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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MAJU
Wojskowe Centrum Rekrutacji
LESZNO > Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie zmieniła nazwę na Wojskowe
Centrum Rekrutacji. Zmiana ta jest rezultatem nowej ustawy o obronie Ojczyzny, która
wprowadziła m.in. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Głównym jej celem jest
zwiększenie liczby osób wstępujących do wojska do 250 tysięcy żołnierzy zawodowych
oraz do 50 tysięcy Wojsk ObronyTerytorialnej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje 28 dniowe szkolenie podstawowe, które
wieńczy przysięga. Drugi to 11 miesięczne szkolenie specjalistyczne, po którym żołnierz
może przejść do rezerwy, służby zawodowej bądź do WOT.

Jubileusz szkoły w Rydzynie

Targi
Ultralight Days
LESZNO > Na leszczyńskim lotnisku odbywały się targi producentów i sprzedawców ultralekkich samolotów. Była to pierwsza taka impreza całkowicie związana z branżą lotnictwa ultralekkiego. Obejmowała prezentacje nowoczesnych, niewielkich jedno lub
dwuosobowych samolotów, których masa nie przekraczała 500 kg. Samoloty takie są
przeznaczone głównie dla amatorów. Przy okazji targów na terenie lotniska odbywał się
zlot, na który przylecieli głównie goście z Czech, Niemiec i Polski.
REKLAMA

RYDZYNA > Rydzyńska podstawówka obchodziła 50 – lecie nadania imienia 17 Pułku
Ułanów Wielkopolskich. Uroczystość odbyła się w Zamku w Rydzynie. Na wniosek starosty leszczyńskiegoJarosława Wawrzyniaka byli dyrektorzy szkoły Janusz Hoffman i Jerzy
Stróżycki zostali uhonorowani medalami „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi uroczystości
byli m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz wielkopolski kurator
oświaty Robert Gaweł.

Paweł Mrozkowiak
prezesem Futsal Ekstraklasy
LESZNO > Paweł Mrozkowiak prezes GI Malepszy Futsal Leszno został wybrany spośród
800 zgłoszonych kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Futsal Estraklasy. Swoją
trzyletnią kadencję obejmie 1 lipca br. Zastąpił na tym stanowisku ustępującego Macieja
Karczyńskiego. Paweł Mrozkowiak jest znanym działaczem w Wielkopolsce działającym
głównie w powiecie leszczyńskim. Kierowany przez niego zespół od trzech sezonów
z powodzeniem występuje w futsalowej ekstraklasie.

Otwarcie ścieżki rowerowej
POWIAT > Oficjalnie otwarta została ścieżka rowerowa powstała między Krzemieniewem,
a Nowym Belęcinem. Było to wspólne przedsięwzięcie gminy Krzemieniewo i powiatu
leszczyńskiego. Ścieżka ma około 1,5 km długości i 2,5 m szerokości. W części pokryta jest
asfaltem, a w części szutrem. Usytuowane wzdłuż niej dwa miejsca postojowe posiadają również wiaty na rowery. Oficjalne otwarcie, w którym uczestniczyli starosta powiatu
leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak i przewodniczący rady powiatu Jan Szkudlarczyk
nastąpiło podczas tradycyjnej rowerowej„Krzemieniówki”.

100 lecie OSP Rydzyna
RYDZYNA > Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzynie obchodziła 100 lecie powstania.
Podczas uroczystości doszło do przekazania strażakom nowego pojazdu strażackiego z napędem na cztery koła, którego zakup w kwocie 50.000 zł dofinansowany został
z budżetu powiatu leszczyńskiego. W obchodach wzięli udział m.in. starosta leszczyński
Jarosław Wawrzyniak, przewodniczący rady powiatu Jan Szkudlarczyk oraz radni powiatu Wojciech Antoniak, Grzegorz Brzeskot i Tomasz Szulc.

Rowerem przez region
LESZNO > Po raz szesnasty, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią miłośnicy jazdy na rowerze przejechali 20 kilometrową trasę w zorganizowanym przez
Organizację Turystyczną Leszno – Region i Miasto Leszno rajdzie rowerowym. Rajd miał
swój początek na PolanieTrzech Dębów w Karczmie Borowej, a zakończenie przy Zamku
w Rydzynie. Cykliści mieli okazję zwiedzić Pałac w Pawłowicach oraz Zamek w Rydzynie.
W rajdzie wzięło udział blisko 200 osób.
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Rajd pojazdów zabytkowych

475 lat Leszna

LESZNO > Ponad trzydzieści załóg wzięło udział w XIX Rajdzie Pojazdów Zabytkowych,
który 14 maja wystartował spod Zamku w Rydzynie. Warunkiem uczestnictwa było posiadanie co najmniej 25 – letniego pojazdu. Uczestnicy rajdu mieli do przejechania 80
kilometrową trasę, którą musieli pokonać w czasie 3 godzin i 20 minut. Następnego dnia
właściciele starych samochodów i motocykli zjechali na leszczyński rynek. Niedzielne
popołudnie stało się okazją do podziwiania zabytkowych pojazdów, które budziły zachwyt mieszkańców Leszna. Organizatorem rajdu był Automobilklub Leszno i Zamek
w Rydzynie.

LESZNO > Na przełomie kwietnia i maja, a dokładnie 30 kwietnia Leszno obchodziło 475
rocznicę lokacji miasta. Na Rynku odbywały się urodziny miasta. Rozpoczęły się one od
odśpiewania tradycyjnego„Sto lat”. Trzysta porcji tortu, które zostały przygotowane na
tą okoliczność rozeszło się bardzo szybko. Dzięki użyciu drona uczestnicy imprezy mieli
możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia. Obchody uświetniły występy artystyczne grupy
akrobatyczno-cyrkowej„Pegaz”, która działa przy Miejskim Ośrodku Kultury, Mażoretki
Orkiestry Dętej Miasta Leszna, a także zespół„W starym składzie”.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Fot. Tomasz Młynarczyk
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Perła Samorządu dla Leszna

LESZNO > Miasto Leszno zostało laureatem dziesiątej edycji rankingu Perły Samorządu.
Ranking jest organizowany przez miasto Gdynia i Gazetę Prawną. Wyróżnienie zostało
przyznane za aktywność w sferze gospodarczej. Udział w konkursie jest bezpłatny, a o
wynikach decyduje niezależna kapituła. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas kongresu Perły Samorządu. Przyznając wyróżnienie leszczyńskiemu samorządowi kapituła
konkursowa doceniła działania informacyjno – promocyjne skierowane do lokalnych
przedsiębiorców. Wyróżnienie odebrała Izabela Wojciechowska, zastępca naczelnika
Wydziału Rozwoju bezpośrednio współpracującego z przedsiębiorcami i realizującego
nagrodzone działania.

Święto
Konstytucji 3 Maja
LESZNO > Uroczystości obchodów Święta Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od mszy
świętej w bazylice św. Mikołaja. Uczestnicy przeszli przez leszczyński Rynek, ulicę Wolności
i Niepodległości pod pomnik Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości. Prezydent
Łukasz Borowiak w okolicznościowym wystąpieniu powiedział m.in. „To radosne święto,
nasz powód do dumy jako pierwsi w Europie i drudzy na świecie uchwaliliśmy konstytucję dającą nam ustrój nowoczesnego i tolerancyjnego państwa”. Apel Pamięci został
zakończony salwą honorową, a żołnierze biorący udział w uroczystościach przypomnieli
o twórcach i obrońcach Konstytucji 3 Maja. Obchody zakończono złożeniem kwiatów
pod pomnikiem i odśpiewaniem Roty.

Monoprofilowe
Centrum Symulacji Medycznej

Fot. leszno.pl

Na cześć ukochanego miasta
Ogólnopolskie gwiazdy, lokalni artyści i dużo dobrego humoru. Po dwuletniej
przerwie spowodowanej pandemią znów mogliśmy świętować Dni Leszna. Z tej
okazji ostatni weekend maja był wypełniony atrakcjami po brzegi. Obchody
rozpoczęły się od housowego setu leszczyńskich dj-ów, działających pod nazwą Taste The Music. Po tym, jak skutecznie rozruszali publikę, na scenie pojawiła się idolka młodego pokolenia, finalistka muzycznego talent-show „The
Voice Kids” - Viki Gabor. Pierwszy dzień świętowania zamknął koncert gwiazdy
wieczoru - Golec uOrkiestra. Donośne, góralskie głosy bliźniaków przepięknie
brzmiały w niecce Stadionu im. Alfreda Smoczyka, na którym zgromadziła się
pokaźna liczba publiczności. W sobotę w Parku im. Leszczyńskich Satyryków za
Teatrem Miejskim w atmosferze pikniku rodzinnego swoje umiejętności na scenie zaprezentowali lokalni artyści. Zwieńczeniem wieczoru był występ formacji Hubert Szczęsny Trio. Niedziela upłynęła natomiast pod hasłem dobrego humoru. Przed leszczyńską publicznością wystąpiły Kabaret Dziura oraz Kabaret
K2, a także znany z roli Ferdynanda z serialu „Świat według Kiepskich”- aktor
Andrzej Grabowski.
FOT. MAGDALENA WOŹNA

LESZNO > W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie otwarto Monoprofilowe
Centrum Symulacji Medycznej, które w bardzo dużym stopniu podniesie poziom kształcenia studentów. Składa się ono z siedmiu nowocześnie urządzonych sal, w których studenci odbywając praktyki będą podnosić swoje kwalifikacje. Sale są podobne do tych
w szpitalu, niemal identyczne. W symulowanych warunkach studenci będą realizować
ćwiczenia z podstaw pielęgniarstwa, badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego, a także będą brać udział w zajęciach praktycznch w wymiarze minimum 5% godzin, które są przewidziane na te zajęcia. PWSZ realizuje projekt pn.” Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”już od kwietnia 2020 roku. Zakończenie
przewidziane jest na grudzień 2022 roku. Środki na realizację projektu pochodzą
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Zdrowia.

# MATERIAŁ PROMOCYJNY
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O tym co w regionie mówi Poseł na Sejm RP
Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera.
Kolejny miesiąc pracy za nami. Co w tym czasie wydarzyło się w regionie?
Pierwszym wydarzeniem tuż po świętach Wielkiej
Nocy było spotkanie mieszkańców Leszna i okolicznych powiatów z Posłem do Parlamentu Europejskiego,
prof. Zdzisławem Krasnodębskim, reprezentującym
grupę ECR. Spotkanie pt. Polska – Niemcy we wspólnej Europie- wymagające sąsiedztwo”, w którym miałem okazję nawiązać do kontaktów polsko-niemieckich, w kontekście polonii odbiło się dużym odzewem.
Natomiast już 28 kwietnia na moje zaproszenie do

życzenia szczęścia, sukcesów oraz satysfakcji z działalności dla Ojczyzny. Była to okazja do podziękowania
za reprezentowanie Polski oraz głoszenie jej dobrego
imienia na świecie!

za granicą. Baza ta liczy aż 8,9 tys. podmiotów działających w 115 krajach i jest dostępna w dwóch wersjach językowych.

Dzień później, już w moim okręgu, w powiecie gostyńskim świętowałem 100-lecie jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szelejewie połączone z Gminnym
Dniem Strażaka. Przepiękne wydarzenia uświetnił występ Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń.
Warszawy przyjechał przedstawiciel komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata Drużyn Polonijnych
w Piłce Nożnej czyli Polonia Mundial – Przemysław
Kowalski, który wspólnie z wiceprezydentem Leszna
Piotrem Jóźwiakiem brał udział w spotkaniu w siedzibie TVP Polonia, które obejmie swoim patronatem to
wydarzenie. Dzięki temu relacje z zawodów w Lesznie
dotrą za pośrednictwem TVP Polonia do wszystkich
zakątków świata, gdzie mieszkają Polacy. Ponadto
spotkaliśmy się również z Prezesem PZPN Cezarym
Kuleszą, który zapewnił o patronacie PZPN-u nad wydarzeniem oraz wsparcie piłkarskiej centrali.

Kolejne dni przyniosły wizyty zagraniczne m.in.:
- w polskich szkołach w obwodzie trockim na Litwie,
- w Wilnie, gdzie spotkałem się z harcerzami świata,
- w Islandii, gdzie spotkałem się z naszymi Rodakami.

2 maja, po raz 20-sty obchodziliśmy Dzień Polonii
i Polaków za Granicą, święto łączności z Ojczyzną.
Święto to obchodzi 20 milionów Rodaków, którzy
Polskę noszą w sercu pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Z tej okazji jako Pełnomocnik
Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą złożyłem wszystkim Rodakom, zamieszkałym poza krajem,

10 maja wspólnie z Prezesem Głównego Urzędu
Statystycznego dr Dominikiem Rozkrutem miałem
zaszczyt zaprezentować premierę najnowszej wersji
bazy organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych

Podsumowaniem kolejnego miesiąca pracy parlamentarnej było zaproszenie młodzieży uczęszczającej do
Technikum im. św. Józefa w Kaliszu, Zespołu Szkół
Nr 1 w Liskowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Nietążkowie, oraz laureatów konkursów z powiatu gostyńskiego i jarocińskiego do zwiedzania Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wizyty w stolicy.

(24/2022)

Tego samego dnia przed remizą OSP w Pępowie, wziąłem udział w nadaniu nowego sztandaru dla Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pępowie.
Uroczystości połączone były z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-maja.
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„Magik” od włosów
W Lesznie od czerwca przy Niepodległości 29 zacznie działać pierwsza w Polsce „Akademia Warkocza”. Jej założycielką jest
Viktoriia Suchkova, dla której największą pasją jest tworzenie we włosach artystycznych form. Klientki z całego kraju przyjeżdżają do naszego miasta, by oddać swoje włosy w sprawne ręce Viktorii.
Viktoriia – znana jest szerzej pod instagramowym nickiem #braid_suchkova,
dlatego właśnie tak postanowiła nazwać
swoją pracownię. Ta oryginalna nazwa
to zarazem hasło do jej portfolio, ponieważ wbijając ten hasztag w Instagram,
wyświetlą nam się wszystkie prace
Viktorii, których zdjęcia umieściła do
tej pory w portalu społecznościowym.
Właścicielka Akademii z zawodu jest
fryzjerką, jednak nie kręci jej zwykłe
farbowanie i strzyżenie. Zdecydowanie
woli wyczarowywać z włosów fryzury
z efektem „wow”. Po kilku latach praktykowania na koleżankach, pracy na
etacie w salonie „Labirynt Fryzur” oraz
dziesiątkach kursów, postanowiła otworzyć jedyną w skali kraju – „Akademię
Warkocza”.
- Właśnie spełnia się moje największe
marzenie, w którego realizację włożyłam wiele czasu, wysiłku i pieniędzy.
Wychodzę z założenia, że jak już coś robić to porządnie, dlatego zainwestowałam w kosmetyki i sprzęt najlepszej jakości. Dzięki specjalistycznym kursom,

które przeszłam w ostatnim czasie, jeszcze bardziej zgłębiłam wiedzę na temat
włosów i ich pielęgnacji. Dlatego oprócz
plecenia warkoczy – z czego jestem najbardziej znana, zajmuję się także szeroko
rozumianą rekonstrukcją włosów – wyjaśnia Viktoriia.
Botoks na zimno i na gorąco, peeling
skóry głowy, białkowa odbudowa włosa,
JHair, proteinowa rekonstrukcja, nanoplastia. Akademia #braid_suchkova ma
w swojej ofercie wszystko, co pozwoli
Wam zadbać o włosy, lub je odratować
po długoletnim rozjaśnianiu lub nieudanych zabiegach fryzjerskich. Viktoriia
oferuje także przeprowadzanie szkoleń
indywidualnych i grupowych z powyższych zabiegów pielęgnacyjnych i oczywiście z plecenia warkoczy, od których
jest specjalistką.
Viktoriia szlifowała swoje umiejętności m.in. u fryzjerów celebrytów, którzy
zdradzenie tajników swojej pracy wyceniają bardzo drogo. Jednak dla Viktorii
wiedza, która pozwala być jej jeszcze
większą perfekcjonistką, jest bezcenna!

(25/2022)

Viktoriia Suchkova podczas pracy nad ułożeniem fryzury

PRZED
Akademia Warkocza mieści się w Lesznie przy ul. Niepodległości 29

PO
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Tak samo, jak zadowolenia na twarzach
klientów, gdy przeglądają się w lustrze
po skończeniu fryzury. Wśród nich jest
także coraz więcej mężczyzn, którzy nie
boją się eksperymentować i równie chętnie, co kobiety noszą fryzury z warkoczy. W końcu to ponadczasowy trend,
który jest we fryzjerstwie tym, czym jeans w świecie mody.
- Wiele osób obawia się, że fryzury z zastosowaniem syntetycznych włosów, obciążają te naturalne i są inwazyjne dla
skóry głowy, jednak to mit. Jest wręcz
odwrotnie – nasze włosy schowane pod
warstwą tych syntetycznych odpoczywają od suszarki, lokówki, prostownicy, a do tego szybciej rosną. Oczywiście
fryzura musi być dobrze wykonana, czyli

ilość sztucznych pasm musi być odpowiednio dobrana do kondycji włosów.
Natomiast klient musi stosować się do
zaleceń fryzjera i nie nosić dłużej danej
fryzury niż jest to wskazane. Zapraszam
zatem do mojej Akademii, doradzę i pomogę Wam dobrać odpowiednią do Was,
waszych oczekiwań i stylu życia fryzurę oraz pielęgnację – zachęca Viktoriia.
Viktoriia i jej magiczne ręce sprawią,
że bez farbowania z brunetek staniecie
się blondynkami. Z fryzury na boba, wyczaruje długą do pasa kitę w stylu Kim
Kardashian, a z prostych jak druty włosów afro loki. Jak sami widzicie, nie bez
powodu ten artykuł ma tytuł „Magik od
włosów”!

PRZED

PO

PRZED

PO

PRZED
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Akademia Warkocza # braid_suchkova
ul. Niepodległości 29
64-100 Leszno
Tel: 796 337 847
Instagram: braid_suchkova
Facebook: Viktoriia Suchkova
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# MOJE WSPOMNIENIA

Lwów to jednak miłość - część 3
Zabytki Lwowa? Nic prostszego. Katedra, Kaplica Boimów, opera, pomnik Adama Mickiewicza, Ossolineum czy Cmentarz
Łyczakowski… Macie czas do rana?
Są też inne, bliskie pamięci każdego
lwowiaka. Także mnie.
Stoję na ulicy Łyczakowskiej. To ulica moich przodków. Patrzę w dół, a tam
bruk. Niby taki zwyczajny, ale czy na
pewno? Ulica Łyczakowska przez niektórych bywa nazywana „dawaj nazad
strasse”. To dlatego, że przechodziły
po nim w tę i z powrotem wojska tatarskie, rosyjskie, radzieckie czy niemieckie. Za jakiś czas żołnierze wracali tym
traktem ze spuszczonymi głowami. Ale
bruk pamięta też końskie kopyta Ułanów
Jazłowieckich, marsze młodych obrońców Lwowa, wspólne bieganie i zabawy
dzieci różnych narodowości. Oj, gdyby
bruk umiał mówić, opowiedziałby niejedną historię. Na pewno pamięta moich
dziadków, moje babcie, wujów i ciotki,
którzy tędy chodzili lub jeździli tramwajem. Teraz ja tu stoję i słucham tego
bruku. A jednak mówi… Zabytek mówi.
Podnoszę głowę do góry i robię parę
kroków. Widzę zabytek z 1718 roku
ufundowany przez księcia Janusza
Wiśniowieckiego kościół Św. Antoniego.
Kilka schodów z ulicy, przy nich rokokowy posąg Matki Boskiej. Na dziedzińcu figura św. Antoniego, to jego
kościół. Nad wejściem umieszczony
był napis: „Odwiedzajcie mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście”. Wewnątrz coś, co znowu do mnie
mówi. To mała chrzcielnica po prawej
stronie. Prawie cała moja rodzina była
tu chrzczona. A ja jestem tu i to widzę.
W ozdobnej ramce błogosławieństwo

Św. Jana Pawła II z 11 listopada 1982
r. – Narodowe Święto Niepodległości.
Przy ulicy Św. Antoniego bardzo sympatyczna Ukrainka, prowadzi bar. Wareniki
palce lizać. Jej córka i syn pracują przy
kościele. Bardzo mi to się podoba. Idę dalej do rogatki. Przy ulicy Łyczakowskiej
Park Bartosza Głowackiego, zwany później Parkiem Łyczakowskim. Został założony w 1892 roku. Do dzisiaj pełni
swoją funkcję, chociaż jest trochę bardziej zarośnięty i mniej w nim ławek.
Tu moi wujkowie (no i pewnie ciocie)
przesiadywali, romansowali, grali i śpiewali. Rano spotykali się pod kościołami,
cerkwiami, synagogami. Wieczorem…
Czasem było za głośno? „Policaje” też
musieli z czegoś żyć. Ten zabytek śpiewa. No dobrze, zabytek mówi. Jak przystaniesz na chwilę, to usłyszysz.
No to głowa jeszcze bardziej do góry.
Co to, takie z kosą na ramieniu? Widzę,
widzę… Pomnik wodza kosynierów
Bartosza Głowackiego, odsłonięty 8
lipca 1906 roku. Pomnik stoi do dziś.
Dlaczego przetrwał słusznie minione
czasy? Bo facet miał kosę, więc pewnie rolnik. Podobnie jak Jan Kiliński
w Parku Stryjskim, ten znowu był szewcem. Niech zostanie. Głowacki przy okazji woła… No dobrze, zabytek mówi.
Podążam za wzrokiem Bartosza.
Czego tu, chłopie, pilnujesz? Wysokiej
wieży kościoła pw. Matki Boskiej
Ostrobramskiej z 1934 roku. Świątynia
została przekazana Kościołowi greckokatolickiemu. Odnowiona, zadbana,

Cmentarz Łyczakowski
wokół tętni życie religijne. Gdy byłam
we Lwowie jako mała dziewczynka, na
tarasie przed schodami stał na postumencie czołg zwrócony lufą na miasto.
Stąd „wyzwoleńcza” armia wystrzeliła pierwszy pocisk w kierunku Lwowa.
Teraz zadzieram głowę jeszcze wyżej.
Na wysokości drugiej kondygnacji jest
widoczna mała kapliczka. Z tej kapliczki spokojnie patrzy na mnie i na miasto obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Taki sam obrazek-relikwię miała moja
ciocia. Pozostał w rodzinie. Tak samo,
Plac Kapitulny, widok spod Katedry

jak tradycja rodzinnych zdjęć na schodach zejściowych. Tu też fotografował
się chór, w którym śpiewały moje ciocie Bojanowskie. Ciche zabytki milczą
najgłośniej.
TEKST: MARTYNA SOBKOWIAK
ZDJĘCIA: KACPER DWORNICZAK
Autorka artykułu Martyna Sobkowiak
jest leszczynianką, zawodowo zajmuje
się ubezpieczeniami, a prywatnie jest miłośniczką Lwowa.

# MOTORYZACJA
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SAMOCHODY UŻYWANE
WSZYSTKICH MAREK
OD TOYOTA MIKOŁAJCZAK

GWARANCJA

145 PUNKTÓW
KONTROLNYCH

UDOKUMENTOWANA
HISTORIA

FINANSOWANIE

JAZDA TESTOWA

UBEZPIECZENIA

KLUCZYK
ZA KLUCZYK

GOTOWE DO JAZDY

TOYOTA LESZNO:
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

tel.:+48 65 529 63 13
www.toyotamikolajczak.pl
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# NIERUCHOMOŚCI

Odpoczywaj nad jeziorem blisko miasta
Któż z nas nie pragnie mieć własnych czterech kątów gdzieś na łonie natury? Teraz jest to łatwe, jak nigdy przedtem. Firma K2
Nieruchomości oferuje domki tuż nad brzegiem Jeziora Dominickiego - to nieco ponad 20 km od Leszna.
Inwestycja będzie składać się docelowo z 33 domków wybudowanych w technologii szkieletowej na płycie fundamentowej. Całość utworzy małe osiedle o wysokim poziomie bezpieczeństwa, a to za sprawą ogrodzenia i monitoringu wizyjnego.
Każdy domek podzielony jest na dwie sypialnie i pokój z aneksem kuchennym,
a także łazienkę i pomieszczenie gospodarcze. Miłymi dodatkami są dziesięciometrowy taras oraz kawałek ziemi do wyłącznego użytku właściciela. Obiekty mają
dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz klimatyzacji z funkcją ogrzewania.
To sprawia, że faktycznie można będzie w nim zamieszkiwać nie tylko w okresie
letnim. Wnętrze domków będzie przekazane kupującym w stanie deweloperskim,
natomiast na zewnątrz są one kompletnie wykończone.
Zdecydowaną zaletą osiedla jest bezpośredni dostęp do linii brzegowej Jeziora
Dominickiego oraz pomostu. W sąsiedztwie działa klub żeglarski, dlatego każdy,
kto będzie miał taką potrzebę, może rozwijać się w zakresie sportów wodnych.
Na razie do użytku oddano dwadzieścia trzy domki. Właśnie trwa budowa kolejnych czterech. Ceny zaczynają się od 339.000 złotych brutto za domek.
Inwestycja firmy K2 Nieruchomości jest warta rozważenia, zwłaszcza przed rozpoczęciem sezonu letniego. Tutaj znajdziesz to, czego potrzebujesz - spokój, relaks i bezpieczeństwo. Wszystko w znakomitej lokalizacji, nieco ponad 20 km od
Leszna. Warto sprawdzić.

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

(26/2022)

www.domkiletniskoweboszkowo.pl

# KULINARIA
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Pasja do gotowania
Kiedy pasja i zamiłowanie do gastronomii łączą się, powstają rzeczy niezwykłe. Dlatego Sala
Bankietowa Pasja w Krzemieniewie to coś więcej, niż tylko obiekt, w którym odbywają się imprezy okolicznościowe. Sala Bankietowa Pasja zachwyca zarówno młode pary, jak i przedsiębiorców. Tutaj serce bije z każdego miejsca.

własnymi rękoma, a dziś wspiera mnie
żona i synowie – mówi właściciel.
Sala Pasja to miejsce, w którym zajmują się kompleksową organizacją imprez okolicznościowych. Od raju dla
rodzin po miejsce spotkań sportowej elity. To wspaniałe miejsce na: komunię,

jubileusz, osiemnastkę, roczek, chrzciny,
imprezę firmową czy przede wszystkim
wesele oraz coraz bardziej popularny
ślub cywilny w plenerze. Wesele i ślub
to moment, w którym urzeczywistniają
się marzenia. Właściciele gwarantują, że
zadbają o każdy detal i zrobią wszystko,
aby wydarzenie pozostało w pamięci nie
tylko Pary Młodej, ale i zaproszonych
gości. A przecież podstawą prawdziwego szczęścia jest dobra kuchnia! A dobre
wiadomości zupełnie jak w przysłowiu
idą ze sobą w parze. Wspomniany wyżej
ogród to swoiste zaproszenie do wykonania fantastycznej sesji ślubnej. Werdykt
jest jednogłośny: tak!
Serwowane dania bazują na klasycznej
kuchni staropolskiej niepozbawionej jednak ciekawych pomysłów, dzięki czemu
jedzenie i spędzanie tutaj czasu to wielka
przyjemność. Kuchnia w tym wykonaniu

to kulinarny rarytas. A dania opracowane w najdrobniejszych szczegółach to
wizytówka tej kuchni. Podawane są na
tle niezwykle malowniczej scenerii. Aby
zrozumieć, o czym tutaj mowa, sami musicie spróbować!
Sala Bankietowa Pasja położona jest
w doskonałej lokalizacji, tuż przy zmodernizowanej właśnie drodze powiatowej krzyżującej się z drogą krajową nr 12 przy ulicy Dworcowej 102
w Krzemieniewie. Choć nawet bez
szyldu wiadomo, że to właściwy adres.
A zdrowe jedzenie, które doskonale smakuje i wspaniale wygląda, to myśl przewodnia inicjatywy.
Właściciele zapraszają wszystkich ludzi, dając im szczyptę szczęścia, spokoju i wytchnienia. Sala Bankietowa
Pasja to miejsce, w którym się zakochasz. Zapraszamy do kontaktu.

Sala Bankietowa Pasja
ul. Dworcowa 102
64-120 Krzemieniewo
Tel. 608 710 987
Mail: biuro@pasjakrzemieniewo.pl
Facebook: @ sala bankietowa pasja
Instagram: @salapasja

(27/2022)

Sala powstała kilkanaście lat temu.
Wiosną bieżącego roku przeszła gruntowny remont. Nie zmieniła się funkcja obiektu, ale diametralnie zmienił się
wygląd. Sala urzeka unikatowym i cyfrowym oświetleniem (wyposażona jest
w przyjemne dla oka oświetlenie ledowe), oferującym wiele atrakcji, fantastycznym lustrzanym sufitem, pięknym
ogrodem i zupełnie nowym tarasem zewnętrznym. To wszystko tworzy wnętrze
w wyśmienitym stylu, bez powielania
utartych schematów. Znajdziemy także
podgrzewany i klimatyzowany namiot,
który pomieści 120 osób, (gdzie w okresie od wiosny do jesieni także można
urządzać imprezy) i imponujący plac zabaw. Ten ostatni gwarantujący bezpieczeństwo, dobrą zabawę i zaskoczenie
pozwala na organizację wielu imprez dla
dzieci. Mocnym punktem jest tu również
cudowne podejście do klienta i domowa
atmosfera. Nawet bowiem najpiękniejsza restauracja z ekskluzywną zastawą
jest niczym w porównaniu z miejscem,
w którym gotują bliscy sobie ludzie zwariowani na punkcie dobrego jedzenia.
- Ta sala jest dla mnie jak drugi dom. Do
sali zapraszamy tak, jak byśmy zapraszali gości do domu. Moi rodzice stworzyli
ten obiekt w miejscu, gdzie było nieużytkowane pole. Mnóstwo pracy wykonałem
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# FOTOREPORTAŻ

Zrelaksuj się w Lesznie!
Zielone parki, skwery, alejki, place, kawiarniane ogródki… Patrząc na zdjęcia poniżej, aż ma się chęć ponudzić w swoim mieście! W Lesznie jest wiele miejsc, które
sprzyjają wypoczynkowi i dają odetchnąć od rytmu miasta. Jakie są wasze ulubione
miejscówki na celebrowanie chwil w myśl filozofii slow life?
TEKST I ZDJĘCIA MAGDALENA WOŹNA

# FOTOREPORTAŻ
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# Z POLICJI

To mogło się źle skończyć. W Boszkowie-Letnisku wybuchł pożar domku
wypoczynkowego w zabudowie szeregowej. Strażacy otworzyli drzwi do czterech lokali. Jak się okazało, ogień rozprzestrzeniał się w jednym z nich. Straż
pożarna do ugaszenia ognia użyła wody i w ten sposób zażegnano niebezpieczeństwo. Pomieszczenia oddymiono i rozebrano nadpaloną konstrukcję dachu, którą dodatkowo zlano wodę. Obiekt sprawdzono pod kątem występowania w nim czadu. Strażacy udzielili też pomocy jednemu z mieszkańców, który
odniósł drobne obrażenia łokcia. W gaszeniu pożaru wzięli udział zawodowi strażacy z Leszna oraz ochotnicy z Włoszakowic, Krzycka Wielkiego oraz
Bukówca Górnego.
(LUK)

Stare numery
w kiepskim
wykonaniu

Teraz będzie mniej wesoło

Małżeństwo z Leszna sprzedawało towary, których nie posiadało. To taki przestępczy standard, który niemal zawsze kończy się zarzutami.

Nie miał hektara, lecz uprawę w szafie i nie przypuszczał wcale,
że policja go złapie.
Leszczyńscy stróże prawa złożyli wizytę wesołym lokatorom w wesołym mieszkanku na pewnym osiedlu. W jednym z pomieszczeń ustawione były dwie szafy-namioty, w których znajdowała się zakazana roślina i gdzie zamontowano specjalistyczną aparaturę wspomagającą uprawę konopi indyjskich.
– W tym samym pokoju nasi policjanci natrafili również na kartonowe pudełko z suszem roślinnym i łodygami. Mężczyzna wynajmujący mieszkanie wyjaśnił, że są to
pozostałości po poprzedniej uprawie – informuje Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
W sprawie zatrzymano 28-letniego lokatora, który ma postawione zarzuty posiadania narkotyków i uprawy konopi. Teraz już nie będzie tak wesoło, zwłaszcza że
grozi mu za to do 3 lat więzienia.
(LUK)

O tym, jak włamywacz
wszedł w drogę policji
I to dosłownie, bo zdradził go ślad buta. Teraz nad 40-latkiem
zawisło widmo dziesięcioletniej odsiadki.
Historia zaczyna się niewinnie. Pewnego majowego dnia policja przyjęła zgłoszenie dotyczące włamania do baru. To niewielki obiekt w centrum miasta, do którego
sprawca dostał się w nocy. Wyważył zamknięte okno i zaczął buszować w poszukiwaniu co ciekawszych łupów. Wziąwszy pod uwagę to, co ukradł, był to włamywacz raczej niskich lotów. Połasił się na bilon i skrzynkę piwa. Zmęczone musiało
być chłopisko. Na finał przestępczej przygody sprawca zdecydował, że uraczy się
złocistym trunkiem.

Było jak zwykle. Do leszczyńskiej komendy zaczęli zgłaszać się poszkodowani
nabywcy różnych towarów. Z ich informacji wynikało, że małżeństwo z Leszna wystawia na portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych płyty gramofonowe, książki, gry
planszowe, figurki i zegarki. Sprzedający pobierali za nie opłatę, ale towaru już nie
wysyłali. Dzięki temu para zaczęła zarabiać całkiem niemałe pieniądze. Być może
małżeństwo myślało, że kupujący to naiwniacy, którzy nie będa domagać się swoich
pieniędzy. Byli jednak w poważnym błędzie. Policjanci ustalili pokrzywdzonych
przez leszczyńską parę i przystąpili do działania, zatrzymując obrotnych 31-latka
i jego 27-letnią partnerkę. Skończyło się to dla nich zarzutami.
- Odpowiedzą za popełnienie siedmiu oszustw na łączną kwotę kilku tysięcy złotych - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Sprawcy wycwanili się i aby zapobiec obciążeniu kolejnymi zarzutami, w tak zwanym międzyczasie dotarli do części pokrzywdzonych i zwrócili im pieniądze. To
jednak nie uchroni ich przed karą, gdyż materiał dowodowy jest bezsporny i dotyczy siedmiu osób pokrzywdzonych. Podejrzani przyznali się do stawianych im
zarzutów i chcą dobrowolnie poddać się karze. Papiery już trafiły do prokuratury,
ale to ostatecznie od sądu zależy, co dalej. Maksymalna kara za tego rodzaju przestępstwo wynosi do 8 lat pozbawienia wolności.
(LUK)

Najdroższe
pomarańcze świata
Owoce to była tylko przykrywka dla przestępczej działaności
w wykonaniu mieszkańców województwa śląskiego.

Mężczyzna miał poważny problem, żeby się wytłumaczyć. Został zatrzymany i trafił
na policyjny "dołek". Później już 40-letni mieszkaniec Leszna nie krył się szczególnie z tym, że dopuścił się kradzieży z włamaniem. Maksymalny wymiar kary, jaki
może za to dostać, wynosi 10 lat więzienia. Jednak czy tak będzie, zależy od sądu.

Sprawa była prowadzona przez funkcjonariuszy z Leszna oraz z Poznania.
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy poruszali się samochodem dostawczym. W skrzyni ładunkowej pojazdu znajdowały się pomarańcze, ale cytrusy miały zamaskować inny towar.
- Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się w porządku. Jednak w wielu ze
skrzynek pod owocami w hermetycznych workach była ukryta marihuana - informuje Maciej Święcichowski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu.
Worków było całkiem sporo i mieściły one około 36 kg marihuany. Czarnorynkowa
wartość suszu wyniosła około 1 000 000 zł.
- W tej sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 34 i 47 lat. Są to mieszkańcy
województwa śląskiego - dodaje M. Święcichowski.
Podejrzani mają postawione zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, co
jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni zostali aresztowani przez sąd na okres trzech miesięcy. Śledztwo prowadzi leszczyńska policja pod
nadzorem miejscowej prokuratury.

(LUK)

(LUK)

Włamanie wyszło na jaw po kilku godzinach. Policjanci, jak to bywa, przystąpili
do pracy. Taki standard – zbieranie odcisków, rozpytywanie ludzi i w ogóle obserwowanie tego, co dzieje się dookoła. Bo policjant musi być czujny i ta czujność
w tym przypadku okazała się kluczowa.
– Uwagę naszych funkcjonariuszy zwrócił pewien mężczyzna wyraźnie zainteresowany pracą policji. Okazało się, że miał on przy sobie bilon, dokładnie ten, który
zniknął z lokalu – mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie. – Do
tego "na gorąco" porównaliśmy odcisk buta tego człowieka ze śladem zabezpieczonym na miejscu włamania. Oba okazały się zgodne.

# Z POLICJI
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Nie będzie dzikich plaż, ale będą wakacje za murem
Sprawcy obu przestępstw byli w podobnym wieku. Jedni robili to w białych rękawiczkach, drudzy lubili się przy tym ubrudzić.
Efekt był zawsze taki sam – chwilowa radość, a później gorzki smak przestępczej porażki.
To była perfekcyjnie zaplanowana policyjna akcja – 11 maja w środku nocy
funkcjonariusze weszli o tym samym czasie na dwie posesje. Jedna znajdowała się na terenie województwa dolnośląskiego, druga w województwie zachodniopomorskim. W tym pierwszym miejscu zatrzymano 39-letniego mężczyznę,
w drugim – 36-latka i 27-latkę.

Byle nie znaleźli
Na posesji 39-letniego mężczyzny w powiecie górowskim policjantów szczególnie zainteresował garaż. W jego wnętrzu zaparkowane było eleganckie audi Q5
o wartości 185 000 zł. To nie był pojazd należący do zatrzymanego, lecz auto pochodzące z kradzieży, które przetrzymywał on na swoim terenie. 39-latek znakomicie się do tego przygotował.
– Zarówno w samochodzie, jak i w garażu znajdowały się zagłuszarki sygnału
GPS – mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Zastosowanie takich urządzeń miało na celu utrudnić lub zupełnie uniemożliwić
namierzenie pojazdu skradzionego poprzedniej nocy w Szczecinie na Pomorzu
Zachodnim.

Elektroniczne "zabawki"
Zatrzymania nie spodziewali się wspomniani już 36-latek i 27-latka. On –
wrocławianin, ona – mieszkanka powiatu górowskiego. Przyjechali do jednego
z nadmorskich ośrodków wypoczynkowych, ale nie po to, aby się relaksować.
Wziąwszy pod uwagę fakt, że byli zaopatrzeni w zaawansowaną elektronikę,
można wysnuć trafny wniosek, że nad Bałtyk przybyli na tak zwane gościnne
występy.
– W miejscu, gdzie przebywali, znaleziono między innymi tak zwane "walizki" do
kradzieży drogich i nowoczesnych samochodów, zagłuszarki sygnału GPS oraz
odzież służącą do popełniania przestępstw – informuje M. Żymełka.

Wszystko się przyda
Cała trójka została przewieziona do Leszna. Są to osoby, które wchodziły w konflikt z prawem. 39-latek z powiatu górowskiego był poszukiwany do odbycia
kary 1,5 roku więzienia i dotąd nie stawił się w zakładzie karnym. Policja sama
go do niego dostarczy, ale już teraz nie będzie żadnej dyskusji.
36-latek z Wrocławia podczas zatrzymania miał przy sobie narkotyki.
Interesujące jest, że w miejscu, gdzie przebywał razem z 27-latką, oprócz urządzeń do kradzieży znaleziono jeszcze… 120 implantów stomatologicznych
o wartości blisko 80 000 zł. Znajdowały się one w mercedesie skradzionym na
początku maja w Poznaniu. Ponadto policja zabezpieczyła znalezione u podejrzanych 50 000 zł w gotówce. Jedno luksusowe auto udało się odzyskać.

słabsze ogniwo, które – ku uciesze właścicieli skradzionych pojazdów – udało się
policji przerwać. Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem
do samochodów, paserstwa, a także posiadania narkotyków. Leszczyńska prokuratura nie miała wątpliwości, że w tej sytuacji należy złożyć do sądu wniosek
o zastosowanie wobec szajki tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Temida uznała, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Teraz zamiast dzikich plaż
nad Bałtykiem pewnością będą długie wakacje za więziennym murem. No i widoki nie takie ładne. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Drogie katalizatory
Każdy złodziej czy włamywacz pracuje tak, jak umie. Leszczyńska policja bardzo dobrze radzi sobie z tymi, którzy posługują się nowszymi metodami, jak również z "tradycjonalistami".
Ta historia rozpoczęła się miesiąc temu w gminie Rydzyna oraz w Lesznie.
W komendzie policji odebrano zgłoszenia dotyczące kradzieży katalizatorów,
które są chętnie wycinane z pojazdów ze względu na ich dość wysoką cenę. Dwa
takie elementy złodzieje wyciągnęli z samochodów zaparkowanych na terenie
jednej z firm, trzeci – z hondy parkującej w centrum Leszna. Straty oszacowano
na 3000 zł.

Wpadka z prochami
Jakiś tydzień po pierwszej kradzieży doszło w Lesznie do kolejnego
przestępstwa.
– Z jednego z leszczyńskich parkingów ktoś ukradł renault master o wartości 30
000 złotych – informuje M. Żymełka.
Dzięki szybkiej akcji leszczyńskich kryminalnych włamywacze długo nie pozostali na wolności. Do tej sprawy policja zgarnęła 28-latka z powiatu śremskiego
oraz jego 36-letniego kompana z powiatu gostyńskiego. Przy tym drugim znaleziono amfetaminę. Może dodawała mu animuszu podczas przestępstw?

Renault odnalezione
Obaj mężczyźni są zamieszani w kradzież katalizatorów i samochodu renault
master, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo starszy ze
sprawców odpowie za posiadanie narkotyków. Podejrzani chcą dobrowolnie poddać się karze.
Jest też jedna pozytywna wiadomość – skradziony samochód udało się odzyskać
i wrócił on do właściciela. Przestępcy zaparkowali i pozostawili auto na terenie
powiatu kościańskiego.

Plan runął
Nie wiemy, a być może dopiero podczas rozprawy sądowej dowiemy się, jak
bardzo przyłożyła się do swojej działalności trzyosobowa szajka. Gdzieś było

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Szybka akcja i "gleba". Jeden z zamieszanych w kradzieże samochodowe
został zatrzymany

Udało się odzyskać skradzione audi. Pojazd stał w garażu na terenie powiatu górowskiego
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Nowa jakość na drogowej
Zakończyła się jedna z największych i najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w Lesznie - przebudowa miejskiego
odcinka drogi krajowej nr 12.
Mamy w mieście dwie drogowe tętnice. To "stara" piątka i droga krajowa nr 12.
Do tej pory ta druga była trochę odsunięta na drugi plan i jakby z głęboką miażdżycą, ale po głębokiej modernizacji powraca w pełnej krasie. Kilka lat trwało, zanim
udało się zrealizować tę kluczową inwestycję. W 2015 roku miasto złożyło wniosek
o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej, a dwa lata później inwestycja rozkręciła się na dobre. Przebudowę wykonywała wyłoniona w przetargu
i znana w branży drogowej spółka Strabag.
Inwestycję podzielono na pięć etapów. Tak je ułożono, aby nie sparaliżować
funkcjonowania dość wrażliwego układu drogowego. Osobno modernizowano ul. Szybowników, Wiadukt im. Grota-Roweckiego, Al. Jana Pawła II, ulice:
Estkowskiego i Unii Europejskiej oraz Kąkolewską. Efekty przebudowy oczarowują. Co tu dużo mówić - pacjent jest w lepszej formie niż przed liftingiem.
O tym, w jaki sposób przebiegała inwestycja, z I Zastępcą Prezydenta Miasta Leszna
Adamem Mytychem rozmawia Mateusz Gołembka
Panie prezydencie, trochę się naczekaliśmy, trochę się powściekaliśmy jako
mieszkańcy Leszna, ale w końcu jest ta nasza zmodernizowana DK12.
Jest, zresztą ta modernizacja była bardzo potrzebna i dalej nie mogliśmy czekać.
Zgodnie z założeniami określonymi w programie współfinansowania modernizacja doprowadziła do poprawy organizacji ruchu i usprawniania przejazdu samochodów przez Leszno.
Pewnie niejeden kierowca ucieszy się, że koniec z sygnalizacjami świetlnymi
i że zamiast nich w wielu miejscach są ronda.

Adam Mytych I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna
pieszych, modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, budowie kanalizacji deszczowej, kanałów teletechnicznych czy montażu monitoringu.

One rzeczywiście ułatwiają przejazd i są elementami spowalniającymi ruch. A to,
jak wiemy, przyczynia się też do poprawy bezpieczeństwa. Być może kierowcom
nie zawsze się to podoba, ale już pieszym i rowerzystom jak najbardziej. Jesteśmy
bardzo dumni, że w ciągu całej DK12 mamy teraz ścieżkę rowerową. Będzie szybko
i wygodniej, zarówno dla użytkowników aut, jak i rowerzystów. Każdy na tym zyska.

Bez tego przebudowa nie miałaby głębszego sensu. Jak już robić, to kompleksowo, po wielkopolsku. Nie po to układamy asfalt, żeby później rozkopywać drogę.
A tak wszystko jest, jak trzeba.

Panie prezydencie, rozmawiamy o przebudowie czy modernizacji, mówimy tak
bardzo ogólnie, ale to bardzo pojemne pojęcie. Co właściwie się pod nim kryje?

O przyrodzie też nie zapomnieliście, chociaż trochę wycinki trzeba było
przeprowadzić.

Modernizacja DK 12 nie tylko objęła konstrukcję jezdni czy budowę rond. Tutaj
mowa też o ścieżkach rowerowych, chodnikach, oświetleniu, przejściach dla

Nie zawsze da się tego uniknąć, ale staraliśmy się oszczędzać zieleń, jak tylko mogliśmy. Oczywiście na skutek wycinki przeprowadziliśmy tak zwane nasadzenia

Całkiem długa lista…
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mapie Leszna

zastępcze, dzięki czemu Leszno wcale nie straciło, ale zyskało nową zieleń. To niesamowite, ale w ramach inwestycji przeprowadziliśmy ponad 600 nowych nasadzeń, nie tylko w obrębie drogi, ale też w innych rejonach miasta. Przekłada się to
na poprawę mikroklimatu w mieście. W jednym z miejsc specjalnie zmieniliśmy
też przebieg ścieżki pieszo-rowerowej.
Słynna sprawa Parku Jonstona.
Tak, właśnie o tym mówię. W pierwotnej wersji miała ona biec przy drodze, ale ostatecznie jeden z jej fragmentów został poprowadzony właśnie przez Park Jonstona.
Pojawili się malkontenci, że po co, że dlaczego, ale chyba lepiej mieć gładką
ścieżkę w parku niż niepotrzebnie wycięte drzewa czy krzewy.
Wyszliśmy z podobnego założenia i - jak sądzę - to była roztropna decyzja.
Inwestycja przypadła na trudny czas pandemii koronawirusa. Czy miała ona
wpływ na postęp prac?
Na szczęście sama pandemia nie wpłynęła w sposób znaczący na tempo realizacji
inwestycji. Trochę czasu zajęły nam konsultacje społeczne. Wiele wniosków z tych
konsultacji uwzględniliśmy i widzimy, że one były zasadne. Mam na myśli na przykład drogę serwisową z dojazdami do posesji czy ogródków działkowych przy ulicy
Szybowników. Te rozwiązania mocno podniosły komfort życia mieszkańców oraz
przedsiębiorców mających tam swoje firmy. Poza tym w grę wchodziły sprawy dotyczące wywłaszczeń i przejęcia gruntów oraz dwóch nieruchomości, które znalazły
się na kursie kolizyjnym między innymi z pasem drogowym.

Fot. J.Schwarz – Czarny Productions
a to ze względu na jednoczesne zamknięcie wielu kierunków ruchu. Daliśmy radę,
choć było trudno.
Panie prezydencie, nie wierzę, że wszystko szło tak idealnie. Były jakieś
niespodzianki?
Problem był z przejściem podziemnym pod Alejami Jana Pawła II, gdzie musieliśmy
wykonać dodatkowe prace. Nieprzewidziane roboty mieliśmy także na wiadukcie.
Zmieniliśmy również średnicę wspomnianego już ronda przy ulicy Wolińskiej, doszły jeszcze zmiany na etapie prac projektowych drogi serwisowej, będące efektem
konsultacji społecznych. Przez to pojawiły się dodatkowe koszty, ale trzymamy się
założenia, że lepiej zrobić raz i porządnie niż później poprawiać.

Który etap przebudowy był - pańskim zdaniem - najtrudniejszy?

Ale te objazdy…
To fakt. Udało nam się jednak tak je zorganizować, żeby nie odciąć dzielnicy od
pozostałej części miasta. Najtrudniej było z budową ronda przy ulicy Wolińskiej,

W takim razie finał, kluczowa inwestycja zakończona.
Tak i w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować wszystkim - mieszkańcom za
cierpliwość, przedsiębiorcom za wyrozumiałość, radnym za przychylność, a firmie
za wykonaną pracę. Zdaję sobie sprawę, że każdy remont to problemy i nerwy, ale
czasami żeby było lepiej, musi być trochę komplikacji. Robiliśmy tę drogę po to,
aby Leszno było przyjazne i dla tych zmotoryzowanych, i dla tych którzy jeżdżą
rowerami czy chodzą na piechotę. Myślę, że to się udało.
Trzymamy kciuki, żeby tak było.

(28/2022)

Sądzę, że przebudowa ulicy Szybowników, choćby ze względu na duży zakres
prac. Daliśmy jednak radę pogodzić interesy miasta, mieszkańców tego rejonu oraz
przedsiębiorców. Bardzo mnie to cieszy.
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Zamieszkaj w dobrej lokalizacji i poczuj klimat Antonin
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to miejsce znajdowało się poza Lesznem. Dzisiaj to jedna z centralnych dzielnic miasta, która
utrzymuje spokojny i przede wszystkim zielony charakter. Właśnie tutaj od kilku lat buduje się osiedle Nowe Ogrody, które porywa mieszkańców swoim niesamowitym klimatem.
Rzadko się zdarza, aby wszystko się układało w spójną całość - wygodny dostęp
do infrastruktury, bliskość Śródmieścia, a do tego oddech przyrody niczym na wsi.
To jak połączenie wody i ognia - niby niemożliwe, a jednak istnieje. Zrobiła to firma K2 Nieruchomości, która wybudowała osiedle Nowe Ogrody przy ul. Ostroroga
w Lesznie. Tutaj nie ma dróg na skróty. Deweloper postawił na wysoką jakość, wygodę oraz bezpieczeństwo mieszkańców.
Każdy lokal jest wyposażony w wysokiej klasy stolarkę okienną, a także rolety zewnętrzne dla poprawy komfortu użytkowników. Winda jest standardem, podobnie
jak pomieszczenia dla wózków i rowerów. Osiedle zostało oplecione monitoringiem wizyjnym z możliwością odtwarzania obrazu do miesiąca wstecz. W centralnej części – z myślą o dzieciach – umieszczono plac zabaw. Inwestor zadbał również o przestronny parking dla zmotoryzowanych mieszkańców.
Mieszkania na Nowych Ogrodach rozchodzą się bardzo szybko. Kupujących przyciąga nie tylko miejsce i standard lokali, ale też starannie rozplanowany układ

(29/2022)

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

urbanistyczny osiedla. Tworzy on całość ze znajdującymi się po sąsiedzku budynkami "Antonińskiej" i "Niezapominajki", które również zostały wybudowane przez
firmę K2 Nieruchomości.
– Osiedle składa się obecnie z siedmiu budynków mieszkalnych. W najnowszym
znajdują się lokale w układach dwu- i trzypokojowych z aneksami kuchennymi oraz
jasnymi i przestronnymi balkonami o metrażach od 37 do 52 metrów kwadratowych.
Na sprzedaż "od ręki" zostało nam jeszcze sześć mieszkań w metrażach od 47 do 52
metrów kwadratowych. Ceny zaczynają się od 6860 zł brutto za metr kwadratowy
– mówi Michał Kuraś, prokurent spółki K2 Nieruchomości.
Warto sprawdzić i warto pospieszyć się z decyzją o zakupie. To najlepsza oferta
w Lesznie!

# PROMOCJA
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# POZNAJ ŚWIAT

Perła szwedzkiego wybrzeża
Göteborg dawniej nie miał dobrej opinii. Był uważany za miasto przemysłowe, portowe oraz niezbyt ładne. W ostatnim pięćdziesięcioleciu przeszedł istotną metamorfozę. Obecnie zachwyca na różne sposoby. Nie tylko średniowieczną dzielnicą Haga,
industrialnym nabrzeżem, czy potężną fabryką Volvo, ale także szwedzkością. To najbardziej szwedzkie miasto.
Tanie bilety
Bilety lotnicze do naszego zamorskiego, północnego sąsiada są bardzo tanie. Drożeją właściwie tylko w okolicy
polskich świąt. Dlaczego? W Szwecji
mieszka stosunkowo dużo Polaków, którzy w tym okresie tłumnie przylatują do
Polski. Sam byłem świadkiem pewnego lotu tuż przed świętami, gdy samolot
był wypełniony do ostatniego miejsca
oraz lotu w czerwcu, gdy w samolocie
było kilkanaście osób. Można wybrać
Ryanair, WizzAir (tanio), Norwegian
(drożej), SAS oraz LOT (drogo). Do
Göteborga można obecnie polecieć
z Gdańska, Warszawy oraz Krakowa.
Bilet będzie w korzystnej cenie, jeśli
nie będzie kosztować więcej niż 89 zł.
Malutka uwaga - jeśli tylko planujecie
lecieć z Ryanair i zabrać trochę więcej
bagażu, to nie ryzykujcie i wykupcie bagaż dodatkowy - na lotnisku LandvetterGöteborg rygorystycznie to sprawdzają.

Hotel! Tak drogo?!
W Göteborgu znajdują się drogie miejsca noclegowe. Najtańszy hostel kosztuje 100 zł za dobę, natomiast hotel ok. 250
zł. Z drugiej strony są one warte tej ceny.
Spałem już w dwóch hostelach w tym
mieście i oba mogę z czystym sercem
polecić - Backpackers oraz STF Hostel
Stigbergsliden. Uważam jednak, że każdy powinien sobie pozwolić na odrobinę
luksusu i zatrzymać się, choćby na jedną dobę, w jednym z kilku najlepszych
hoteli Göteborga. Upper House to przede wszystkim podgrzewany, szklany basen na dachu, Hotel Pigalle to elegancja, Elite Plaza Hotel to miejsce spotkań
gwiazd, Dorsia Hotel&Restaurant to magiczny eklektyzm z domieszką orientalnego bogactwa. Noc w każdym z tych
obiektów kosztuje od 400 zł. Choć np.
w Hotelu Pigalle ceny nie są stałe, więc
czasami mogą być naprawdę niskie.

Zapomnij o przewodniku
Są miejsca, które trzeba zwiedzać
z przewodnikiem i są miejsca, w którym
najlepiej o nim zapomnieć. Tutaj lepiej
zdecydować się na drugą opcję. Jak już
wspomniałem w Göteborgu jest mnóstwo rzeczy, które potrafią zachwycić,
ale tylko wybrane osoby. Niektórzy będą
się nudzić w porcie, a niektórzy będą
ukontentowani industrialnym krajobrazem. Najlepszą metodą na zwiedzanie
tego miasta są długie spacery. Powinny

one prowadzić przez dzielnicę Hagę.
To jedna z najstarszych części miasta.
Składa się z wąskich uliczek, kolorowych kamieniczek oraz pięknych szyldów sklepowych. Wieki temu to właśnie
tutaj tętniło życie gospodarcze miasta.
Przy ulicy Haga Nygata 24 mieści się
Cafe Husaren. To perfekcyjne miejsce na
szwedzką fikę. Dla niezorientowanych
powiem, że jest to przerwa na kawę oraz
bułeczkę cynamonową. To obowiązkowy punkt dnia każdego Szweda oraz turysty, który odwiedza ich kraj. Proszę
Was tylko o umiar. To, że dolewka kawy
jest najczęściej darmowa, nie oznacza, że można to robić w nieskończoność, czego osobiście byłem świadkiem.
Kungsportsavenyn to główna ulica miasta. Mieszczą się przy niej liczne sklepy odzieżowe, z pamiątkami, najlepsze
restauracje oraz kawiarnie. Niedaleko
znajduje się katedra pełna protestanckiego ducha prostej piękności.

Port, Universeum, Liseberg
W każdym z tych trzech miejsc można
spędzić co najmniej jeden dzień. W porcie, przy ulicy Lilla Bommens Torg, mieści się przystań firmy Stromma. Jest ona
odpowiedzialna za organizowanie rejsów
wycieczkowych. Uroczymi statkami zabiorą nas na wyspę Vinga (malutka wysepka na środku archipelagu, z wieżą oraz
piękną przyrodą), jednodniową wycieczkę na Marstrand (kilka wysypek z królującą nad nimi twierdzą) oraz trzygodzinny rejs po archipelagu oraz Hisingen. Dla
osób, które chcą poznać trochę historii
polecam Marstrand, natomiast dla relaksu najlepszy jest rejs po archipelagu.
Universeum to centrum naukowe przeznaczone zarówno dla najmłodszych, jak
i dla najstarszych. Mieszkają tam również egzotyczne zwierzęta. Część z nich
znajduje się na wyciągnięcie ręki, ponieważ np. do małpiarni można wejść.
Dosłownie. W tym sensie, że wchodzi
się do niej - jeśli będziemy mieli pecha
to małpka nas zaatakuje. Oczywiście
żartuje, ponieważ są bardzo przyjazne
i przyzwyczajone do kontaktu z człowiekiem. W Universeum można spędzić cały dzień. Liseberg to natomiast
ogromny lunapark. Zdecydowanie najkorzystniej wykupić bilet na nieograniczoną liczbę przejażdżek, a także przyjechać do Lisebergu we wtorek, środę
lub czwartek z samego rana. W piątki,

soboty, niedziele i poniedziałki spędzimy więcej czasu w kolejce.

Trochę dalej
Sporo osób mnie poprawia i mówi,
że kompleks fabryk Volvo leży
w Göteborgu, a nie w osobnym mieście. Moim zdaniem jest jednak inaczej.
Pomieszczenia należące do szwedzkiego giganta motoryzacyjnego znajdują się
w Torslandzie, czyli w sensie prawnym
w dzielnicy Göteborga. Aby dojechać
do muzeum Volvo, trzeba złapać jeden
z autobusów. Z centrum miasta jedzie
się tam dość długo, bo prawie 40 minut.
Podróż jest jednak fascynująca, ponieważ wiedzie obok niezliczonych fabryk.
Na terenie Torslandy pracuje obecnie
kilka tysięcy pracowników. Muzeum
Volvo jest już teraz bogate w eksponaty,
a mimo to z czasem ma ulegać powiększeniu. Łapiąc podmiejski autobus można dotrzeć do muzeum lotnictwa. Oprócz
pięknych eksponatów są tam również
symulatory. Za naprawdę śmieszne pieniądze można poczuć się, jak prawdziwy pilot. Na terenie muzeum mieści się
także profesjonalny symulator Boeinga
737, na którym ćwiczą zawodowi piloci.
Lot na nim jest już niestety trochę droższy, ale wciąż tańszy niż np. w Polsce.
W Göteborgu swoją siedzibę ma mnóstwo znanych szwedzkich obiektów
kulturowych, takich jak np. teatry, opery oraz muzea sztuki. Zrezygnowałem
z ich opisu, ponieważ wyszedłem z założenia, że miłośnik muzyki sam zdecyduje się na wizytę w obiekcie przy ul.
Christina Nilssons Gata 411.

Duńczycy na horyzoncie!
Trudno w to uwierzyć, ale Szwedzi
najwięcej wojen stoczyli z Duńczykami
- i zawsze byli górą (no może nie zawsze…). Niedaleko od Göteborga znajduje się malutka wyspa, a na niej twierdza Nya Elfsborg. Można na nią dotrzeć
korzystając z usług Strommy, o której już
pisałem. W zeszłym roku za 135 SEK
można było popłynąć na wyspę, a następnie zwiedzić ją z przewodnikiem.
Wzięcie udziału w tej wycieczce jest…
magiczne. Dzięki niej można zakochać
się w Szwecji, choć… może nie będę
zdradzał dlaczego. Wyjaśnię tylko tytuł
- przewodnik bardzo mocno nawiązuje
do konfliktu z Danią. Tak bardzo, że jako

Król Gustaw Adolf dumnie spoglądający na przechodniów
zwiedzający stajemy się żołnierzami lub
więźniami. Przekonajcie się sami!

Zła opinia

Bardzo często słyszy się, że w Göteborgu
jest niebezpiecznie. Prawdą jest, że na
jego terenie przebywają dwa rywalizujące ze sobą gangi. Prawdą jest też to,
że w tym mieście notuje się najwyższy
odsetek przestępstw w Szwecji. Trzeba
pamiętać o tym, że do czynów zabronionych dochodzi w ogromnej większości
na obrzeżach miasta, w dzielnicach zamieszkałych przez imigrantów, do których żaden turysta ani żaden Szwed,
który tam nie mieszka, nie chodzi. Po
drugie znaczna większość przestępstw
jest popełniana nie na przypadkowych
osobach, ale na członkach przeciwnego gangu. Po trzecie, gdy zobaczycie
w pewnej telewizji informacje o tym,
że poziom przestępczości w Szwecji
jest najwyższy w Europie, to pamiętajcie o tym, że w Szwecji za przestępstwa
uznaje się także wszystkie wykroczenia
drogowe. I wreszcie - w Szwecji notuje
się wszystkie czyny zabronione zgłoszone organom ścigania, a w Polsce tylko te,
które zostały przyjęte przez policję lub
prokuraturę.
KAMIL DUDKA
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# FESTIWAL KOLORÓW

Leszno Kolor Fest 2022
Festiwale Kolorów są największą i najbardziej kolorową imprezą w Polsce. Organizowane są od kilku lat również w Lesznie. Tym razem festiwal odbył się 8 maja
w Alei Gwiazd Żużla. W każdej imprezie uczestniczy kilkaset roześmianych i kolorowych ludzi, dla których najważniejszym punktem imprezy prócz różnych innych
atrakcji są wyrzucane w górę Kolory Holi. Tworzą one wielką barwną chmurę. Ogólnopolska trasa została zainspirowana hinduistycznym świętem radości Holi.
FOT. HANNA MAĆKOWIAK

# FESTIWAL KOLORÓW

29

REKLAMA

30

# SPORT

FUTSAL

ŻUŻEL

Paweł Mrozkowiak twórca drużyny GI Malepszy Futsal Leszno został wybrany na stanowisko prezesa futsalowej ekstraklasy. Warto zaznaczyć, że do walki o wspomniane stanowisko stanęło 800 osób. Leszczynianin swoją funkcję obejmie od 1 lipca.
Życzymy powodzenia!
Dobiegają końca rozgrywki ligowe Statscore Futsal Ekstraklasy. Leszczyńscy futsalowci
przegrali w Wilanowie z tamtejszym AZS UW Darkomp 7:4. W spotkaniach na własnym parkiecie pokonali Celarex Chorzów 5:3 oraz Team Lębork 7:4. W ostatnim meczu sezonu 2021/2022 drużyna GI Malepszy Futsal Leszno zmierzy się z Fit-Morning
Gredar Futsal Brzeg.

Żużlowcy FOGO Unii Leszno mają za sobą kolejne ekstraligowe pojedynki. Zgodnie
z oczekiwaniami pokonali w derbowym pojedynku drużynę gości z Ostrowa
Wielkopolskiego. Pierwszą gorycz porażki musieli przełknąć po wyjeździe do odległego Lublina. Pozostaje ufać, że wygrana z toruńskimi aniołami oznacza powrót na
dobre tory.

TENIS STOŁOWY
Historyczny sukces osiągnęły tenisistki stołowe Wametu Dąbcze. Zostały mistrzem kobiet II ligi wielkopolsko – zachodniopomorskiej. Warto odnotować, że w fazie zasadniczej wygrały wszystkie spotkania, a w wielkim finale pokonały drużynę Griffins Spin
Szczecin. Zdecydowaną liderką drużyny z gminy Rydzyna jest Natalia Michorczyk, która
wygrała wszystkie dotychczasowe pojedynki ligowe w barwach Wametu. Cenne punkty zdobywają także: Sandra Kozioł, Agata Domańska, Magdalena Jaszczuk, Aleksandra
Paszek i Magdalena Borowczyk. Teraz przed tenisistkami udział w dwumeczu barażowym z Notecią Inowrocław o awans do I ligi.
Z kolei tenisiści Wametu zdobyli tytuł wicemistrzów II ligi mężczyzn wielkopolsko –
zachodniopomorskiej. To najlepszy wynik w historii klubu z Dąbcza, który powstał
w 2009 r. Gratulacje!

Leszno - Ostrów Wielkopolski 56:34
Doyle 9+3, Kołodziej 9, Bellego 7+1, Lidsey 11+1, Pawlicki 12+1, Ratajczak 4, Jabłoński
3+1, Rew 1
Lublin – Leszno 58:32
Doyle 6, Kołodziej 10+1, Bellego 5+1, Lidsey 3+1, Pawlicki 6, Jabłoński 6, Ratajczak 1,
Mencel 1
Leszno – Toruń 47:43
Doyle 3+2, Kołodziej 14, Bellego 7+1, Lidsey 8+1, Pawlicki 9+1, Ratajczak 2, Jabłoński 4
Ekstraliga żużlowa sp. z o.o. podjęła decyzję dotyczącą spotkania Leszna z Gorzowem.
Uznano, że sędzia popełnił błąd przy ustalaniu kolejności zawodników w biegu 15.
Konsekwentnie zmienia się zatem końcowy wynik meczu z 45:45 na 46:44 na korzyść
drużyny z Leszna.
Doskonale radzą sobie młodzi żużlowcy w rozgrywkach ekstraligi U-24. Zwyciężyli
w Częstochowie 36:54, z Gorzowem 51:39, we Wrocławiu 39:51 i zremisowali
z Ostrowem 45:45. W pokonanym polu pozostawili także faworyzowanych Lublinian,
kończąc zawody wynikiem 37:53. Jedną z rewelacji rozgrywek jest jeżdżący w barwach Unii Keynan Rew.
Żużlowa reprezentacja Polski na torze Polonii Bydgoszcz zmierzyła się z w towarzyskim spotkaniu z drużyną Reszty Świata. Biało-czerwoni zwyciężyli 51:38. Na koncie
wygranych 10+1 zapisał Janusz Kołodziej. Dla drużyny Reszty Świata 10+1 przywiózł
Jason Doyle, a David Bellego 1.
Polacy zdeklasowali rywali w rozegranych w Poznaniu Drużynowych Mistrzostwach
Europy. W zawodach niepokonany był reprezentant leszczyńskiej Unii Janusz Kołodziej.
Punkty dołożyli także: Bartosz Zmarzlik (14), Patryk Dudek (11) i Maciej Janowski (7).
Srebrny medal wywalczyła Dania, a brązowy Wielka Brytania. Czwarte miejsce zajęła Szwecja.
Rozpoczęła się rywalizacja o indywidualne mistrzostwo świata w cyklu Speedway
Grand PRIX. Po dwóch rundach liderem jest Bartosz Zmarzlik z 30 punktami na koncie. Tuż za Polakiem plasują się żużlowcy duńscy Leon Madsen i Mikkel Michelsen.
Obaj mają po 30 pkt.

FLORET
SPEEDROWER
Status niepokonanych w rozgrywkach CS I ligi zachowują speedrowerowcy LKS Szawer
Leszno. W ostatnim wyjazdowym pojedynku zwyciężyli z ZKS Zielona Góra 66:94.
Natomiast w spotkaniu z PKS Victoria Poczesna przyznano walkower 56:0 na rzecz
drużyny z Leszna. Goście borykają się z problemami kadrowymi i nie byli wstanie wystawić regulaminowego składu. W najbliższej kolejce LKS Szawer zmierzy się z inną
niepokonaną ekipą – OS Omega Ostrów.

KRĘGLE
Na leszczyńskiej kręgielni rozegrano Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów w kręglarstwie klasycznym. W zmaganiach pań triumfowała zawodniczka Polonii 1912
Leszno Nicoletta Dudziak. Poloniści osiągnęli także niezłe wyniki w rywalizacji panów.
Drugie miejsce zajął Mikołaj Konopka, a czwarty był Michał Szulc. W Lesznie pozostały także medale z najcenniejszego kruszcu w rywalizacji par. Nicoletta Dudziak i Anna
Chwastyniak oraz Mikołaj Konopka i Michał Szulc stanęli na najwyższym stopniu podium. Po mistrzostwach powołana została reprezentacja na kręglarskie mistrzostwa
świata seniorów i seniorek, które odbędą się w Estonii. Promocję gry z leszczyńskiego
zespołu otrzymała Nicoletta Dudziak i Michał Szulc.

W Gdańsku odbyły się seniorskie mistrzostwa Polski we florecie. Renata Tomczak
z IKS-u Leszno zdobyła brązowy medal. Mistrzem kraju wśród mężczyzn został wychowanek IKS-u Adrian Wojtkowiak. W rywalizacji drużynowej męska drużyna zajęła
szóste miejsce.

PIŁKA NOŻNA
Fantastycznie spisują się w rozgrywkach rundy wiosennej piłkarze Polonii 1912 Leszno.
Poloniści pokonali Piast Czekanów 2:1, Ostrovię 1909 Ostrów Wielkopolski 0:1 i Kanię
Gostyń 3:2. Mimo wpadki z Krobianką Krobia i przegranej 2:1 Polonia utrzymała się
na fotelu ligowego lidera.

PIŁKA RĘCZNA
W nie najlepszych nastrojach kończą sezon szczypiorniści MKS Real Astromalu Leszno.
Ulegli w Poznaniu tamtejszemu Grunwaldowi 30:24. W ostatnim meczu przed własną publicznością uznali wyższość ekipy MZS – TS ZEW Świebodzin. Natomiast w kończącym sezon pojedynku wyjazdowym w Kątach Wrocławskich gospodarze zwyciężyli 28:20.
OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Zapraszamy na ring
Broda nisko, garda wysoko. Kask na głowie, ochraniacze na zębach. Nie ma już odwrotu. Nie cofamy się, atakujemy. Boks
i kickboxing to sprawdzenie siebie, to walka ze sobą i swoimi słabościami. W tej rywalizacji jest jednak niezwykła moc.
Udowadniają to Aniela Misiaczyk i Max Kowanek.
Aniela jest uczennicą Szkoły
Podstawowej nr 12 w Lesznie. Mimo
młodego wieku może poszczycić się
niezwykłymi osiągnięciami. Podczas
Mistrzostw Europy w czarnogórskiej
Budvie wywalczyła 3 miejsce w kategorii Kick Light kadetów do 60 kg.
W Mistrzostwach Polski rozegranych
w Kickboxingu w formule Low Kick
w Piotrkowie Trybunalskim zdobyła
złoty medal. Z kolei podczas mistrzostw
w formule Full Contact stanęła na najniższym stopniu podium.
- Kickboxing trenuję od czterech lat.
Wcześniej trenowałam tenis, który jednak
przestał mnie pasjonować. Atmosfera na
zawodach nie była taka, jak sobie wyobrażałam. Chciałam pozostać przy sporcie i spróbować czegoś nowego – wyznaje Aniela.
- Mamo, chcę iść do Ciebie, powiedziała pewnego dnia – wspomina Cecylia
Pudlicka mama i jednocześnie trenerka
Anieli i dodaje.- Dziś Aniela podobnie
jak Max inspiruje i mobilizuje innych
trenujących. Stanowią doskonały przykład do naśladowania. Są niezwykle ambitni i napędzają do działania.
Aniela odważyła się na więcej i zamieniła rakietę tenisową na rękawice.
- Największy stres odczuwam przed walką. Wchodząc na ring, dominuje już adrenalina i przestaję myśleć o tym, co dookoła. Po wygranej jest po prostu super.
Pracuję także z psychologiem sportowym, który pomaga mi przygotować się
do rywalizacji – przyznaje.
- Aniela tak bardzo zakochała się w tym
sporcie, że karą jest dla niej zakaz pójścia

na trening, a nie ograniczenie korzystania z telefonu czy komputera – uzupełnia Cecylia.

***
Max uczy się w liceum ogólnokształcącym nr 1 w Lesznie. Wybrał klasę o profilu humanistycznym. To jednak sport
jest jego największą pasją, a przygoda
z nim rozpoczęła się już w dzieciństwie.
- Mając 5 lat, kiedy wracałem z tatą
z przedszkola, mijaliśmy plakat dotyczący zapisów na taekwondo. Tata pomyślał, że dobrze, abym potrafił się bronić – wspomina Max. Moim pierwszym
trenerem, który zaszczepił mi miłość do
sportów walki był Mistrz Świata w taekwondo, trener Marek Tyczyński.
Mimo osiągnięć na matach, jakie zdobywał z kolejnymi klubami (m.in. brązowy medal na Olimpiadzie Młodzieży)
podobnie jak Aniela poczuł, że przestaje się rozwijać i potrzebuje nowych wyzwań. I tak trafił w szeregi klubu Polonii
1912 Leszno. Szybko połknął bakcyla,
a do tego zaowocowało wcześniejsze doświadczenie. Już po miesiącu wystartował w pierwszych zawodach, z których
przywiózł brązowy medal.
Do największych osiągnięć Maxa możemy zaliczyć: 2 miejsce w Mistrzostwach
Europy
2021
w
Czarnogórze,
Mistrzostwo Polski w 2021 roku w Full
Contact oraz dwa tytuły Mistrza Polski
zdobyte w 2022 roku w formule Low
Kick i Full Contact.
Zadowolenia z osiągnięć i rozwijania
pasji nie kryją rodzice.
- Max robi to, co lubi, a przy tym
kształtuje cechy charakteru takie jak

Max Kowanek podczas zwycięskiej walki w Piotrkowie Trybunalskim

Aniela i Max u Prezydenta Miasta Leszna
systematyczność, obowiązkowość, deter- nieśmiertelnik, który otrzymał na kominacja i upór – mówi Anna Kowanek, munię oraz pierwsza koszulka Polonii
mama Maxa. Dzięki temu jest bardziej Leszno. Dodatkowo wchodząc na ring,
zorganizowany. Poza nauką znajduje uderza pięścią w narożnik.
jeszcze czas na siłownię, a w weeken***
dy lubi grać z kolegami w „kosza” i ” Moi rozmówcy właśnie przygotowunogę”.
ją się do Pucharu Świata Kickboxing
Sportowym idolem Maxa jest zawod- Hungarian Cup, które odbędą się
nik mieszanych sztuk walki Conor w Budapeszcie. Zgodnie przyznają, że
McGregor.
chcieliby wrócić ze złotymi krążka- Conor niezwykle mi imponuje w walce, mi. Pozostaje zaciskać kciuki i życzyć
cenię to, co zrobił dla sportu. Odrębną powodzenia!
kwestią jest jego życie prywatne.
Max zdradził, że ma swoje amuTEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
lety przynoszące mu szczęście. To
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE

Ekipa z Leszna po zawodach w Piotrkowie Trybunalskim
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Kontakt telefoniczny
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# ROZRYWKA

Humor na czerwcowe dni
:-)

Pewna blondynka kupiła sobie w aptece podpaski. Chwilę po wyjściu zauważy- ła jednak, że opakowanie jest
podobne, lecz rodzaj nie zgadza się
z tymi, które zawsze stosuje. Wraca do
apteki, poka- zuje opakowanie i pyta:
- Czy może mi pan wymienić?
Młody farmaceuta, zaczerwieniony po
uszy, odpowiada:
- Pani wybaczy, ale nigdy tego jeszcze
nie robiłem.

- Ja nie idę, nie mam się za co przebrać - Po prostu nie pij tyle co zawsze.
To wy- starczy, aby nikt cię nie poznał.
:-)
Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki:
- Zauważyłam, że w im bardziej zaawan- sowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie
rozumiem dlaczego.
- Bo jesteś od nich grubsza.

:-)

:-)

:-)

Zadanie udostępnił serwis krzyzówkowy szarada.net

PANORAMICZNA

Zocha mówi do swego męża:
- Ty, Józek, zostaliśmy zaproszeni na
bal maskowy.

KRZYŻÓWKA

W świecie komputerowego przetwarzania danych żadna awaria się nie
kończy, ponieważ płynnie przechodzi
w następną.

- Sąsiedzie! Dokupiłem sobie 10 hekta- rów pola!
- Wiem, wiem. Pański koń od rana
szlocha...

:-)

- 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!

:-)
:)

:-)

Podczas przedstawienia w cyrku wybuchł pożar. Wszyscy biegają w panice, wołając: „Ratunku, pożar!”.
Tymczasem z boku stoi spokojnie jakiś facet i mówi: - Jestem dyrektorem
cyrku. Proszę za- chować spokój, za
chwilę wystąpi poły- kacz ognia!

Pewien mężczyzna odwiedza starego
znajomego. Nagle przez pokój przebie- ga mały chłopczyk.
- Patent! - woła za nim gospodarz. Zrób nam herbatę i przynieś jakieś
ciastka!
- Patent? - dziwi się gość. - Cóż za
nie- zwykłe imię! Skąd się wzięło?
Gospodarz wzdycha ciężko.
- Wysłałem córkę na kurs żeglarski
i zo- bacz z czym wróciła...

opiwieści o
Olimpie

pustynne
psy

m. na
We˛grzech

- 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:

dialog

Flinta z Mars lub
Idola Snickers

kamizelka
ratunkowa

marka
płynu do Joanna
płukania
tkanin

śpiewa
sam

- 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.
wykupiona do broń
auto- Dawida
strady

można
weń
wpaść
umawia
na
wizyte˛ u
prezesa

autor
muzyki

rodzaj
saneczkarstwa

trafiła na
kamień
epoka
kojarzona ze
studnia˛

stolica
regionu
La Rioja

tworzenie
koka

mały
Maksymilian
z nich koński
podłoga chód

sławny
Umberto

noszona
na
stopie

niemieckie
auto
model
Forda

Pinot ...
narza˛d
odmiana wzroku
winorośli

rodzina
dusicieli

piosenkarz, kolejka wielbioprzez
grał w w grze nytłumy
"Diunie"

jeden z
kwasów
nukleinowych

nie
imie˛ Gisznuruje lowskiej
butów

Zorba z
filmu
groźny
pies

rysownik
Asteriksa
ma
apetyty
na ziemniaki

praca
NIK-u
zespół z
A. Chylin´ ska˛

ciasto
na
urodziny

patriarcha
Cerkwii
w Rosji

Meg,
aktorka

La dla
chemika
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Katarzyna Lewandowska
Moja praca w „Antonińskiej”…
…pracowałam w dziale księgowo-finansowym firmy prowadzącej obiekt. Po kilku latach otrzymałam propozycję pracy na stanowisku kierowniczym, którą przyjęłam. Było
to sporym wyzwaniem. Z jednej strony znałam zespół, a z drugiej musiałam zarządzać
swoim koleżeństwem. Mimo czterech lat pracy ciągle się uczę, branża jest wymagająca. Wiele dowiaduję się, słuchając ludzi i ich problemów - zarówno kierowników, jak
i też pracowników szeregowych. Jednocześnie praca ta wyzwala niezwykłą kreatywność, każdy dzień jest inny, nie można popaść w rutynę. Mam przyjemność czynnie
uczestniczyć w rozwijaniu miejsca pracy i to jest wspaniałe.

Studia…
…już w liceum pasjonowała mnie nauka języków obcych. Rozpoczęłam naukę języka włoskiego, korzystając z kursów korespondencyjnych „ESKK”. Byłam gotowa
pójść na studia prawnicze, jednak przeglądając informatory dotyczące kierunków
studiów, trafiłam na etnolingwistykę, gdzie podstawą edukacji jest nauka dwóch języków obcych oraz elementów kultury narodów, które się nimi posługują.
Interesowała mnie japońska filozofia szczęścia oraz sztuki walki, stąd obok angielskiego wybrałam ten właśnie język. Jednocześnie podjęłam także studia w leszczyńskim PWSZ, wybierając kierunek turystyka i rekreacja.

Sekret udanego poranka…
…dobra kawa, chwila ciszy i spacer z moim psem Zojką.

Na tapecie w telefonie mam…
…właśnie Zojkę! To mieszaniec, znalazła się w domu tymczasowym. Trafiliśmy z mężem na ogłoszenie, że poszukuje stałego domu i natychmiast się zdecydowaliśmy. Tak
nas urzekła, że przejechaliśmy blisko 100 kilometrów. Od zawsze lubiłam psy, a szczególnie te potrzebujące domu. Nigdy nie miałam rasowego psa.

Moje cele na drugie półrocze 2022…
…zawodowo zamierzamy rozkręcić nasz taras letni, zwiększając liczbę koncertów z muzyką na żywo. Prywatnie natomiast chciałabym realizować
swoją pasję, jaką jest wspinaczka skałkowa.

Zawsze znajdę czas na…
…chwilę z muzyką. Jej wybór zależy od nastroju. W każdym gatunku można odnaleźć coś interesującego. W swoim życiu słuchałam już niemal
wszystkie gatunki m.in. punk rock czy hip-hop. Obecnie najczęściej wybieram soul lub jazz. Lubię muzykę niezależną.

Do kina chodzę na…
…najczęściej to dzieci wybierają repertuar i wraz z nimi poznaję ich ulubionych bohaterów.

Moje ulubione miejsce w Lesznie…
…leszczyńska starówka. Spacer wokół rynku, odrestaurowaną alejką
Słowackiego i parkiem Kościuszki. To piękne i urokliwe miejsca.

Moje motto…
…najważniejsze, aby odnaleźć harmonię pomiędzy pracą a rodziną, pomiędzy dobrem ogólnym, a osobistym. Uważam, że harmonia to fundament szczęścia.

W dzieciństwie chciała zostać weterynarzem (i do dziś kocha
zwierzęta). Następnym planem był instruktor taekwondo
(które trenowała). Później pojawił się pomysł zawodu prawnika i już niemal złożyła dokumenty na studia o tej specjalności. Spełniona żona i mama trójki synów ze sportowymi
zdolnościami. Najstarszy z nich już w siódmej klasie szkoły
podstawowej przeniósł się do internatu w Głogowie, szlifując
piłkarski talent. Właścicielka psa Zojka. Kobieta roześmiana, spontaniczna i nieprzewidywalna. Otwarta na ludzi. Jak
przystało na zodiakalnego skorpiona, głowę ma pełną pomysłów, projektów i marzeń. Od czterech lat pracująca na stanowisku kierowniczym w Hotelu i Restauracji „Antonińska”
w Lesznie, a obecnie jako Dyrektor Hotelu. Dzięki temu z jej
nietuzinkowych rozwiązań może korzystać szerokie grono
osób.

Wymarzone wakacje…
…najlepszym miejscem na wypoczynek są miejsca pozwalające poznać lokalną społeczność. Nie korzystam z opcji all inclusive i nie jestem zwolenniczką spędzania urlopu na plaży. Będąc z rodziną w Chorwackim Omiš,
obserwowaliśmy miejscowe rozgrywki w balote, która przypomina grę
w bule. Niesamowite było, że mieszkańcy pobliskich osiedli już na kilka godzin przed zawodami zajmowali miejsca. Chcielibyśmy powtórzyć ten
wyjazd.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Baran (21.03-19.04)

Waga (23.09 - 22.10)

Drogi Baranie, czerwiec 2022 roku da Ci szansę przede wszystkim na poprawę w sferze materialnej. Aby
jednak tak się stało, powinieneś mieć plan i zachować zdrowy rozsądek. Pozostajesz obecnie pod troskliwą i łaskawą opieką Jowisza. Dzięki temu otworzą się przed Tobą nowe możliwości w rozwoju osobistym.
Jeśli tylko zechcesz, uda Ci się powściągnąć wrodzoną niecierpliwość i – ku radości nie tylko swojej – dokończyć projekty, na których skupisz uwagę. Jeśli jesteś samotnym Baranem, możesz liczyć na nową, wartościową znajomość. Jeśli zaś pozostajesz w stałym związku, prawdopodobnie staniesz się spiritus movens
ożywienia namiętności i serdeczności. Możliwe także, że zdecydowanie wzrośnie Twoja siła wewnętrzna,
zadbasz o kondycję fizyczną i samopoczucie. Warto wykorzystać sprzyjający czas do 18 czerwca. Później
aura kosmiczna może postawić Cię wobec przejściowych trudności.

Droga Wago, czerwcowa aura kosmiczna 2022 roku to optymalny czas, by udać się na urlop. Odpoczynek
w sferze fizycznej i duchowej pomogą Ci nabrać dystansu do aktualnej rzeczywistości i dokonać zmian
zgodnych z Twoimi oczekiwaniami. Czerwiec najprawdopodobniej okaże się miesiącem konfrontacji Twoich
oczekiwań z dotychczasowymi osiągnięciami. Bilans nie wypadnie po Twojej myśli. To z kolei powinno
stać się zachętą do podjęcia wysiłków przemiany wewnętrznej. To nie świat i inni, lecz Ty jesteś swoim
największym wrogiem. Zrozumienie i akceptacja tej prawdy otworzą przed Tobą nowe możliwości w każdej
dziedzinie życia. To przyniesie Ci satysfakcję mimo początkowych trudności czy oporów wewnętrznych.
Możliwe, że, korzystając ze sprzyjającej aury kosmicznej, zmienisz pracę lub rozpoczniesz projekty zawodowe
wymagające podróży i dodatkowych kwalifikacji. Postaraj się też z troską podejść do zdrowia, nie lekceważ
najsłabszych nawet przejawów słabości i nie poddawaj się im wewnętrznie.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, czerwiec 2022 roku sprawi, że w centrum zainteresowania znajdą się przede wszystkim relacje
z innymi i Twój stosunek do świata. Możliwe, że ożywią się Twoje relacje z dawno niewidzianymi znajomymi, spędzisz czas na wspólnych biesiadach lub wyjazdach w większym gronie osób. Zachowaj otwartość
umysłu, nie zamykaj się na to, co inne. Może się bowiem okazać, że wśród tej różnorodności charakterów odnajdziesz prawdziwego przyjaciela. Czerwiec da Ci także szansę na ożywienie ciepłych kontaktów
z osobami bliskimi Twojemu sercu. Możesz śmiało wcielać w życie plany, a nawet krok po kroku spełniać
marzenia. Jeśli coś nie udaje się mimo Twoich starań, pora zmienić sposób postępowania lub zrezygnować. W sprawach finansowych nie szarżuj. Po 20 czerwca możesz zaplanować dłuższy wypoczynek w towarzystwie tych, których kochasz. Dzięki temu zregenerujesz siły i z werwą rozpoczniesz kolejne projekty.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, czerwiec 2022 roku to dla Ciebie czas nowych początków. Otworzą się przed Tobą szanse
w następujących dziedzinach: uczuć, kariery, nauki oraz kontaktów międzyludzkich. Możliwe, że dokonasz
weryfikacji swoich dotychczasowych kontaktów towarzyskich oraz rodzinnych. Mogą pojawić się dawno nie
widziani znajomi. Prawdopodobnie ostatecznie zamkniesz niektóre sprawy, ponieważ dojdziesz do wniosku,
że nie ma sensu poświęcać im się dłużej. Zachowaj jednak czujność, by nie przegapić ciekawych ofert pracy
lub możliwość awansu. Możesz wykorzystaj sprzyjający czas, by podnieść kwalifikacje zawodowe, zdać
egzaminy, z sukcesem zakończyć trudne negocjacje. Czas będzie także sprzyjać przemyślanym i gruntownie
przygotowanym inwestycjom. Jeśli interesujesz się ezoteryką, to możesz doświadczyć głębokiego wglądu
w naturę spraw dotąd przed Tobą ukrytych. Wzrosną też Twoja intuicja, poczucie wewnętrznej harmonii
oraz siły fizyczne. Do 22 czerwca masz idealny czas na krótki urlop.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, czerwiec 2022 roku przede wszystkim postawi przed Tobą wyzwania w osobistej sferze życia.
Pozostaniesz w sferze wpływów większej wrażliwości na swoje potrzeby duchowe i emocjonalne. Masz
ogromną szansę odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii. Oznacza to jednak konieczność przyjęcia
postawy bezkompromisowej asertywności i konfrontacji z bliskimi Ci osobami. Nie będzie więc łatwo,
nie będzie miło, ale po wszystkim poczujesz się silniejszy i gotowy na nowe wyzwania. Czas konfrontacji
możesz przetrwać, pozostając wierny sobie i zarazem łagodnie życzliwy wobec otaczającego Cię świata.
Możliwe, że podejmiesz decyzję o zmianie miejsca do życia, powiększeniu rodziny, zmianie pracy itp..
Masz też optymalny czas na zmianę niszczących Cię nawyków żywieniowych, rezygnację z używek, detoks.
W prawach finansowych trzeba zachować umiar i ostrożność. Każde podjęte teraz ryzyko zemści się, niestety.

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, czerwiec 2022 to dla Ciebie czas szansy na rozwój w społecznej i uczuciowej sferze życia. Z jednej
strony będziesz bardziej wrażliwy na potrzeby innych. Masz szansę naprawić relacje, które od dawna nie
spełniają Twoich oczekiwań; możliwe pojednanie z kimś ważnym z Twojej przeszłości. Prawdopodobnie
poznasz też kogoś, kto ma szansę na dłużej zagościć w Twoim życiu. Z drugiej jednak strony wzmocni się
Twoja asertywność i zdecydowanie, by to inni dostosowywali się do Ciebie. Możliwe, że podejmiesz wysiłki,
by zmienić otoczenie, miejsce zamieszkania czy styl bycia. Otaczająca Cię aura energetyczna pomaga Ci
zregenerować siły duchowe i fizyczne. Poza tym czerwcowa aura kosmiczna sprzyjać Ci będzie we wszystkim,
co wymaga skupienia, wnikliwości i metodycznego podejścia. Zatem możesz z powodzeniem analizować
różnorodne kwestie oraz wdrażać poprawki, zdecydowanie odcinając się od przeszłości. Szczególnie warto
poświęcić czas na rozwój duchowy oraz rozwijanie naturalnych talentów.

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, czerwiec 2022 roku może skłonić Cię do głębokiej refleksji nad przeszłością. Dzięki niej masz
ogromną szansę, by odciąć się od niszczącej przyszłości i otworzyć na nowe. Uważaj, by nie ulec pokusie
powrotów do tego, co było; mogą się bowiem nagle pojawić w Twoim życiu dawno niedziani znajomi.
Zamknięcie przeszłości to krok konieczny, by otworzyć się na nowe. Najprawdopodobniej podejmiesz także
radykalne decyzje, które pozwolą Ci ostatecznie zerwać więzi blokujące Twój rozwój osobisty oraz społeczny.
Z drugiej strony masz realne szanse na sukcesy podczas egzaminów, awans zawodowy oraz nową pracę,
która spełni Twoje oczekiwania. Warto także teraz zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną, by zregenerować
siły. Czerwiec sprzyja także Twoim celom w dziedzinie zmiany stylu życia. Nowa dieta, zdrowszy jadłospis,
kształtowanie zdrowych nawyków zmienią jakość Twojego życia zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Horoskop klasyczny na czerwiec 2022 r. opracowała Akia

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, czerwcowa aura energetyczna 2022 roku to czas nowych początków w każdej sferze życia.
Zanim tak się stanie, trzeba zatrzymać się, krytycznie spojrzeć na siebie i swoje dokonania. Dlatego większość
czasu może Ci towarzyszyć uczucie zmęczenia, frustracji i potrzeba ucieczki od rutyny codzienności. Postaraj
się znaleźć czas tylko dla siebie, a nie uciekać od tego, co Cię dręczy w głębi duszy. Po przezwyciężeniu wewnętrznych trudności, zmianie nastawienia masz szansę na ekscytujące projekty zawodowe, powodzenie
w nauce oraz szczęście w relacjach z bliskimi. Masz także ogromne szanse na nowe ciekawe znajomości. Od
Ciebie zależy, czy i jak je wykorzystasz. Niektóre z tych znajomości mogą zaowocować przyjaźnią na całe życie. Nie ulegaj wrodzonej skłonności do stawiania wszystkiego na jedną kartę, bo tym razem ryzyko przyniesie katastrofę, które skutki mogą Cię dręczyć przez kolejne miesiące. Czerwiec to czas regeneracji sił i rozwoju
w sferze duchowej, a nie hazardowego podejścia do życia.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Drogi Strzelcze, czerwiec 2022 roku może okazać się bardziej łaskawy od ostatnich kilku miesięcy. Dzięki
bardziej harmonijnej dla Ciebie aurze kosmicznej możesz na nowo określić swoje cele osobiste i zawodowe
oraz śmiało przystąpić do ich realizacji. Możesz też teraz zregenerować siły duchowe i fizyczne, uzyskać
poczucie wewnętrznej harmonii. Najprawdopodobniej w centrum Twoich zainteresowań znajdą się sprawy
osobiste i pozycja społeczna. Możliwe, że dzięki bardziej harmonijnej aurze energetycznej znajdziesz
rozwiązania dla spraw, które od pewnego czasu nie przynosiły satysfakcji. Możesz znaleźć pracę, postarać
się o awans, czy choćby zmienić swoje podejście na bardziej satysfakcjonujące. Oszczędzaj jednak siły,
dbaj o siebie, bo osłabienie i stres łatwo przyciągają chorobę. Początek lata przyniesie także ożywienie
w kontaktach towarzyskich. Możliwe też, że nowe znajomości przyczynią się do rozwoju Twojej kariery.
Krótka podróż czy weekendowa wycieczka poprawią Ci nastrój.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, czerwiec 2022 roku to optymalny czas na spokojny urlop w towarzystwie oddanych
przyjaciół lub osoby bliskiej Twojemu sercu. Poza tym to może być skomplikowany miesiąc dla wielu
Twoich spraw. Plusem okaże się zmiana perspektywy, weryfikacja dotychczasowych osiągnięć. Minus to cały
szereg frustrujących okoliczności i konkretnych zdarzeń, na które napotkasz na swej drodze. W czerwcu nie
możesz po prostu pozwolić, by wszystko toczyło się swoim biegiem, bo przyniesie to niepowetowane straty.
Koniecznie zachowuj czujność, sprawdzaj wszystko dwa razy, a w razie konfrontacji lepiej dyplomatycznie
ustąp. Znajdź także czas, by zregenerować siły i po prostu cieszyć się bliskością tych, których kochasz.
Możliwe, że rozpoczniesz nowy etap zawodowy lub rozpoczniesz kursy podnoszące kwalifikacje. Masz
także zielone światło w sprawach duchowych i w miłości. Jeśli jesteś samotnym Koziorożcem, to może
pojawić się intrygująca osoba, która na dłużej pozostanie w Twoi życiu,mimo że początkowo nie będzie
to łatwe i oczywiste...

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, czerwiec 2022 roku to czas regeneracji sił i odpoczynku w sferze duchowej i fizycznej.
Od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz. Na pewno warto teraz rozpoczynać te projekty, na których Ci zależy.
Do 20 czerwca masz zielone światło w tych sprawach, na których skupisz całą uwagę. Jeden warunek: nie
popełniaj, drogi Wodniku, starych błędów. Przede wszystkim poświęcisz wiele czasu, by uporządkować
życiowe priorytety na najbliższe miesiące. Możliwe, że podejmiesz decyzje, które zmienią Twoją sytuację
finansową oraz społeczną. Bardziej harmonijna dla Ciebie energetyka czerwcowa wyzwoli Twoje twórcze siły
i chęć czynu. Dzięki temu możesz wnikliwiej rozważyć przyczyny dotychczasowych niepowodzeń i podjąć
działania naprawcze. Postaraj się jednak nie robić niczego na siłę. Słuchaj intuicji, ale i licz się z opiniami
tych, na których Ci zależy. Ogólnie bowiem czerwiec to czas testu, na ile jesteś gotów, by zostawić przeszłość
za sobą i ruszyć w nieznane.

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, czerwcowa aura 2022 roku może okazać się dość skomplikowana. Przede wszystkim nastaw
się na weryfikację dotychczasowych osiągnięć. Jeśli dobrze wykorzystałaś poprzednie miesiące, teraz będziesz zbierać owoce i możesz nieco poleniuchować. Jeśli jednak zmarnowałaś, droga Rybo, czas korzystny do zmian, to czekają Cię frustrujące chwile w osobistej i zawodowej sferze życia. Może się bowiem okazać, że staniesz oko w oko ze wszystkimi nagromadzonymi przez ostatnie tygodnie problemami. Osoby
z Twojego otoczenia także mogą domagać od Ciebie większego zaangażowania i zarazem okazywać Ci
znacznie mniej niż dotychczas życzliwości. Czerwiec to także czas sprzyjający, by udać się na krótki urlop
czy weekendowe wypady z rodziną i przyjaciółmi. Postaraj się więcej czasu spędzać, aktywnie wypoczywając, wzmacniając ciało fizyczne – „w zdrowym ciele – zdrowy duch”. Jeśli zostały jeszcze jakieś niezałatwione sprawy z przeszłości, to jak najszybciej się z nimi uporaj lub je po prostu odetnij.
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Świat w pigułce
Pozew rodzinny
Arvind Kumar to adwokat z Indii, który na początku maja wniósł do sądu dość
nietypowy pozew. Roszczenie było stosunkowo wysokie, gdyż wynosiło aż 650
tysięcy dolarów. Powodami byli państwo
Prasad, natomiast pozwanym pan Prasad.
Zbieżność nazwisk nie była przypadkowa, ponieważ w istocie był to pozew rodziców przeciwko… synowi. Okazało
się bowiem, że państwo Sanjeev oraz
Sadhana domagają się od niego odszkodowania, ponieważ ten… wciąż nie został ojcem. Na tak wysoką kwotę składają się koszty wesela, a także wszystkie
wydatki, które rodzice ponieśli na edukację syna. W pozwie podkreślili, że mimo
iż syn posiada licencję pilota, to i tak pozostaje bez pracy. Ponadto zapewniają,
że pozew cofną, jeśli wnuk urodzi się
w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Pierwszy przypadek
Władze Korei Północnej poinformowały
na początku maja, iż wykryto pierwszy
przypadek zakażenia koronawirusem.
Wydaje się, że liczba ewentualnych zakażeń jest jednak znacznie większa, ponieważ jeszcze tego samego dnia ogłoszono w największych miastach ścisły
lockdown. Kim Dzong Un ogłosił, że
każdy, kto tylko będzie miał objawy gorączki, będzie zobowiązany do pozostania w domu pod rygorem wysokich kar.
Władze mają także rzekomo rozważać
wprowadzenie obowiązkowych szczepień jedną z chińskich szczepionek.

Szczekanie na ratunek
Sherry Noppe to 63-letnia kobieta, która
od kilku lat zmaga się z demencją. W codziennym życiu pomaga jej czarny labrador Max. To właśnie on dba o jej dobre
samopoczucie, a czasami także… ratuje życie. Noppe pewnego dnia wybrała się ze swoim towarzyszem na spacer.
Niestety po kilku godzinach wciąż nie
wróciła do domu, więc sąsiedzi postanowili zaalarmować policję. Poszukiwania
prowadzono przez trzy dni, jednak bezskutecznie. Gdy już planowano je zakończyć, jeden z patroli zauważył psa,
który energicznie szczekał. Okazało się,
że był to Max, który wnet zaprowadził
funkcjonariuszy do Sherry. Kobieta leżała w miejskim lesie w stosunkowo ciężkim stanie, jednak ostatecznie po kilku
dniach wróciła do zdrowia.

Tragiczna śmierć
Marcelo Pecci był jednym z najsłynniejszych południowoamerykańskich prokuratorów. Od kilku lat występował jako
oskarżyciel w najgłośniejszych sprawach
karnych. Do jego specjalności należało zwalczanie zorganizowanych grup

przestępczych oraz ściganie karteli narkotykowych. Uchodził za niezłomnego oraz krystalicznie czystego. Nie był
surowy, lecz zawsze poszukiwał sprawiedliwości. Na początku poprzedniego miesiąca wybrał się ze swoją żoną
na jedną z kolumbijskich wysp. W pewnym momencie już po zmroku, gdy odpoczywał na hotelowej plaży, podeszło
do niego dwóch mężczyzn. Chwilę później wyciągnęli broń, a następnie oddali
kilkanaście strzałów w kierunku Pecci.
Prokurator zmarł na miejscu.

Ucieczka
Ponad sześćdziesięciu więźniów uciekło z więzienia Nouna w Burkina Faso.
Około godziny 5:00 w pobliskim mieście usłyszano strzały, a kilkanaście minut później bliżej nieokreśleni napastnicy rozpoczęli szturm na zakład karny.
Zdaniem ministerstwa spraw wewnętrznych napastnicy dysponowali ciężką bronią, a nawet ręczną artylerią. Wkrótce
udało im się sforsować bramę, a następnie uwolnić więźniów. Na domiar złego
w więzieniu tym przebywali najgroźniejsi przestępcy z całego kraju. Wielu z nich
było skazanych za akty terrorystyczne,
a także seryjne morderstwa. Zaskakujące
jest również to, że służba więzienna stosunkowo szybko poddała się, a także początkowo nie wezwała wsparcia.

Nowe zasady

Władze Afganistanu zdecydowały, że
ze skutkiem natychmiastowym kobiety będą zobowiązane do ubierania burek zawsze wtedy, gdy tylko opuszczą
dom. Nowy nakaz ma być rygorystycznie egzekwowany, a ewentualne kary
mają ponosić męscy opiekunowie kobiet. Talibowie przy okazji podkreślili
również, że zgodnie z prawem kobieta
może opuszczać dom tylko, jeśli jest to
konieczne.

Koniec epidemii
Władze Demokratycznej Republiki
Kongo ogłosiły, że Ebola nie stanowi
już zagrożenia. Eksperci z ministerstwa
zdrowia podkreślili, że oczywiście wirus
wciąż może być przyczyną wielu ciężkich chorób, a także niekiedy śmierci, niemniej w walce z nim skuteczne
są leki oraz szczepionki. Oświadczenie
jest o tyle interesujące, iż właśnie w maju
odnotowano kilkanaście nowych przypadków gorączki krwotocznej i nic nie
wskazuje na to, aby dotychczasowe sposoby leczenia Eboli miały ją definitywnie
wyeliminować.

Turecka inflacja
Zgodnie z majowym raportem tureckiego ministerstwa finansów inflacja zwiększyła się aż do poziomu prawie 70%.

Przedstawiciele rządu zachowują jednak spokój, ponieważ ich zdaniem jest
to przejściowy stan rzeczy i już wkrótce
inflacja zacznie spadać. Ma to być zasługa rządowego projektu obniżającego
stopy procentowe. Obecnie jest to najwyższa inflacja w całej Europie, choć
wydaje się, że pewne państwa zamierzają
dotrzymać kroku Turcji…

Nietypowy kierowca
Pewnego słonecznego dnia pewien
4-letni chłopczyk z Utrechtu postanowił wybrać się na przejażdżkę samochodem. W tym celu zabrał kluczyki
mamie, a następnie uruchomił samochód. Najwyraźniej brakowało mu jeszcze doświadczenia, ponieważ podczas
ruszania uderzył w inny, zaparkowany
obok samochód. Być może wystraszył
się, ponieważ natychmiast opuścił auto.
Następnie przez kilkanaście minut spacerował po ulicy, aż wkrótce został zatrzymany przez policjantów. Na komendzie
dość szybko połączono fakty - uszkodzony i porzucony samochód należał
do matki dziecka, natomiast chłopczyk
w pewnym momencie zaczął udawać,
że kieruje autem. Policjanci postanowili przekonać się, czy aby na pewno
czterolatek był w stanie kierować samochodem. Zdziwienie było ogromne,
gdy chłopczyk w trakcie eksperymentu samodzielnie otworzył drzwi, włożył kluczyki do stacyjki, a następnie poprawnie uruchomił silnik… Nowy Max
Verstappen!

Tragiczny finał ceremonii
Region Amhar w północno-zachodniej Etiopii w większości zamieszkały
jest przez ortodoksyjnych chrześcijan.
Żyją tu także muzułmanie, a także liczne plemiona wyznające lokalne religie.
W mieście Gonder znajduje się cmentarz Cheikh Elias, który jest głównym
ogniskiem sporu między muzułmanami, a chrześcijanami. Ci pierwszy uważają, że to miejsce spoczynku tylko dla
wyznawców Allaha, natomiast drudzy
twierdzą, że dawniej był to cmentarz
chrześcijański. To właśnie tutaj pod koniec kwietnia miał miejsce krwawy zamach zorganizowany przez ekstremistyczne chrześcijańskie bojówki. Atak
odbył się podczas muzułmańskiego pogrzebu. Muzułmanie zostali najpierw obrzuceni granatami, a następnie ostrzelani
z broni automatycznej. Oficjalnie zginęło
ponad 20 muzułmanów.

Nowe nazwiska
Włoski Trybunał Konstytucyjny uznał
za niezgodne z konstytucją nadawanie
dziecku przy narodzinach wyłącznie nazwiska ojca. Sędziowie zaproponowali, aby w momencie narodzin dziecko

otrzymywało dwa nazwiska - po matce
oraz po ojcu. Wybór jednego z nazwisk
będzie możliwy, ale tylko wtedy, jeśli
oboje rodziców wyrażą na to zgodę.

Najstarsza kobieta na świecie
19 kwietnia zmarła z przyczyn naturalnych Kane Tanaka, czyli najstarsza na
świecie kobieta. W momencie śmierci
miała 119 lat. Zdaniem rodziny w ostatnich miesiącach była wielokrotnie hospitalizowana, ale do końca zachowywała dobre samopoczucie. Podobno ostatni
dzień życia spędziła na delektowaniu się
czekoladą oraz napojami gazowanymi.

Początek tureckiej ofensywy
Tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że wojsko wznowiło na początku maja ofensywę przeciwko rebeliantom związanym z Partią Pracujących
Kurdystanu (PPK). Organizacja ta uznawana jest za terrorystyczną, a jej główne
kryjówki mieszczą się na granicy turecko-irackiej. Podkreśla się jednak, że tureckie działania prowadzone są również
przeciwko kurdyjskim cywilom, a niektóre ofensywy są w istocie działaniami
wojennymi, choć i tu również określa się
je mianem operacji specjalnych…

Nowe-stare zagrożenie?
Na początku lutego w wyniku amerykańskiej operacji zginął Abu Ibrahim
al-Kurasi. Był to przywódca Państwa
Islamskiego. Niektórzy komentatorzy
uważali wówczas, iż jest to w istocie koniec ISIS. Przez kilka kolejnych tygodni
rzeczywiście można było odnieść takie
wrażenie. Okazało się jednak, iż ISIS dokonało wyboru nowego przywódcy, którym został Abu Omar al-Muhager. Na
razie na jego temat nie ma zbyt dużo informacji. Niedawno nagrał 33-minutowe
wideo, w którym zapowiedział odrodzenie Państwa Islamskiego. Interesujące
jest jednak to, że al-Muhager przestrzegł
muzułmanów przed braniem udziału
w wojnie na Ukrainie, ponieważ zarówno Rosja, jak i USA, Ukraina i NATO,
to wrogowie Islamu.

Wszystkie ręce na pokład
Premier Ugandy, Robin Nabbanja, wydał rozkaz, aby wszyscy wojskowi przystąpili do walki z… robakami. Być może
brzmi to nieco dziwnie, ale Uganda od
kilku tygodni zmaga się z plagą owadów, które dziesiątkują uprawy. Rolnicy
są bezradni, ponieważ nie są w stanie
sami poradzić sobie z inwazją insektów.
Zadaniem wojskowych będzie eliminowanie robaków, a także pomoc mieszkańcom wsi.
KAMIL DUDKA

