rozwija na roż-
nych płaszczyznach, dlatego taką prze-
strzeń stworzyłam także w swoim studiu, 
by także innych zachęcać do rozwoju – 
kończy Roksana.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: OLEK BORTEL ORAZ 

ARCHIWUM PRYWATNE 
ROKSANY RABURSKIEJ
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Trafi ć w sześćdziesiątkę
Czy dart to jedynie barowa rozrywka, czy może profesjonalny sport? Czy aby wygrać należy celować w środek tarczy? Czym róż-

nią się lotki klasyczne od miękkich? Czy trzeba być dobrym z matematyki, aby być dobrym zawodnikiem? Ile rzutów lotką wy-

starczy, by pokonać przeciwnika? By uzyskać odpowiedzi na te i inne pytania, wybrałam się do kawiarni Kwadrat przy ulicy 

Armii Krajowej w Lesznie, w której znajduje się profesjonalna sala do darta zorganizowana przez leszczyńskich miłośników tej 

gry - grupę Steel Dart Leszno. Przemek Szlachetka, Daniel Makiewicz i Bartek Mazurczak przybliżyli mi tajniki gry.

Dart to gra polegająca na rzucaniu lotka-
mi do tarczy. W jego klasycznej wersji, 
czyli tak zwanym steelu, używa się lotek 
zakończonych ostrym stalowym grotem, 
a celem jest tarcza z tworzywa naturalne-
go. Punkty zlicza sędzia zwany marke-
rem. Z kolei w wersji unowocześnionej 
rzuca się lotkami miękkimi, wykonany-
mi z tworzywa sztucznego, a celem jest 
tablica elektroniczna, która automatycz-
nie zlicza punkty jednocześnie „podpo-
wiadając” graczom, ile punktów pozo-
stało do zbicia.
- Z biegiem czasu wszystkie kombinacje 

liczbowe znamy już i tak na pamięć, więc 
liczenie przychodzi z łatwością. W lesz-
czyńskiej lidze stosujemy tablety, któ-
re dzięki specjalnej aplikacji podlicza-
ją punkty za nas. Chcemy w ten sposób 

zachęcić do grania w darta klasycznego 
także miłośników tarcz elektronicznych
– mówi Daniel. 
Lotkami rzucamy do tarczy zawieszonej 

na wysokości 1,73 metra. Rozgrywkę za-
czynamy od liczby 501 i zbijamy punkty 
do zera. Zawodnicy wymieniają się po 
trzech rzutach. Tablica do darta podzie-
lona jest na sektory. Dla graczy najważ-
niejszy jest drugi, wewnętrzny okrąg.
- To pola punktowane potrójnie. 

Oznacza to, że jeżeli trafi my w potrójną
20 trzema lotkami, to podczas jednej ko-
lejki zdobędziemy aż 180 punktów. Jest 
to najwyższa wartość, ponieważ trafi ając 
w sam środek tarczy (bullseye), możemy 
zdobyć tych punktów jednorazowo tylko 
50. W najlepszym możliwym układzie 9 
rzutów wystarczy, by wygrać pojedynek. 

Oczywiście to nie jest proste i zdarza 
się bardzo rzadko, ale każdy dąży, by to 
osiągnąć – wyjaśnia Bartek.
Co ciekawe, numeracja na tarczy jest tak 

skonstruowana, by jak najbardziej karać
niedokładność gracza, oznacza to, że na 
tarczy w sąsiedztwie 20 znajdują się pola 
o niskich wartościach. Zatem możemy 
albo zgarnąć wszystko, albo doliczyć do 
swojego wyniku tylko niewielką liczbę
punktów.
W Lesznie jest kilkadziesiąt osób, któ-
re propagują ten sport i reprezentują

miasto na krajowych zawodach. 8 lat 
temu z grupy znajomych spotykających 
się w nieistniejącym już Pubie Szopa za-
wiązała się Leszczńska Liga Steel Dart. 
Z barowej rozrywki stała się wręcz ży-
ciową pasją, która determinuje podział
czasu w ciągu roku. Rozgrywki w ra-
mach ligi trwają od jesieni do wiosny, 
czyli wtedy, gdy pogoda najbardziej 
sprzyja przesiadywaniu w barze, który 
stanowi arenę sportowych zmagań. Po 
zamknięciu w 2019 roku kultowej Szopy 

Uczestnicy Zamkniętych Mistrzostw Leszna 2021.

Podium Zamkniętych Mistrzostw Leszna 2021: 1. Konrad Pawłowski, 
2. Daniel Makiewicz, 3. Klaudiusz Miedzielski.
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darterzy przenieśli się do Klubu Kwadrat 
na Osiedlu Przyjaźni. 
- Własnymi siłami wyremontowaliśmy 

salkę udostępnioną nam przez właści-
ciela kawiarni. To oddzielne pomieszcze-
nie na tyłach lokalu, w którym znajduje 
się 10 tarcz do gry. Każdy, niezależni od 
tego, czy należy do Steel Dart Leszno, 
czy nie, może z niej korzystać. Jeżeli ktoś

zechce z nami pograć jednorazowo lub 
dołączyć do nas na dłużej, to zapraszamy 
w środy (poza pierwszą środą miesiąca) 
- wtedy trenujemy w formule turniejowej, 
a także w piątki lub soboty około godzi-
ny 19.30 na ligowe zmagania – mówi 
Przemek.
We wrześniu odbyły się V Zamknięte 

Mistrzostwa Leszna (grało w nich 28 

osób, w tym 5 kobiet), w których po raz 
trzeci z rzędu na najwyższym stopniu po-
dium stanął Konrad Pawłowski.
- To najlepszy zawodnik naszej 
ligi. Latem zdobył trzecie miejsce 
w Otwartych Mistrzostwach Warszawy 
i dzięki temu dopisał kolejne punkty do 
klasyfi kacji generalnej Pucharu Polski
– mówi Bartosz.
Większość z nas grę w lotki kojarzy 

z weekendową rozrywką, a nie z profe-
sjonalnym sportem. Tymczasem najlepsi 

zawodnicy na świecie, tacy jak 16-krot-
ny Mistrz Świata Phil Taylor, zarabiają
na tym sporcie duże pieniądze. W Anglii 
dart to drugi najpopularniejszy sport po 
piłce nożnej, dlatego tarcze do gry wiszą
tam w każdym klasycznym barze, a za-
wody transmitowane są przez telewizję.
Dla moich rozmówców dart to hobby, 

któremu poświęcają dużą część wolne-
go czasu.
- Można wytrenować odpowiednią po-

stawę ciała, by mieć pewny, silny rzut, 
jednak największą rolę w tym sporcie od-
grywa mocna psychika. Dopóki trenu-
jemy sami, to wszystko nam wychodzi, 
lecz jak za plecami mamy przeciwnika 
i widownię, to człowiek odczuwa presję
i zaczyna się stresować, a ręką zaczy-
na drżeć. Dlatego trzeba trenować także 
skupienie i opanowanie – mówi Daniel.
Żeby grać w rzutki nie trzeba mieć syl-

wetki atlety czy kondycji biegacza, lecz 
celne oko. Skupienie na celu oczyszcza 
głowę i pozwala na chwilę zapomnieć
o codziennych problemach i obowiąz-
kach. Dodając do tego możliwość spot-
kania w gronie przyjaciół i miłą atmo-
sferę - relaks gwarantowany. 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA 

I ARCHIWUM PRYWATNE 
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Sala do grania w darta w Kawiarni Kwadrat.

O takim strzale marzy każdy darter.
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Warcaby pomagają w nauce
Jako jeden z  6 reprezentantów Polski poleciał do Turcji na Mistrzostwa Świata Juniorów w  warcabach klasycznych. 10-letni 

Hugo Franek w kadrze znalazł się dzięki sukcesom, które osiągnął w 2021 roku. Zawodnik klubu UKS Roszada Lipno w swojej 

kategorii wiekowej jest mistrzem Polski w warcabach błyskawicznych, I wicemistrzem w warcabach klasycznych 64-polowych 

oraz II wicemistrzem w  warcabach 100-polowych. Umysł ostrzy grając w  warcaby, a  o  ciało dba uprawiając lekkoatletykę 

i siatkówkę. 

- Co lubisz w warcabach, Hugo?
- Wszystko, ale chyba najbardziej mo-

ment, gdy podczas ostatniej partii lub 
partii o miejsce na podium wykonam 
kombinację, czyli pozornie bez sensu od-
dam swoje piony, aby w pewnym momen-
cie zaskoczyć przeciwnika  wielokrotnym 
biciem zakończonym zwycięstwem.  
- A jak zareklamujesz tę grę innym?
- Nie chcę jej nikomu polecać, ponie-

waż nie chcę stwarzać sobie potencjal-
nej konkurencji.

***
Zabawny, rezolutny, wygadany. Taki 

jest 10-letni Hugo Franek, który w war-
caby gra od dwóch lat.
- Podczas szkolnej przerwy podpatrzy-
łem jak starsi koledzy rozgrywają war-
cabowe partie. Zaciekawiła mnie ta gra. 
Najpierw grałem z rodzicami w domu, 

a potem mama zapisała mnie na trenin-
gi do klubu w Lipnie – wspomina Hugo.
Teraz jeździ na turnieje po całej Polsce, 

trenuje w klubie 3-4 razy w miesiącu, 
a także rozgrywa partie ze starszym, do-
świadczonym kolegą, który odwiedza go 
w domu.
- Hugo najwięcej uczy się podczas gry 

bezpośredniej, której brakowało mu 
w czasie pandemii, ponieważ wszystkie 
turnieje były odwoływane. Czuł, że stoi 
w miejscu, dlatego poprosiliśmy jego 
klubowego kolegę, by poświęcił mu tro-
chę czasu - tłumaczy Agata Zaremba-
Franek, mama Hugo.
Hugo uwielbia oglądać vlogi na 

YouTube, w których jego idol Damian 
Reszka, prezes Polskiego Związku 
Warcabowego, analizuje partie i zdra-
dza triki, które Hugo potem w praktyce 

może stosować w trakcie potyczek z ry-
walami. Przerabianie książek z warcabo-
wymi kombinacjami to dla niego przy-
jemność i  jedna z czynności, w których 
może liczyć na pomoc mamy.
- Hugo czasami zaprasza mnie do gry, 

ale zazwyczaj z nim przegrywam. Gdy 
widzę, że moja sytuacja na warcabni-
cy jest już stracona, to wtedy odwraca-
my planszę i Hugo prowadzi rozgrywkę
z mojej pozycji, po to, by musiał pogłów-
kować, ale także by nauczył się przegry-
wać i nie zniechęcał takimi sytuacjami 
– tłumaczy mama Hugo.
Oprócz grania w warcaby Hugo uprawia 

także siatkówkę i lekkoatletykę. Można 
pomyśleć, że to za dużo jak na jedno 
dziecko, ale nie dla niego. On nie chce 
z niczego rezygnować, ponieważ wszyst-
ko sprawia mu przyjemność. Jakby tego 
było mało, jest także wybitnym uczniem 
i jak sam przyznaje, nauka nie sprawia 
mu problemów.
- Gra w warcaby ćwiczy jego pamięć, 

dzięki czemu potem szybciej przyswaja 
wiedzę. Obserwuję również, jak dzięki 
tej grze poprawia się jego koncentra-
cja oraz wytrwałość w dążeniu do celu
– mówi mama Hugo.
W Polsce Hugo osiągnął już bardzo 

dużo w swojej kategorii wiekowej, dla-
tego dostał szansę zostać mistrzem świa-
ta. Na 10-dniowy turniej do Turcji pole-
ciał z tatą oraz 5 innymi reprezentantami 
Polski. Mimo że nie stanął na podium 
(7 miejsce w grze klasycznej, 6 miej-
sce w grze aktywnej, 7 miejsce w grze 

błyskawicznej), zebrał cenne doświad-
czenie, walcząc zacięcie z najlepszymi 
do ostatniego piona. 
- Wiedza, którą zdobył podczas rozgry-

wania partii, na pewno zaprocentuje. 
Była to dla niego także świetna lekcja 
pokory oraz drogowskaz pokazujący, 
nad czym jeszcze powinien popraco-
wać. Rosjanie byli nie do pokonania - 
wynika to z tego, że w Rosji mają zupeł-
nie inne techniki szkolenia niż w Polsce. 
Musimy się skupić na dopracowywaniu 
taktyki, a także sukcesywnie kształtować
jego wyobraźnię - kończy Adrian Franek, 
tata Hugo. 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: ADRIAN FRANEK
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Żużlowa hegemonia przerwana. Fogo Unia Leszno nie wywalczyła złotego medalu 
Drużynowych Mistrzostw Polski po raz piąty z rzędu. W półfi nale Byki musiały uznać 
wyższość Betard Sparty Wrocław (która ostatecznie sięgnęła po mistrzowski tytuł po-
konując w fi nałowym dwumeczu Motor Lublin). Fiaskiem zakończyła się również ba-
talia o medale z brązowego kruszcu. W tym przypadku mocniejsi okazali się żużlow-
cy Stali Gorzów.

Półfi nał PGE Ekstraligi 2021

Leszno 41 – 49 Wrocław

(Sajfutdinow 7, Kołodziej 6, Lidsey 11+1, Doyle 10+3, Pawlicki 6, Sadurski 0, Ratajczak 1)

Wrocław 47 – 43 Leszno

(Sajfutdinow 7, Kołodziej 2+1, Lidsey 1+1, Doyle 17, Pawlicki 9+1, Ratajczak 7+1, 
Sadurski 0)

Dwumecz o brązowy medal PGE Ekstraligi 2021

Leszno 41 - 49 Gorzów 

(Sajfutdinow 2, Kołodziej 11+1, Lidsey 2, Doyle 12+1, Pawlicki 4, Sadurski 3, Ratajczak 
7+3)

Gorzów 49 – 41 Leszno

(Pawlicki 6+1, Kołodziej 5+1, Lidsey 0, Doyle 10, Sajfutdinow 11, Ratajczak 7+2, Sadurski 
2+1)

Mistrz Polski 2021: Betard Sparta Wrocław
Srebrny medalista: Motor Lublin
Spadek z Ekstraligi: Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

Średnie biegopunktowe zawodników Fogo Unii Leszno w sezonie 2021:

Jason Doyle - 2,25
Janusz Kołodziej - 2,04
Emil Sajfutdinow - 1,95
Piotr Pawlicki - 1,67
Jaimon Lidsey - 1,40
Damian Ratajczak - 1,25
Kacper Pludra - 0,85
Krzysztof Sadurski - 0,43
Szymon Szlauderbach - 0,00

*******
Po siedmiu sezonach spędzonych w Lesznie z Fogo Unią żegna się Rosjanin Emil 
Sajfutdinow. Był ważnym ogniwem w szeregach Byków i leszczyńscy kibice z pewnoś-
cią będą go dobrze wspominać. Sajfutdinow miał spory wkład w zdobyciu przez Unię 
aż pięciu mistrzowskich tytułów. W sumie z Bykiem na plastronie wywalczył przeszło 
1100 punktów. Dziękujemy!

Od nowego sezonu w PGE Esktralidze czekają nas pewne zmiany organizacyjne. Do 
fazy play-off  awansują nie jak dotychczas cztery drużyny, ale aż sześć najlepszych 
ekip fazy zasadniczej. W efekcie zwiększy się ogólna liczba ligowych meczów z 64 do 
70. Triumfator rundy zasadniczej o awans do półfi nału powalczy z ekipą, która zajmie 
miejsce szóste, drugi zespół pojedzie z piątym, a trzeci z czwartym. O medale powal-
czą zwycięzcy tych par oraz "lucky loser", czyli ta drużyna z grona pokonanych, która 
uzyska najlepszy bilans punktowy.

FUTSAL
Futsalowa Ekstraklasa stawia wysokie wymagania. Tutaj nie ma słabych drużyn. Po 
ubiegłorocznym sukcesie przypieczętowanym wysokim miejscem na koniec sezonu, 
przekonują się o tym zawodnicy GI Malepszy Futsal Leszno. Pomimo ostrej i zaciętej 
walki w pierwszych trzech spotkaniach podopieczni Tomasza Trznadla wywalczyli tyl-
ko jeden punkt, remisując w leszczyńskim Trapezie 3:3 z Red Dragons Pniewy. Poza 
tym przegrali w meczach wyjazdowych - 4:1 w Warszawie z Legią i 2:0 z Dreman Opole 
Komprachcice. Niemniej gra leszczynian wygląda znacznie lepiej niż dotychczasowe 
wyniki, zatem do poważnych zmartwień jeszcze daleko. Ściskamy kciuki i czekamy na 
punkty wywalczone w kolejnych spotkaniach.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
2 Liga grupa D wystartowała. Rycerze Rydzyna, w dość mocno zmienionym w porówna-
niu do poprzedniego sezonu składzie, przegrali pierwsze spotkanie 86:84. W Pleszewie, 
po szalonym odrabianiu strat z pierwszej części spotkania (w pewnym momencie 
Rycerze przegrywali aż 27 punktami), ostatecznie musieli uznać wyższość gospoda-
rzy notując 2 pkt. straty.

PIŁKA RĘCZNA
We wrześniu wystartowały rozgrywki Regionalnej I Ligi, w której w tym sezonie wy-
stępuje drużyna Real Astromalu Leszno. Po pierwszych dwóch spotkaniach leszczy-
nianie utrzymali status quo. W pierwszej kolejce polegli w Obornikach Śląskich 19:24, 
a w drugiej zwyciężyli przed własną publicznością z UKS Olimpem Grodków 31:30.

BOKS
Sukcesy leszczyńskich bokserów. W Jedwabnem odbyły się Mistrzostwa Polski młodzi-
czek i młodzików w boksie. Polonię 1912 Leszno reprezentowało dwoje zawodników. 
Aniela Misiaczyk w kategorii do 54 kg wywalczyła srebrny medal. Z kolei Aleksander 
Piasecki w kategorii wagowej do 57 kg na punkty przegrał bój o srebrny medal.

PIŁKA NOŻNA
Znakomity początek sezonu w wykonaniu piłkarzy Polonii 1912 Leszno. W pierwszych 
sześciu kolejkach V Ligi nie znaleźli pogromcy i z kompletem zwycięstw zajmują miejsce 
w czubie ligowej tabeli. W ostatnim czasie leszczynianie pokonali kolejno: Stal Pleszew 
8:0, Rawię Rawicz 0:3, PKS Racot 2:1, Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 0:1 oraz Piast Kobylin 
2:1. Wiele wskazuje na to, że leszczynianie szybko będą chcieli wrócić do IV Ligi. Brawo!

REKLAMA
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Zapraszam na pojedynek
W Muzeum Okręgowym w Lesznie nie brakuje wystrzałowych eksponatów. Do takich z pewnością zaliczyć możemy parę pisto-

letów pojedynkowych, kapiszonowych. W pistoletowym pojedynku brał udział  m.in. Adam Tarło będący gorliwym stronnikiem 

związanego z naszym miastem króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Warto zatem krótko przybliżyć ideę pojedynków.

Charakter pojedynku zależał od stopnia 
zniewagi i podejścia znieważonego. Do 
zmycia nieznacznej hańby wystarczała 
sama demonstracja odwagi i pojednanie 
następowało po przyjęciu wyzwania i nie 
dochodziło do rozlewu krwi. 
Jeżeli zniewaga została uznana za bar-

dziej poważną, to należało zmyć ją
krwią. Pojedynek najczęściej kończył
się w momencie pierwszego zranienia, 
bez znaczenia którego z uczestników – 
nastąpiło przelanie krwi. 
Trzecią z możliwości było zaliczenie 

zniewagi jako śmiertelnej, która wy-
magała śmierci jednego z uczestników. 
Ważne, aby klasyfi kacja hańby odpowia-
dała opinii społecznej. Zanadto skłonny 

do pojednań mógł zostać uznany za tchó-
rza, a zbyt skłonny do strzałów na opi-
nię zabijaki. 
Ciekawostką jest, że podczas pojedyn-

ków obowiązywały bardzo honorowe za-
sady. Ze względu na brak ofi cjalnej to-
lerancji pojedynków, kodeks ten można 
uznać za słynną książkę, której nikt ni-
gdy nie napisał. Niemniej to skrupulatnie 
wypełniony rytuał odróżniał pojedynek 
od zabójstwa. 
Pojedynek zaczynał się od przekaza-

nia wyzwania poprzedzonego konfl ik-

tem i znieważeniem jednej ze stron. Od 
podjęcia wyzwania aż do spotkania na 
polu przeciwnicy nie powinni się wi-
dzieć, a za kontakt odpowiadali wybrani sekundanci, których podstawową rolą

byłą próba doprowadzenia do pojedna-
nia bez skazy na honorze dla uczestni-
ków. Po wyborze sekundanta ustalano 
stopień obrazy: nieznaczny, krwawy lub 
śmiertelny.
Ciekawy przykład miał miejsce 

w Warszawie w 1766 r. Casanova po-
jedynkował się z ulubieńcem króla, 
Branickim. Casanova nie znał lokalnej 
świty, a towarzyszyła mu jedynie służ-
ba. Poprosił zatem o wyznaczenie sekun-
danta przez Branickiego, by nie splamić
honoru.
W wyniku pojedynku życie stracili 

m.in. dwaj wielcy twórcy literatury ro-
syjskiej, Aleksander Puszkin i Michaił
Lermonotw, a ich dzieła po brzegi wy-
pełnione są scenami z pojedynkowych 
pól.
Istnieje teza, że bohater sięga po nie-
śmiertelność, jeśli został zapamięta-
ny. Osiąga nieśmiertelność żyjąc we 
wspomnieniach i opowieściach. Inna 
teza przekonuje, że bohater nie umiera 
głupio…

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

*****
W zbiorach Muzeum Okręgowego 

w Lesznie znajduje się para francuskich 
pistoletów pojedynkowych z I poło-
wy XIX wieku autorstwa manufaktury 
„Fauré Le Page”, której siedziba mieś-
ciła się w Paryżu. Jej początki sięgają
1716 roku, kiedy Louis Pigny założył
warsztat rusznikarski, a w 1730 roku 

przekazał go swojemu zięciowi Pierre 
Le Page - od tego momentu wszystkie 
produkty sygnowane są nazwiskiem „Le 
Page”. Na przestrzeni lat stali się kró-
lewskimi dostawcami broni na dwory 
Ludwika XV i Ludwika XVI, Napoleona 
czy Ludwika XVIII. Ich pistoletów po-
jedynkowych używali Balzak, Dumas 
czy Puszkin. W 2011 roku fi rma zmie-
niła branżę i obecnie produkuje skórzane 
torebki oraz torby podróżne. 
Para pistoletów pojedynkowych wy-

konanych w Paryżu około 1824 r., łoże 
i kolba bogato zdobione, wykonane 
z drewna orzechowego. W 1824 roku 
wykonanie pary pistoletów pojedynko-
wych na zamówienie, z kompletem ak-
cesoriów do odlewania ołowianych kul, 
czyszczenia i przechowywania broni, 
kosztowało około 600 franków.   

TEKST: ARTUR MICHALAK, 

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE

W oszołomieniu i rozpaczy Ściskając w ręce broń, jak wryty, 
Oniegin na Leńskiego patrzy. Zarecki rzekł: „No cóż? Zabity.”

Para pistoletów pojedynkowych fi r-
my Faurè Le Page z około 1824 r. (ze 
zbiorów Muzeum Okręgowego 
w Lesznie).

Mieczysław Cybulski jako Ludwik Lachowicz (odwrócony tyłem) i Lech 
Owron jako Witold Kaniewski (1. z prawej) w scenie pojedynku. Widoczni 
także nierozpoznani aktorzy. fi lm dusze w niewoli 1929 r. Fot, NAC
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Jesień na świecie
Jesień może skutecznie zniechęcać do podróży. Nie należy temu ulegać. Wszak niektóre miejsca na świecie najpiękniejsze stają 

się właśnie jesienią. Przez pozostałe miesiące roku przyciągają turystów, ale nie aż tylu. Podczas gdy niektóre miejsca zapadają 

w sen, te zaczynają odkrywać swe piękno i tajemniczość. 

Pośród kanałów

O tym niderlandzkim mieście dawniej 
mówiło się więcej, niż o Amsterdamie. 
W okresie tzw. złotego wieku (XVII 
wiek) przyciągało artystów, uczonych, 
studentów, fi lozofów, a także wszelkiej 
maści podróżników i handlarzy. Utrecht, 
czyli miasto poprzecinane kanałami, to 
wręcz idealne miejsce, aby spędzić tu 
kilka dni jesienią. Dotrzeć tu bardzo ła-
two z Amsterdamu, wystarczy złapać au-
tobus lub pociąg. Kościół św. Willibrorda 
to pierwsze miejsce, do którego należy 
się udać. Zachwyca magicznym wnę-
trzem, które staje się jeszcze piękniejsze 
w deszczowy dzień. Nawiasem mówiąc 
można dostrzec pewne podobieństwo 
z katedrą w Turku (Finlandia). Zamek De 
Haar znajduje się poza granicami miasta, 
jednak turyści, którzy zdecydują się go 
odwiedzić, z pewnością nie będą zawie-
dzeni. Niektórzy powiadają, że De Haar 
jest piękny tylko jesienią i wiosną. Przed 
wizytą warto upewnić się, czy zamek jest 
otwarty dla zwiedzających. Katedra św. 
Marcina nie jest tak piękna, jak opisa-
na wcześniej świątynia, jednak zachwy-
ca czymś innym. Mianowicie jest to je-
den z nielicznych kościołów na świecie, 
który nie posiada nawy. Oczywiście 
kiedyś nawa tu była, jednak kataklizm 
z 1674 roku doprowadził do jej zburze-
nia. Warto tutaj przyjść z jeszcze jednego 
powodu. Wokół roztacza się malowniczy 

ogród, który szczególnie w październiku 
i listopadzie staje się urokliwy i roman-
tyczny. Spacerując po Utrechcie moż-
na zgłodnieć, warto wówczas odwiedzić
jedną z kilku wyśmienitych restauracji, 
na przykład De Goedheyd - jedną z naj-
bardziej rozpoznawalnych restauracji na 
świecie.
Wciąż nie opisałem najważniejszego - 

chodzi o liczne kanały. Pływając po nich 
można zachwycić się pięknem przyrody. 
Nie znam osoby, która nie wzruszyłaby 
się podczas magicznego rejsu łódką lub 
kajakiem z baśniowym zapachem wody 
oraz piękną roślinnością w tle. Na do-
kładkę pozostają liczne muzea. 

Na dalekim wschodzie

Zastanawiałem się, czy warto opisać
ten kierunek. Z jednej strony obecnie 
bardzo trudno tam dotrzeć, z drugiej 
na forum podróżniczym zauważyłem, 
że dużo osób o niego pyta. Wszak 
Nowosybirsk jest piękny szczególnie je-
sienią. Paradoksalnie łatwo tu dotrzeć, 
jeśli znaleźliśmy się już w Moskwie. 
Wystarczy złapać pierwszy lepszy sa-
molot. Nowosybirsk leży na Syberii, 
a więc największym atutem miasta bę-
dzie przyroda. Istotnie, już od począt-
ku września metropolia regionu zaczyna 
przechodzić metamorfozę. Drzewa stają
się żółto-brązowe, krzaki rude, a ptaki 
coraz głośniejsze. Wszyscy wiedzą, że 
wkrótce nadejdzie zima. Będzie zimno 

i ciemno, ale póki co jest magicznie. Do 
Nowosybirska powinni przyjechać mi-
łośnicy sztuki. Mieści się tutaj - moim 
skromnym zdaniem - najpiękniejszy ba-
let, opera oraz teatr w jednym. Dlaczego? 
Zachwyca nie tylko fasada budynków, 
ale przede wszystkim artyści. Serce, któ-
re wkładają w wykonanie sztuki, jest aż
nadto widoczne. Mieszczą się tu rów-
nież liczne kawiarenki, w których bez 
problemu zamienicie kilka słów z ar-
tystami. Gmach otoczony jest parkiem 
zachęcającym do kontemplacji dzieł
Dostojewskiego, Tołstoja… Rosję moż-
na lubić lub nie, ale takie miejsca jak 
Nowosybirsk są wręcz ukochane przez 
miłośników sztuki i jesiennej przyrody. 
Poza tym na turystów czeka również
aquapark, zoo, planetarium, muzeum ko-
lei, a także muzeum narodowe. Każde 
z nich warte poświęcenia kilku godzin. 

Wełniany sweterek

Tym razem nie zapraszam na Wyspy 
Owcze, Islandię lub do Szkocji, jak su-
geruje tytuł. Miejsce jest mniej oczywi-
ste. Czy ktoś bowiem połączyłby weł-
nę z Belfastem, czyli Irlandią Północną? 
O tym na koniec. Opowieść o Belfaście 
należy rozpocząć od rzeki Logan. To 
właśnie wokół niej toczy się życie mia-
sta. Nad Loganem odbywają się pikni-
ki oraz koncerty. Logan przecina parki 
i właściwie cały Belfast. Gdy nastaje je-
sień, Logan staje się kolorowy, a wraz 

z nim całe miasto. Zamek u podnóży 
Cavehill otoczony jest parkiem oraz tzw. 
kocim sadem. Miłośnicy historii z pew-
nością powinni zdecydować się na zwie-
dzanie licznych komnat oraz podziemi. 
Przewodnicy robią naprawdę wszystko, 
aby zainteresować turystów. Niedaleko 
stąd znajduje się Titanic Belfast, czyli 
muzeum poświęcone najbardziej znane-
mu transatlantykowi. Bilety nie należą
do najtańszych, jednak fani kultowego 
fi lmu wręcz muszą ponieść taki wydatek. 
St. George’s Market to idealne miejsce 
na zakupy u lokalnych producentów. Na 
kupujących czekają liczne sery, masła, 
przekąski oraz najpyszniejsze północnoi-
rlandzkie słodycze. Crumlin Road Gaol 
to dawne wiktoriańskie więzienie, któ-
re zostało udostępnione zwiedzającym. 
Każdy, kto chciałby poczuć dreszczyk 
emocji, musi tu przyjść. Nie będę zdra-
dzał szczegółów, ale naprawdę można 
się przerazić. Streamvale Open Farm to 
magiczne miejsce dla… właściwie każ-
dego, nie tylko dzieci. To farma, na któ-
rej można karmić zwierzęta, przejechać
się na osiołku lub po prostu zjeść lokal-
ne przysmaki. Let’s go Hydro to z kolei 
park rozrywki znajdujący się stosunko-
wo blisko centrum… Wracając do weł-
nianych sweterków. W Belfaście znajdu-
je się mnóstwo sklepów odzieżowych, 
w których można kupić najwyższej klasy 

Austriackie krajobrazy.

Dla tych kanałów turyści przyjeżdżają z każdego zakątku świata.
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ubrania z wełny. Są one nieco tańsze, niż
w pobliskiej Szkocji. 

Alpejski odpoczynek

Markt Hartmannsdorf to niecodzien-
ne miejsce. To region (gmina) w Styrii, 
w Austrii. Jego główną atrakcją są góry 
i pola uprawne. Brzmi to dość niety-
powo, ale w okresie jesiennym stają
się one malownicze i w cudowny spo-
sób kontrastują z lokalnymi budynkami 
oraz górami. Jest to również oaza spo-
koju. Do wad należy niewątpliwie zali-
czyć brak bazy hotelowej. Jedyną moż-
liwością jest wynajęcie całego domku. 
Z Markt Hartmannsdorf jest już sto-
sunkowo blisko do Grazu, czyli stolicy 
Styrii. Tutaj warto zatrzymać się w pa-
łacu Eggenberg. Ponownie najbardziej 
ukontentowani będą miłośnicy sztuki, 
ale również koneserzy pysznego serni-
ka. Moim zdaniem lepszego, niż tego 
z Wiednia. Kunsthaus Graz to nietuzin-
kowe muzeum sztuki współczesnej. Do 
jego zalet należy niewątpliwie zaliczyć
ogromną liczbę eksponatów. Niedaleko 
starówki wznosi się Burg. Każdy choć
raz w życiu musi odwiedzić spiralną, po-
dwójną klatkę schodową. Tuż obok znaj-
duje się katedra, a w niej majestatyczne 
rzeźby. Koncerty barokowe zdarzają się

nadwyraz często. Kawałeczek dalej spo-
czywa cesarz. Mauzoleum Ferdynanda II 
zaczęło powstawać jeszcze za jego ży-
cia. Nawiasem mówiąc to rodzinna tra-
dycja Habsburgów, aby jeszcze za życia 
planować swój pogrzeb i miejsce spo-
czynku. Landeszeughaus to zbrojownia. 
Nie byłoby w niej nic niezwykłego, gdy-
by nie fakt, że składa się z pięciu pięter 
i 32 tysięcy eksponatów. Na noc warto 
zatrzymać się w Schlossberghotel (Das 
Kunsthotel). Nie jest to najtańszy hotel 
w mieście, ale za to chyba najbardziej 
malowniczy i zadbany. 

Czy warto podróżować jesienią? 
Oczywiście, że tak. Pamiętajcie, że 
wtedy można spotkać mniej turystów, 
ceny są nieco niższe, a baza hotelowa 
mniej obciążona. Z drugiej strony nie-
które obiekty są otwarte znacznie kró-
cej. Jesienią trzeba po prostu więcej 
planować, a przy okazji śledzić pro-
gnozę pogody. Są bowiem miejsca, 
które zachwycają latem, ale jesienią
praktycznie cały czas pada deszcz. To 
na przykład Sycylia, Sevilla, Porto czy 
Rzym.

KAMIL DUDKA
FOT. PIXABAY.COM

Zamki, pałace... W Belfaście każdy znajdzie coś dla siebie.

Rzut okiem na Graz.

Przepisy z początku 

XX wieku

CIASTA
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Baby
Takie samo ciasto jak na pączki, tylko mniej gęste być może; razem z cukrem 

wrzucić rodzynków dużych w ciasto, wybrawszy z nich poprzednio pestki. Formy 
smarują się masłem i wysypują albo bułką tartą przesianą albo kaszką pszenną, 
żeby łatwiej wyszły po upieczeniu. Ciasto kładzie się do połowy formy a gdy się
dobrze ruszy wstawić w doskonale gorący piec. Wyjąć z formy gorące baby zaraz 
je na powrót wkładając do wystygnięcia. Potem posypać cukrem lub polukrować.

Lukier do bab biały lub różowy
Pół funta przesianego przez muślin cukru lub pudercukru utrzeć w porcelanowej 

salaterce z dwoma białkami i sokiem z jednej cytryny który się potrochu wlewa. 
Dobrze utartą masą oblać gorące jeszcze ciasto i wstawić do letniego pieca dla 
oschnięcia. Chcąc mieć lukier różowy, wlewa się w takowy kilka kropelek koszy-
neli (barwnika z suszonych owoców).

Makaroniki
Funt migdałów słodkich oparzyć, ze skórki objąć, ze trzy gorzkie migdały dobrać, 

utrzeć w maszynce i umleć w donicy dolewając kilka kropel różanej wody i dosy-
pując funt cukru. Wmięszać pianę z pięciu białek doskonale ubitą i kłaść kupeczki 
wielkości pół jaja na blachę wysmarowaną woskiem białym. Piec w miernie gorą-
cym piecu z kwadrans, póki się nie zarumienią.

Babka biszkoptowa
Bierze się pół funta mąki kartofl anej, pół funta cukru, ośm żółtek, sok z pół cytry-

ny, skórkę utartą na tarce. Utrzeć najpierw żółtka z cukrem aż zbieleje masa, po-
tem mąki po trochu dosypywać, mięszać przez półgodziny, ubić pianę białek i lek-
ko mięszać, potem zaraz w formę wysmarowaną masłem wlewać i w piec dobrze 
gorący wstawić. Gdy upieczona ostrożnie wyłożyć i posypać cukrem.

Chruściki
Wziąć 6 żółtek i 2 białka, cukru łyżkę, masła łyżkę, 6 łyżeczek kwaśnej śmietany, 

kieliszek araku, wsypać mąki i doskonale trzeć w jedną stronę. Następnie ciasto 
wyłożyć na stolnicę, jeszcze mąki dosypać i zagnieść tak jak na makaron, tylko nie 
za twardo, bo potem nie rosną. Ciasto cienko rozwałkować, krajać kółkiem w paski 
na kawałki, w środku przecinać i przewijać każdy kawałek, kłaść na gorący tłuszcz, 
piec z jednej i drugiej strony, gdy mają żółty kolor, wyjąć o i obsypać cukrem.
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Świat w pigułce
Putin 2.0

W niewielkim szwedzkim miasteczku przyszedł na 
świat pewien chłopczyk. Jego rodzice wnet zauważy-
li, że kogoś im przypomina. Kogo? Władimira Putina! 
Zdaniem ojca, Ronnego, są podobni nawet z charakte-
ru. Chłopczyk jest bowiem osobą zdeterminowaną oraz 
pewną siebie. Kilka dni później rodzice zdecydowali 
się złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego (w Szwecji 
to on zajmuje się rejestracją dzieci) o nadanie dziecku 
imienia Putin. Urzędnicy odmówili, bowiem propono-
wane imię jest w rzeczywistości nazwiskiem. Rodzice 
złożyli ponownie wniosek, jednak tym razem wnio-
skowali o imię dwuczłonowe: Vładimir Putin. Urząd 
Skarbowy okazał się nieugięty i ponownie odmówił. 
Ojciec dziecka zapowiada złożenie odwołania, a nawet 
wniesienie pozwu do sądu. 

Bezpieczna przyszłość
Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny powstał

w 1998 roku na bazie uzyskiwanych przychodów po-
chodzących z wydobycia ropy naftowej. Od tamtej pory 
rokrocznie notuje średnią stopę zwrotu na poziomie 
6,56%. Obecnie cały fundusz jest wart 12,2 bln koron 
norweskich. Oznacza to, że gdyby dokonać podziału, 
to każdy Norweg otrzymałby około 2,3 miliona NOK, 
czyli prawie milion złotych. Istotniejsza jest jednak 
informacja, że minione półrocze było rekordowe dla 
funduszu pod kątem wzrostu wartości - każdy Norweg 
wzbogacił się bowiem aż o 184 tysiące koron, czyli 
o około 80 tysięcy złotych.

Chwile grozy
Ahmed Daghim to 20-letni piłkarz trzecioligowego, 

duńskiego zespołu Kolding IF. Ligowe spotkanie z FA 
2000 rozpoczął na ławce rezerwowych. W pewnym 
momencie wstał, aby przygotować się do rozgrzewki. 
Nie minęło kilka sekund, aż nagle upadł i stracił przy-
tomność. Mecz natychmiast przerwano, a zawodnika 
odwieziono do szpitala. Nawiązano z nim kontakt do-
piero kilkanaście minut później.

Awaryjne lądowanie
Podobne chwile grozy przeżyła reprezentacja Niemiec 

wracająca z Reykjaviku. Samolot wystartował z Islandii 
punktualnie i początkowo lot przebiegał bez żadnych 
komplikacji. W pewnym momencie zaczął jednak nie-
bezpiecznie tracić wysokość. Piloci niezwłocznie pod-
jęli decyzję o awaryjnym lądowaniu w Edynburgu. 

Nadzwyczajna motywacja
W ⅛ fi nału siatkarskich mistrzostw Europy zmierzyły 

się reprezentacje Ukrainy oraz Rosji. Faworyt był oczy-
wisty, jednak siatkarze z Ukrainy zaprezentowali pokaz 
wysokich umiejętności oraz determinacji. Okazuje się, 
że otrzymali także dodatkową motywację. Ukraińska 
federacja obiecała siatkarzom 10 milionów hrywien, 
czyli około 1,5 miliona złotych, jeśli tylko zdołają wy-
eliminować Rosjan. Niestety premia przepadła… 

Nowe miasto
Sputnik to nazwa miasta, które ma powstać 50 km od 

Władywostoku. Docelowo będzie zamieszkane przez 
ponad 300 tysięcy mieszkańców. Jeszcze nie wiadomo, 
kiedy rozpocznie się budowa, jednak wstępne projekty 

są już przygotowane. Miasto ma być nowoczesne oraz 
ekologiczne. Skąd w ogóle taki pomysł? Na dalekim 
wschodzie Rosji znajduje się mnóstwo prawie opusz-
czonych miasteczek i wiosek. Ich utrzymanie bywa 
kosztowne. Sputnik ma zapewnić nie tylko komfor-
towe mieszkania, ale również mnóstwo miejsc pracy. 

Zjednoczenie?
Pod koniec sierpnia przeprowadzono w Mołdawii 

sondaż dotyczący ewentualnego zjednoczenia kra-
ju z Rumunią. Okazało się, że aż 43,9% responden-
tów opowiada się za takim ruchem. Natomiast 40% 
odpowiadających popiera integrację w ramach Unii 
Euroazjatyckiej, której przewodzi Rosja. Warto pa-
miętać, że Mołdawia przez wiele stuleci była częścią
Rumunii, dlatego większość Mołdawian identyfi kuje 
się z kulturą romańską, a nie słowiańską. 

Makabryczne odkrycie
52-letni rybak z okolic greckiego półwyspu Pelion 

złowił w swoje sieci zwłoki 74-letniego mężczyzny. 
Logika nakazywałaby zgłosić ten fakt policji lub ewen-
tualnie innym służbom, które udałoby się spotkać na 
lądzie. Rybak postąpił inaczej. Mianowicie po prostu 
wyrzucił zwłoki z powrotem do morza, a następnie od-
płynął. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. 

Dwieście lat!
W połowie września przedstawiciele japońskiego 

Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej wy-
dali komunikat, w którym poinformowali o rekordo-
wej liczbie stulatków. Otóż obecnie w Japonii żyje do-
kładnie 86.510 osób, które mają co najmniej 100 lat. 
Najstarsza osoba, Kane Tanaka, niedawno skończyła 
118 lat i wciąż cieszy się dobrym zdrowiem.

Poszukiwany zabójca
Jakiś czas temu doszło do głośnego zabójstwa pre-

zydenta Haiti Jouvenela Moisea. Zginął we własnym 
domu, jednak sprawców wciąż nie udało się schwytać. 
Pod koniec września główny prokurator Haiti Bed-Ford 
Claude zwrócił się do sędziego prowadzącego śledz-
two z wnioskiem o postawienie zarzutów… premierowi 
Arielowi Henry. Zdaniem prokuratora istnieją dowody, 
które potwierdzają, że zabójstwo prezydenta było za-
planowane i zlecone właśnie przez premiera. 

Rozbity kartel
Osoby, które znają postać El Chapo, z pewnością koja-

rzą też Vicente Carrillo Fuentesa, czyli przywódcę kar-
telu z Juarez. Był to odwieczny wróg kartelu z Sinaloa, 
który po upadku El Chapo stał się jednym z najpotęż-
niejszych związków przestępczych na świecie. Vicente 
Carrillo został schwytany w 2014 roku, jednak dopiero 
teraz zapadł wyrok skazujący. Najbliższe 28 lat spę-
dzi w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Niemniej nie 
budzi wątpliwości fakt, że Vicente Carrillo to jeden 
z tych przywódców, którzy dojść często współpraco-
wali z wojskiem oraz meksykańskim rządem. Dość po-
dejrzane jest to, że wyrok zapadł dopiero po 7 latach. 

Pomysł na biznes
Pewien restaurator z chińskiego miasta Lianyungang 

postanowił rozkręcić swój biznes w dość niecodzienny 

sposób. Mianowicie do przygotowywanych makaro-
nów zaczął dodawać opium z maku lekarskiego - oczy-
wiście bez wiedzy gości. Uważał, że w ten sposób spra-
wi, że ludzie będą do niego wracać. Okazało się, że tak 
rzeczywiście było. Obroty restauracji zwiększyły się
o ponad 30%. Ostatecznie wszystko się wydało i po-
mysłowy restaurator został zatrzymany przez policję. 

Służba dla zwierząt
Wkrótce na Węgrzech zostanie powołana policja dla 

zwierząt. Do jej obowiązków będzie należeć organizo-
wanie kampanii edukacyjnych, opieka nad bezdomny-
mi zwierzętami oraz interweniowanie w przypadkach, 
gdy będzie dochodzić do stosowania przemocy wzglę-
dem zwierząt. Jej uprawnienia mają być stopniowo roz-
szerzane. Pewne wątpliwości budzi jedynie jej status. 
Prawdopodobnie będzie działać na zasadzie rządowej 
organizacji społecznej, czyli nie będzie to policja sen-
su stricto. Niemniej jest to krok, jak twierdzą Węgrzy, 
w dobrą stronę. 

Akcja ratunkowa
Stado ponad tysiąca krów zmierzało w kierunku 

Urnerboden w Szwajcarii na coroczną paradę bydła. 
Jednak w trakcie marszu kilka z nich uległo wypadkowi 
i nie były w stanie samodzielnie zejść z górskiej łąki. 
Ich opiekunowie postanowili niezwłocznie wezwać he-
likoptery. Krowy zostały związane specjalnymi uprzę-
żami, a następnie przetransportowane do weterynarza. 
Praktyka latania z krowami jest w Szwajcarii dość po-
pularna. Naukowcy ponadto wykazali, że zwierzęta 
właściwie lubią taki środek transportu i nie odczuwają
z tego powodu żadnego dyskomfortu. 

Gigantyczny spadek
Zgodnie z raportem Global Business Complexity Index 

(GBCI) Polska uplasowała się na 10 miejscu najbar-
dziej skomplikowanych jurysdykcji na świecie do pro-
wadzenia biznesu przez zagraniczne fi rmy. Łącznie 
zbadano ponad 77 państw. Autorzy raportu podkreśla-
ją, że polski system prawny cechuje niestabilność oraz 
niejasność. Chaos prawny został ponadto spotęgowany 
przez pandemię, a obciążenia fi skalne rosną z dnia na 
dzień. Negatywnie oceniono także wymóg tłumaczenia 
wszystkich dokumentów na język polski. Warto pod-
kreślić, że jest to ogromny wzrost, ponieważ jeszcze 
kilka lat temu Polska zajmowała odległą 34. pozycję. 
Najmniej skomplikowaną jurysdykcją do prowadzenia 
biznesu okrzykniętą tę w Danii. 

Tragedia na pasie startowym
Celso Silveira Mello Filho był jednym z najbogatszych 

Brazylijczyków. W najbliższym czasie planował rozpo-
cząć nowe inwestycje w zakresie przetwórstwa trzci-
ny cukrowej oraz etanolu. Jeśli posiadacie w domu cu-
kier trzcinowy, to prawdopodobnie pochodzi on z fi rmy 
Mello Filho. Niestety, 14 września przedsiębiorca zgi-
nął w katastrofi e lotniczej. Jego awionetka uległa awa-
rii już 15 sekund po starcie. Na pokładzie znajdowała 
się jeszcze jego żona oraz dzieci. Samolot był nowy, 
przyczyny wypadku wciąż nie są znane. Niektórzy in-
synuują, że mógł to być zamach. 

KAMIL DUDKA
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Co słychać w technologicznym światku?

REKLAMA

Jest szansa na uruchomienie w Polsce pierwszej prywatnej elektrowni jądrowej, a dla wszystkich tych, którzy boją się promie-

niowania, w sieci dostępna jest mapa pokazująca jego poziom. Dodajmy, że chodzi jednak nie o promieniowanie radioaktywne, 

a elektromagnetyczne. Leszno i okolica świecą na zielono.

Kryptowaluta w Salwadorze

Tego jeszcze nie grali - rząd Salwadoru (Ameryka 
Północna) jako drugi ofi cjalny środek płatniczy wpro-
wadził Bitcoiny, czyli kryptowalutę. Jeszcze niedawno 
było to nie do pomyślenia, żeby funkcjonujący w sieci 
środek płatniczy mógł być traktowany poważnie przez 
jakiekolwiek państwo. A jednak tak się stało. Bitcoin 
stał się walutą taką samą jak dolar amerykański i moż-
na go wymienić na gotówkę. Zaletą tej kryptowaluty 
ma być fakt, że podobno nie poddaje się ona infl acji. 
Ciekawe, co z tego wyjdzie.

Sprawdź, co ci promieniuje

Gratka dla tych, którzy boją się promieniowania elek-
tromagnetycznego. Od niedawna w internecie dostępna 
jest mapa pozwalająca podejrzeć poziom emisji promie-
niowania w całej Polsce. Pokazane są źródła promienio-
wania oraz punkty pomiarowe. Co wynika z mapy na 

przykładzie Leszna? Na przykład to, że nawet w bez-
pośrednim sąsiedztwie przekaźników telefonii komór-
kowej poziom promieniowania znajduje się w dolnych 
granicach normy. Zainteresowanych odsyłam na stronę
internetową https://si2pem.gov.pl/

Premiera Windowsa 11

Zaplanowano ją na 5 października. System operacyj-
ny dostarczony zostanie do komputerów z systemem 
Windows 10 w formie aktualizacji. Wśród nowości 
pojawią się nowa szata grafi czna czy zmieniony sklep 
Microsoft Store.

Już lepiej słychać

Poprawa jakości usług głosowych pomiędzy sieciami 
Play i T-Mobile. Operatorzy wprowadzili rozwiązanie 
HD Voice+, co oznacza znaczną poprawę dźwięku po-
między rozmówcami. Jednak aby cieszyć się wyższą
jakością dźwięku, trzeba mieć telefony obsługujące 

standard VoLTE lub VoWiFi. W urządzeniach, które 
ten standard obsługują, wyższa jakość rozmów będzie 
zauważalna bez wprowadzania jakichkolwiek ustawień.

Powstanie elektrownia jądrowa?

Od węgla mamy odchodzić, produkcja zielonej energii 
bywa kapryśna, a dwaj polscy przedsiębiorcy wpadli na 
pomysł, aby uruchomić w kraju pierwszą elektrownię
jądrową. Mowa o Michale Sołowowie oraz Zygmuncie 
Solorzu. Ich plany zakładają budowę reaktorów w ame-
rykańskiej, bezpiecznej technologii na terenie istnie-
jącej Elektrowni Pątnów. Przypomnijmy, że dziś elek-
trownia ta zasilana jest węglem brunatnym z pobliskiej 
odkrywki. Plan zakłada uruchomienie nawet do sześ-
ciu reaktorów o łącznej mocy 1,8 GW. To więcej niż
Elektrownia Turów w Bogatyni i podobna moc do tej, 
jaką osiąga Elektrownia Połaniec.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Mały mol po raz pierwszy wypuścił się 
w samotny lot po pokoju.
Wyleciał z szafy, zrobił rundkę i wrócił na 
płaszczyk. Stary mol zapytał:
- I jak poszło?
- Chyba dobrze. Wszyscy klaskali. 

:)

- Kochanie, wyrzuć śmieci!
- Dopiero co usiadłem!
- A co do tej pory robiłeś?
- Leżałem.

:)

Mały Jasio pyta mamy:
- Mamo, po co się malujesz?
- Żeby ładnie wyglądać.
- A kiedy to zacznie działać? 

:)

Przychodzi zięć do teściowej w odwie-
dziny do szpitala. Na korytarzu zaczepia 
ordynatora i pyta:
- Jest jakaś nadzieja?
Lekarz na to:
- Nie ma żadnej. Jutro wychodzi! 

:)

- Mamo, Tato - grałem w pokera i wypro-
wadzam się z  domu!
- Oo, gratulacje!
- Źle mnie zrozumieliście, wy też musicie 
się wyprowadzić!

:)

- Tato, chcę się ożenić z Basią.
- Przeproś.
- Co?
- Przeproś!
- Ale za co?
- Nieważne, przeproś.
- Ale o co chodzi?
- Przeproś!
- Daj mi chociaż jakiś powód.
- Po prostu przeproś.
- No dobra. Przepraszam.
- Skoro jesteś w stanie przeprosić bez 
żadnego powodu, to faktycznie jesteś 
gotowy na małżeństwo.

:)

Chińczyk pyta Polaka:
- Ile was w tej Polsce żyje?
Polak odpowiada, że około 40 milionów.
Chińczyk na to:
- To wy się chyba wszyscy znacie? 

:)

- Mamo, a ty chciałaś mieć syna czy 
córkę?
- Kochanie, ja po prostu chciałam podło-
gę umyć.

:)

Żona do męża:
- Jak wygrasz w lotto, to od razu robię 
sobie botoks i sztuczne piersi. Co ty na 
to?
- A co byś powiedziała, gdybym za te 
pieniądze zrobił tuning naszego tico?
- No co ty? Po co będziesz ładował kasę 
w starego grata, jak możesz kupić nowy 
samochód?
- Cieszę się, że mnie rozumiesz...

:)

Przychodzi mężczyzna do sklepu 
i mówi:
- Poproszę okulary.
- Do czego?
- Do widzenia.
- Do widzenia. 

:)

- Dlaczego zerwałaś z Piotrem?
- Nie dawał mi tego, czego oczekiwałam.
- A czego oczekiwałaś?
- Nie wiem. Nie dawał mi tego.

:)

Najlepszym dowodem na to, że w kos-
mosie istnieje inteligencja, jest to, że się 
z nami nie kontaktują. 

:)

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom ry-
sunek kaczki z parasolem do pokolo-
rowania. Zbierając prace zauważyła, że 
Jasiu pomalował kaczkę na czerwono:
- Jasiu, ile razy w życiu widziałeś czerwo-
ną kaczkę?
- Tyle samo co kaczkę z parasolem. 

:)

Na uroczystym przyjęciu mężczyzna już 
trzeci raz wraca z bufetu z kopiastym ta-
lerzem. Żona w końcu nie wytrzymuje:
- Nie wstyd ci? Co ludzie sobie o tobie 
pomyślą?
- Nic, mówię im, że to dla ciebie. 
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REKLAMA
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słońca
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wąjots
barku

jedno z
imion

Niemce-
wicza

mecha-
niczne -
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szyńcu

dziura
na świat
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Filantropka, aktywna działaczka Lions Club Leszno, które-

go podstawowym celem jest udzielanie wsparcia dzieciom 

i młodzieży, szczególnie z rodzin, w których występują cho-

roby nowotworowe. Jako pierwsza w ponad 20-letniej histo-

rii leszczyńskiego klubu została Gubernatorem Okręgu 121 

Polska, co oznacza, że w kadencji 2021/22 będzie przewo-

dzić wszystkim polskim klubom Lions. Siłę do pomagania in-

nym bierze z niewyczerpanych pokładów optymizmu. Znana 

jest z zaangażowania i pracowitości, a także z tego, że zara-

ża nieziemsko ujmującym śmiechem. Ceni w sobie to, że po-

trafi  się zachwycać i wzruszać drobnymi gestami bliskich jej 

osób. Na co dzień prowadzi własną fi rmę działającą w bran-

ży grzewczej.

Ania Werno
Najbardziej inspirują mnie…

…ludzie - ci najbliżsi, czyli przyjaciele, znajomi, współpracownicy, ale także wszyst-
kie osoby, które miałam szczęście spotkać na swojej drodze. Jest takie mądre powie-
dzenie: każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo prezen-
tem. Fascynują mnie także miejsca. Zwiedziłam ponad 40 krajów na 4 kontynentach. 
Zachwycałam się krajobrazami Norwegii, Portugalii czy Jukatanu, historycznymi bu-
dowlami Samarkandy, Angkor Wat, Monte Alban, a także dziejami i różnorodnością 
Fezu, Jerozolimy i Kijowa.

Czas wolny poświęcam na… 

…pielęgnowanie przyjaźni, jazdę rowerem, zajęcia jogi i święty spokój.

Moje życiowe motto to…

…nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Szczęściem są dla mnie…

…ludzie przy moim stole, których mogę nakarmić, spędzić z nimi czas, pogadać, po-
śmiać się.

W swojej pracy najbardziej lubię…

…to, że jest moją pasją.

Bycie dobrym człowiekiem oznacza 
dla mnie… 

…działać z dobrymi intencjami w życiu prywatnym, zawodowym i społecz-
nym. Oczywiście nikt nie jest idealny, ponieważ każdy inaczej przeżywa 
emocje, ma inne kompetencje czy bagaż doświadczeń. Dlatego tak ważne 
są przede wszystkim nasze intencje, które popychają nas do działania lub 
jego zaniechania. 

Lubię siebie za… 

…to, że nie biorę pod uwagę, że pewne rzeczy czy marzenia są nierealne 
do zrealizowania. Jak na przykład przejechanie rowerem drogi św. Jakuba, 
której celem było dotarcie do katedry w  Santiago de Compostela 
w Hiszpanii.

Gdybym złowiła złotą rybkę to… 

…wypuściłabym ją z powrotem do wody. Jestem pewna, że komuś innemu 
byłaby ona bardziej potrzebna.

Moje ukochane miejsca w Lesznie to… 

…te z dziecięcych wspomnień, czyli droga do domu dziadków, który znaj-
dował się przy ulicy Sobieskiego. Idąc tam, mijałam tartak i przechodziłam 
przez kładkę nad rowem przy ulicy Grunwaldzkiej - w miejscu, gdzie teraz 
znajduje się przepompownia. Pamiętam też rozległe łąki na Zatorzu, na 
których zrywaliśmy bazie w Wielkanoc, a także górkę saneczkową w miej-
scu, gdzie teraz jest budynek PWSZ. Współczesne Leszno uwielbiam za za-
dbaną starówkę z licznymi restauracjami i kawiarniami, którą zachwycają 
się moi goście, także ci spoza granic naszego kraju. Leszno jest moim miej-
scem na ziemi. Uwielbiam do niego wracać z dalekich podróży. Cenię je za 
to, że już od czasów, gdy należało do Rodu Leszczyńskich, aż po dziś wyróż-
nia się dużą tolerancją wobec mieszkańców innych narodowości. 
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Możesz stanąć przed ważnymi decyzjami, które za wszelką cenę będziesz chciał podjąć.  Nie dzia-
łaj jednak pochopnie i daj sobie niezbędny czas do przeanalizowania sytuacji i wzięcia pod uwagę 
wszystkich ewentualnych zysków i strat, jakie mogą wiązać się z każdą podjętą przez Ciebie decy-
zją. Może okazać się, że na tę chwilę nie dysponujesz wystarczającą ilością informacji, pozwalającą 
na rozsądne dokonanie wyboru. Nie decyduj na oślep, gdyż możesz trafi ć przysłowiową kulą 
w płot. 

Byk (20.04 - 20.05)
Aura za oknem może sprawić, że poczujesz nagły odpływ sił witalnych i  obniżenie nastroju. 
Zamiast zmuszać się do wymagających wysiłku aktywności, pozwól sobie na odpoczynek i relaks. 
Zmęczony i zestresowany i tak nie będziesz w stanie działać na pełnych obrotach. Co gorsza, mo-
żesz popełnić jakieś trudne do wyprostowania błędy. Pamiętaj, że wyspany, zregenerowany i do-
brze odżywiony organizm szybciej i efektywniej zwalcza infekcje, o które w tym okresie nietrudno.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Ten miesiąc może sprzyjać wprowadzaniu do Twojego życia drobnych nawyków, które w dalszej 
perspektywie mogą przynieść doskonałe rezultaty w  postaci poprawienia jakości życia. 
Wprowadzaj zmiany sumiennie i  systematycznie, stopniowo i  po kolei. Lepiej wyjdziesz robiąc 
każdego dnia jeden mały krok, niż raz w tygodniu wykonując jeden skok. Jeśli czujesz nieodpartą 
pokusę do zajadania „jesiennej chandry”, wybieraj raczej naturalne przekąski, takie jak orzechy.

Rak (21.06 - 22.07)
Przyszedł czas byś świadomie zabrał się za komunikowanie Twoich potrzeb i  przestał ulegać 
wpływom z zewnątrz, spełniając zachcianki innych, zapominając jednocześnie o tym co dla Ciebie 
ważne.  Naucz się jasno i wyraźnie komunikować swoje potrzeby i plany bez obawy o to, co na ich 
temat pomyślą inni. Jako że czasami klarowna komunikacja może wiązać się z  poczuciem 
związanego gardła, zadbajcie o ten narząd. Śpiewaj, choćby tylko pod prysznicem, by nauczyć się 
doceniać piękno swojego głosu, a także przyzwyczajać się do jego stanowczego brzmienia.

Lew (23.07 - 22.08)
Nastał wreszcie odpowiedni moment byś zrobił porządek z nadmiarem obowiązków i spraw, które 
kiedyś przez swoją dobroduszność zgodziłeś się załatwić za innych, a  które jakimś dziwnym 
splotem okoliczności stały się twoimi obowiązkami. Czas oddać je osobom za nie 
odpowiedzialnym, zarówno w domu, jak i w pracy.  Dzięki temu wygospodarujesz więcej czasu dla 
siebie. Będziesz również mógł spokojnie relaksować się, odpoczywać i odpowiednio odżywiać, co 
może pomóc Ci uniknąć przeziębień w okresie jesiennym.

Panna (23.08 - 22.09)
Czas byś w  jasny i  klarowny sposób wyjaśnił pewne ciągnące się za Tobą niedomówienia 
z  przeszłości. Bez względu na to, czy dotyczą one spraw związanych z  Twoją aktywnością 
zawodową, czy sytuacją rodzinną, warto raz na zawsze położyć kres wszelkim spekulacjom 
i  nakreślić sytuację dokładnie taką, jaką Ty widzisz. Oczyszczenie atmosfery przyniesie Ci 
natychmiastową ulgę. Nie zapominaj również o tym, by zadbać o swoje zdrowie. Zwłaszcza Twój 
układ oddechowy może wymagać szczególnej uwagi. 

Waga (23.09 - 22.10)
Jeśli tylko w poprzednich miesiącach ciężko i wytrwale pracowałeś nad realizacją Twoich celów, to 
wreszcie możesz spodziewać się efektów tych działań. Zasłużony sukces i  uznanie mogą przejść 
Twoje najśmielsze oczekiwania. Nie traktuj jednak wyrazów szacunku z zewnątrz jako największej 
nagrody. Doceń samego siebie za determinację i  trud włożony w  realizacje marzeń. Świętując 
i  celebrując sukcesy, nie zapominaj o zdrowej diecie i nie przesadzajcie z  toastami. Umiar nawet 
w celebracjach jest wysoce wskazany.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Aura za oknem może zachęcać Cię do spędzania większej ilości czasu w domowych pieleszach. Nie 
oznacza to jednak, że będziesz się nudzić. Możesz spędzać miło czas w towarzystwie rodziny i przyja-
ciół, którzy z przyjemnością przyjmą zaproszenie na kolację czy partyjkę brydża. Rozkoszując się cie-
płem domowego ogniska, nie zapominaj jednak o aktywności fi zycznej. Nawet jeśli rower schowałeś 
już głęboko do piwnicy, poszukaj takiego rodzaju aktywności sportowej, której wykonywanie będzie 
sprawiało Ci przyjemność także w sezonie jesienno-zimowym. 

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Niewykluczone, że przed Tobą pojawią się teraz nowe, ciekawe możliwości, które warto będzie 
wykorzystać. Jeśli tylko zakaszesz rękawy i  weźmiesz się do działania, możesz osiągnąć 
nadspodziewane rezultaty. Zmotywowany i  zainspirowany do działania, nie zapomnij 
o regularnym dbaniu o swoje zdrowie. Praca nocami tylko z pozoru wydaje się zbliżać Cię do celu. 
W gruncie rzeczy jesteś dużo bardziej efektywny i kreatywny po dobrze przespanej nocy, dlatego 
nie zapominaj o minimum 7 godzinach snu na dobę!

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Wykorzystaj ten miesiąc na zdobywanie wiedzy i  poszerzanie horyzontów. Poszukaj nowego 
hobby, które wzbogaci Cię nie tylko intelektualnie, ale także pozwoli nabyć konkretne 
umiejętności. Jeśli opanujesz je po mistrzowsku, z  czasem mogą się one stać kanwą drugiego, 
niezależnego źródła dochodu. Jeśli Twój wybór padnie na hobby wymagające dużej sprawności 
fi zycznej, uważaj na wszelkiego rodzaju złamania kości, na które możesz być w  tym miesiącu 
bardziej niż zwykle podatny. 

Wodnik (20.01 - 18. 02)
W  tym miesiącu wyjątkowo cenne okażą się Twoje umiejętności komunikacyjne oraz to z  jaką 
łatwością i  naturalnością potrafi sz zjednywać sobie ludzi. To właśnie dzięki odpowiednim 
kontaktom w szybszy sposób będziesz mógł realizować cele. Jako urodzony dyplomata będziesz 
też dokładnie wiedzieć do kogo zwrócić się i  z  jakiego typu prośbą. W  ferworze kontaktów 
towarzyskich nie zapominaj jednak o dbaniu o swój poziom energii i  czasami pozwalaj sobie na 
leniwe popołudnie – ot tak, na pozbieranie myśli.

Ryby (19.02 - 20.03)
Cudowny czas poczucia harmonii i  szczęścia. Także w  relacjach z  osobami, z  którymi do tej pory 
nie układało Ci się najlepiej, masz wreszcie szansę znaleźć wspólny język i ocieplić stosunki. Jeśli 
jesteś singlem, masz szansę poznać jakąś bardzo interesującą osobę, jeśli tylko otworzysz się na 
możliwość ponownego zbudowania związku. Unikaj jednak fl irtów i przelotnych znajomości, które 
mogą jedynie złamać Ci serce. Skup się raczej na budowaniu stabilnych, długotrwałych więzi 
emocjonalnych. 
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Horoskop październik 2021, opracowała Świetliste Wibracje.
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47# KALENDARIUM IMPREZ

DATA NAZWA WYDARZENIA

1 października, godz.17 Warsztaty z makramy, Biblioteka w Bukówcu 

1 października, godz. 18 Wernisaż wystawy malarstwa Izabeli Wolskiej pt. „FLORA”, Galeria Sztuki Współczesnej ART 9 w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie (ul. Szczepanowskiego 14)

1 października, godz. 19 Koncert poetycki „Zamoroka band”, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

2 października, godz. 11 Darmowe warsztaty próbne, Kantor 13 - Pracownia Twórcza (Leszno, ul. Łaziebna 13) 

2 października, godz. 19  Andrzej Matysik- spotkanie autorskie, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

2 października, godz. 20:30   Koncert „Droga do nieba”, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

3 października, godz. 15  Piknik ekologiczny, Park w Lipnie

4 października, godz. 9:30    Wychowanie bez porażek, czyli Szkoła dla Rodziców - część 1, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Leszno, ul. Słowiańska 59b)

9 października, godz. 10    Impreza rekreacyjno-sportowa „Transplantacja jesteśmy na tak”, start przy leśnej polanie w Dąbczu

10 października, godz. 8  Bieg Sokoła, Bukówiec Górny

11 października, godz. 11 Wystawa „Emocje, obsesje, lęki – tak powstaje wielka sztuka”, Galeria MBWA, ul. Leszczyńskich 5 w Lesznie

11 października, godz. 16:30 
„Jak pozostać rodzicem po rozwodzie” - warsztat w ramach grupy Mama i Tata na zawsze, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 

(Leszno, ul. Słowiańska 59b)

11 października, godz. 17  Wieczorek kulturowy o Białorusi, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

11-12 października, godz. 18  XXIII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego

13 października, godz. 16:30 Grupa Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Leszno, ul. Słowiańska 59b)

15 października, godz. 18 „Dalekie drogi Zofi i Rydet” - spotkanie autorskie z Karolem Jóźwiakiem, Galeria MBWA, ul. Leszczyńskich 5 w Lesznie

20 października, godz. 18 Spotkania z podróżnikami, Gminne Centrum Folkloru w Bukówcu Górnym

21-24 października, godz. 12 Balonowa Jesień, Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

22 października, godz. 18 Spotkanie autorskie z Jarosławem Klupsiem, Galeria MBWA, ul. Leszczyńskich 5 w Lesznie

29 października, godz. 18 Spotkanie autorskie „Zofi a Rydet inspiruje”,  Galeria MBWA, ul. Leszczyńskich 5 w Lesznie

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE

od 8 października Zofi a Rydet. Idę dobrą drogą - wystawa fotografi i w Galerii MBWA, ul. Leszczyńskich 5 w Lesznie

REKLAMA




