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Rynki śniadaniowe z książką w tle   

LESZNO > Śniadanie w centrum miasta pośród zieleni, najlepszą lokalną ofertą gastrono-
miczną i kulturową. Pod koniec czerwca na pl. Metziga odbyła się pierwsza w tym roku od-
słona organizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta Leszna „Rynków Śniadaniowych”. 
Impreza jest częścią programu rewitalizacji centrum miasta. Ta edycja była wyjątko-
wa, ponieważ towarzyszyło jej udostępnienie mieszkańcom wnętrz nowej biblioteki. 
Zmodernizowany XIX-wieczny budynek, w którym wcześniej mieściła się szkoła, zrobił 
na zwiedzających ogromne wrażenie. Czytelnicy nie kryli zachwytu rozległą przestrze-
nią biblioteki, jej zbiorami, a także pięknym widokiem z dachu na leszczyńską starówkę.

Fot. Magdalena Woźna

Tworzymy produkty na zamówienie,
ale też posiadamy kilka stałych artykułów w naszym
sklepie internetowym. Zapraszamy do zakupów.

Robionewdrewnie:
Winietki,
Menu,

Zaproszenia,
Skrzynki na prezenty,

itp.

Pozostałe:
Świece sojowe w szkle,

Świece sojowe w betonie,
Upominki z wosku sojowego,

Doniczki do sukulentów,
Upominki dla gości,

itp.

www.no-brand.pl

no.brand.cs

no.brand.cs

576 666 536
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Remont hali Trapez   

LESZNO > Rozpoczął się remont hali Trapez. Będzie obejmował termomodernizację obejmującą wymianę instalacji wentylacyjnej, drzwi, okien i dachu oraz ułożenie nowego parkietu 
i modernizację zaplecza hali. Obiekt będzie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace remontowe mają trwać 6 miesięcy i pochłoną ponad 10 milionów złotych, 
z czego 5 milionów pochodzi z rządowego programu Polski Ład, a ponad 5,5 miliona złotych z budżetu miasta Leszna.

Pomysł na biznes  

LESZNO > W sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pod-
sumowanie XIII edycji konkursu „Pomysł na biznes”, który jest organizo-
wany przez Leszczyńskie Centrum Biznesu. Główną ideą konkursu jest 
promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży. Do obecnej edycji 
zgłosiło się 63 uczestników, ale ostatecznie złożonych zostało 40 biznes-
planów, w których uczestnicy musieli przedstawić projekty działań swo-
ich firm. Komisja konkursowa pierwsze miejsce w kategorii praktycznej 
przyznało projektowi pn.”Opracowania i wdrożenia systemu kontroli re-
tencji wód małej melioracji” Pawła i Szymona Niemiałkowskich. Drugie 
miejsce przypadło Mateuszowi Mendelewskiemu za projekt pn. „Rozwój 
bezpieczeństwa baz danych w technologii blockchain” związany z cyber-
bezpieczeństwem. Trzecie miejsce zdobył Arkadiusz Dudkowiak, które-
go pomysł związany był ze stworzeniem domowej piekarni, która będzie 
dostosowana do indywidualnych potrzeb żywieniowych konsumentów. 
Nagrodę Starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka i miejsce pierw-
sze zdobył Jeremi Filipowiak, który zaprezentował projekt dotyczący ryn-
ku kryptowalut. Miejsce drugie zdobyła Bianka Klupś, której firma będzie 
organizować kursy nauki języka włoskiego i kursy nauki języka polskiego 
dla Ukraińców, zaś trzecie miejsce przypadło Oliwii Michalak za projekt 
związany z tworzeniem zdrowych i smacznych słodkości. 
Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka otrzymał Marcin 
Rostowski, który wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie bę-
dzie łączył działalność biura rachunkowego ze wsparciem dla firm startu-
jących w przetargach publicznych. Fot. LCB
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SMEKTA A SP. Z O.O.

UL. POZNA SKA 6, 64-100 LESZNO, TEL. 65 529 43 35, WWW.SMEKTALA.PL
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Program leczenia niepłodności   

LESZNO > Urząd Miasta Leszna rozstrzygnął konkurs na prowadzenie programu wspie-
rania leczenia niepłodności dla par z Leszna. Obejmuje on komplet badań diagnostycz-
nych mających wskazać przyczyny występowania niepłodności. Konkurs wygrało 
Poznańskie Centrum Otolaryngologii, i choć w tym przypadku nazwa placówki może 
być nieco myląca to jednak zatrudnia ona również lekarzy ginekologów i położne. Rada 
Miejska przeznaczyła w budżecie na ten cel 35 tysięcy złotych. 

30–lecie reaktywacji Bractwa Strzeleckiego  

RYDZYNA > Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rydzynie obchodziło 30–lecie reaktywa-
cji. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu braci kurkowych na strzelnicę. Po mszy 
polowej prezes Bractwa w Rydzynie Grzegorz Gindera przedstawił historię organizacji. 
Podczas uroczystości zasłużeni dla Bractwa Kurkowego zostali uhonorowani Krzyżami 
Komandorskimi oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Kurkowych Bractw Strzeleckich 
RP.  W obchodach udział wzięli m.in. starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak i burmistrz 
Rydzyny Kornel Malcherek.

Fot. powiat leszczyński

Wotum zaufania i absolutorium 

dla prezydenta   

LESZNO > Prezydent Łukasz Borowiak otrzymał wotum zaufania. Za głosowało 15 rad-
nych z PL 18, PiS oraz radne niezrzeszone w klubach. Przeciwko natomiast było 5 radnych 
KO. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Trzech radnych było nieobecnych. Prezydent uzy-
skał również absolutorium  z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za przyjęciem było 
15 radnych z PL 18, PiS i radne niezrzeszone, a przeciw było 6 radnych z KO. Identyczny 
wynik w głosowaniu był przy sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Nowy zastępca komendanta 

straży pożarnej   

LESZNO >Starszy kapitan Paweł Plewa został pełniącym obowiązki zastępcy Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Akt powołania na to stanowisko 
wręczył w komendzie w Poznaniu Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP Dariusz 
Matczak. Paweł Plewa do tej pory pełnił służbę w wydziale operacyjno-szkoleniowym 
w leszczyńskiej komendzie, a wcześniej pracował w jednostce ratowniczo-gaśniczej. Jest 
rodowitym leszczynianinem.
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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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Przysięga na leszczyńskim Rynku   

LESZNO > 4 czerwca 134 żołnierzy z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej po 
odbyciu 16 – dniowego szkolenia podstawowego złożyło uroczystą przysięgę na lesz-
czyńskim Rynku. W uroczystości brali udział przedstawiciele dowództwa wojskowego, 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także księża 
kościoła katolickiego i prawosławnego. Po złożonej przysiędze najlepsi „terytorialsi” z 125 
Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie zaprezentowali pokaz dynamicznego wyszkolenia. 
Imprezą, która towarzyszyła uroczystej przysiędze na Rynku był piknik zorganizowany 
z okazji Dnia Dziecka i Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Przygotowany został 
przez Wodociągi Leszczyńskie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

Fot. Magdalena Woźna

Leszno na starych pocztówkach   

LESZNO > Na leszczyńskim Rynku została otwarta plenerowa wystawa pn. „Leszno na 
starych pocztówkach”, którą przygotowało Archiwum Państwowe. Wystawa obejmuje 
m.in. nieistniejący już piękny leszczyński dworzec, fragmenty ulic, miejskie place, szkoły, 
kościoły i restauracje. Najstarsze zbiory pocztówek pochodzą z początku dwudziestego 
wieku, z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz z początku okupacji niemie-
ckiej. Na wystawę zapraszamy do końca lipca.

Zmiany w strukturach Prawa i Sprawiedliwości  

LESZNO > Prawo i Sprawiedliwość zmieniło swoje struktury okręgowe. Okręg kalisko–
ostrowsko- leszczyński partii przestał istnieć i został podzielony na trzy odrębne okręgi 
tj. kaliski, ostrowski i leszczyński. Na terenie całej Polski zostały wyodrębnione 94 takie 
okręgi, na czele których stanęli parlamentarzyści, którzy nie pełnią funkcji ministerial-
nych w rządzie. Oznacza to, że Jan Dziedziczak kierujący dotąd dużym okręgiem kali-
sko-ostrowsko-leszczyńskim, a będący pełnomocnikiem Rządu ds. Polonii i Polaków za 
Granicą nie będzie mógł kierować już okręgiem leszczyńskim. Nowym prezesem został 
poseł Tomasz Ławniczak, szef sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki re-
gionalnej, były wicestarosta ostrowski.  Z kolei wicepremier i minister rolnictwa i rozwo-
ju wsi Henryk Kowalczyk będzie nadzorował w Wielkopolsce pracę nowych prezesów 
okręgów. Okręg leszczyński będzie obejmował Leszno, powiat leszczyński, kościański, 
gostyński i rawicki. Zmiany, o których zdecydowano w maju zostały zaakceptowane 
przez komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Weszły w życie 1 lipca. 

Dom Kultury po remoncie   

WIJEWO > Zakończył się gruntowny remont Wiejskiej Sali Domu Kultury w Brennie. 
Wyremontowana została zewnętrzna elewacja budynku, zamontowano klimatyzację, 
podwieszane sufity, wymieniono stolarkę. Również scena uległa powiększeniu. Remont, 
na który gmina otrzymała dofinansowania kosztował prawie 800.000 zł. Oficjalnego ot-
warcia Domu Kultury dokonali m.in. starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak oraz wójt 
gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński.
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Inwestycja będzie składać się docelowo z 33 domków wybudowanych w techno-
logii szkieletowej na płycie fundamentowej. Całość utworzy małe osiedle o wyso-
kim 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 dziesięciome-
trowy 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 kolej-
nych czterech. Ceny zaczynają się od 339.000 złotych brutto za domek.

Inwestycja fi rmy K2 Nieruchomości jest warta rozważenia, zwłaszcza przed roz-
poczęciem sezonu letniego. Tutaj znajdziesz to, czego potrzebujesz - spokój, re-
laks i bezpieczeństwo. Wszystko w znakomitej lokalizacji, nieco ponad 20 km od 
Leszna. Warto sprawdzić.

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.

Biuro Sprzedaży 
Ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.domkiletniskoweboszkowo.pl
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Jest jak czterolistna koniczyna – przynosi szczęście
Wcale nie piszę tego artykułu, ponieważ Norbert Konieczny z Leszna jest jedynym w Wielkopolsce mężczyzną, który komplek-

sowo organizuje śluby i przyjęcia weselne. Przecież świat ściśle określonych ról społecznych, wyznaczających kierunki ścieżek 

zawodowych – już dawno nie ma racji bytu. Ten tekst powstał jako przykład na to, że niezależnie od wszystkiego, powinniśmy 

słuchać siebie i być jak Norbert -FREELANCERAMI WŁASNEGO ŻYCIA! Zapraszam na krótką opowieść o człowieku, którego pasją 

jest spełnianie życzeń innych.

Mam szczęście do trafi ania na inspiru-
jących ludzi, przed opisaniem których 
nie sposób się powstrzymać. Uwielbiam 
bohaterów, którzy mają głowy pełne po-
mysłów, niekończący się zapał do pra-
cy i jasno określone cele. Taki właśnie 
jest Norbert – wedding planner, marke-
tingowiec, dziennikarz i kreator nowo-
czesnych rozwiązań. Człowiek, który 
do realizacji wszystkich swoich projek-
tów, potrzebowałby dodatkowego ży-
cia. W zeszłym roku zdobył tytuł licen-
cjata na kierunku mediaworking, a od 
października rozpoczyna studia magi-
sterskie. Obecnie jest w trakcie robienia 
„podyplomówek” z autoprezentacji, wy-
stąpień publicznych i przywództwa w bi-
znesie oraz na kierunku event manager. 
Na co dzień pracuje jako specjalista ds. 
marketingu w salonie samochodowym.
- Lubię mieć zapełniony kalendarz i do-

dawać sobie wciąż nowych obowiązków, 
by nie mieć pustych przebiegów. Od dzie-
cka wszędzie mnie pełno. Działałem 
w samorządzie uczniowskim, prowadzi-
łem apele szkolne, do których pisałem 
scenariusze. W gimnazjum tworzyłem 

bloga, za którego dostałem nagrodę
Najlepszego Młodego Dziennikarza. 
Praktykowałem w Telewizji Leszno oraz 
TVML, zorganizowałem również kilka-
dziesiąt eventów różnego rodzaju  – wy-
mienia Norbert. Jednak moim najwięk-
szym hobby jest organizacja ślubów, 
ponieważ uwielbiam pracę z ludźmi. 
Ekscytują mnie ludzkie emocje, które są
nieodłącznym elementem tego najpięk-
niejszego dnia w życiu - dodaje.
Jako dziecko namiętnie oglądał płyty 

DVD z rodzinnych wesel. Kiedy sam 
zaczął uczestniczyć w nich jako gość, 
zwracał uwagę na pracę podwykonaw-
ców i przyglądał się szczegółom. Uznał, 
że pomaganie narzeczonym w przygo-
towaniach i dopinaniu wszystkiego na 
ostatni guzik, to idealna praca dla ko-
goś, kto lubi wyzwania. Jak czuł, tak 
zrobił. Ukończył Akademię Wytwórni 
Ślubów, a w zeszłym roku powstała mar-
ka „Ślubna Koniczyna”. Pod jej szyldem 
Norbert pomaga parom (dzięki swoim 
niebanalnym pomysłom) uczynić dzień

ich ślubu jeszcze piękniejszym, niż so-
bie wymarzyli. 
- Uwielbiam być „wróżką” i spełniać

oczekiwania moich klientów, realizować
ich wizję, materializować wyobrażenia, 
które za każdym razem są inne, bo każdy 
człowiek jest inny. Bezcenne jest widzieć
zachwyt w oczach pary młodej i cieszyć
się ich szczęściem. Swoimi działaniami 
odciążam ich ze stresu i obowiązków, by 
mogli upajać się sobą i atmosferą tego 
niezwykłego dnia – wyjaśnia Norbert.
Norbert chce być w top 10 najlepszych 

wedding plannerów w Polsce. Marzy mu 
się także wydanie poradnika dla par, któ-
ry będzie kompendium wiedzy o orga-
nizacji ślubu. W najbliższych planach 
ma również rozpoczęcie kursu, który 
przygotowuje celebrantów do udziela-
nia ślubów humanistycznych, czyli for-
my zawarcia małżeństwa zastępującej 
ceremonię religijną. Śluby te charakte-
ryzują się m.in. czytaniem przez pary 

spersonalizowanych przysięg i w ich pi-
saniu Norbert również chce się wyspe-
cjalizować. Zresztą sam również marzy 
o tego typu ceremonii.
- Oczywiście, że mam wizję swojego wy-

marzonego ślubu. Chciałbym, by odbył
się za granicą - na przykład na Maderze. 
Byłaby to kameralna uroczystość na pla-
ży w gronie najbliższych osób, a potem 
huczne wesele w Polsce. Czekam na ten 
dzień z niecierpliwością i uśmiecham się
na samo wyobrażenie o nim. To będzie 
dopiero wyzwanie! – mówi Norbert.
Tymczasem to może właśnie wam na-

stępnym razem Norbert będzie towarzy-
szył w wyjątkowej ślubnej przygodzie. 
Może właśnie Tobie przyszły panie mło-
dy będzie niebawem poprawiał krawat 
przed wejście do kościoła, albo Tobie 
przyszła panno młoda układał długi tren. 
Tego z całego serca wam życzę!

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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Napad w alejce Do drogowej tragedii jeden krok

Kobieta próbowała postawić się agresorowi, ale nie zdążyła 

użyć przeciwko niemu gazu łzawiącego. Na szczęście nic jej się 

nie stało.

Do zdarzenia doszło o poranku w al. 
21 Października w Lesznie, kiedy szła 
do pracy. Widziała, że za nią podąża ja-
kiś mężczyzna. Trudno powiedzieć, czy 
spodziewała się działania z jego strony, 
jednak w rejonie cmentarza konfrontacja 
stała się faktem.

– W pewnym momencie, trzymając nóż
w ręce, napastnik zaatakował ją. Szarpał
za odzież i groził pozbawieniem życia lub 
zdrowia. Pokrzywdzona wyjęła z toreb-
ki gaz łzawiący, który sprawca wyrwał
z jej ręki, a następnie użył go wobec 
niej. Na szczęście kobiecie nic poważ-
nego się nie stało – opisuje zdarzenie 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.

Tego samego dnia podejrzany znalazł
się w rękach policji. To 30-latek, który 

od niedawna mieszka w Lesznie. Został
zatrzymany w pobliżu swojego domu i 
trafił "na dołek".

Ciekawe jest, co znaleźli policjanci pod-
czas przeszukania zajmowanej przez 
niego posesji. Były tam skradzione w 
Lesznie trzy rowery o wartości kilku ty-
sięcy złotych. Do zarzutów kradzieży do-
szło kierowanie gróźb karalnych wobec 
kobiety oraz naruszenie jej nietykalno-
ści cielesnej.

Prokurator wystosował do leszczyńskie-
go sądu wniosek o tymczasowe areszto-
wanie podejrzanego. Sąd uznał za celowe 
umieszczenie go za kratami. 30-latkowi 
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Rowery wróciły do właścicieli.

(LUK)

REKLAMA

Niektórzy nigdy nie powinni dostać prawa jazdy. Przykładem 

kierowcy zatrzymani przez policję w  czerwcu. Jedni szaleli 

w miejscowości wypoczynkowej, drudzy w centrum Leszna.

Nikt nie ma wątpliwości, że w okresie 
wiosenno-letnim Boszkowo-Letnisko 
jest jedną z najbardziej obleganych 
miejscowości w powiecie leszczyńskim. 
Przybywa wówczas osób spragnionych 
słońca i świeżego powietrza. Niektórzy 
kierowcy nie rozumieją, że w tak bar-
dzo obciążonych ruchem pieszym loka-
lizacjach kierowca samochodu powinien 
zachowywać się szczególnie odpowie-
dzialnie. Na pewno nie rozumieli tego 
trzej kierowcy zatrzymani przez policję.

– Dwóch pierwszych przekroczyło do-
zwoloną prędkość na ul. Starkowskiej – 
mówi Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.

Zupełnie przesadził 20-latek z powia-
tu wschowskiego. Na ul. Dominickiej, 
gdzie obowiązuje ograniczenie do 20 
km/h (po coś je tam wprowadzono!), je-
chał osobowym volkswagenem z pręd-
kością 78 km/h. Nietrudno domyślić się, 
że ewentualna konfrontacja z rozpędzo-
nym autem dla pieszego zakończyłaby 
się w najlepszym przypadku ciężkim ka-
lectwem. Cała trójka straciła prawo jaz-
dy na trzy miesiące.

Nie lepszy był 29-latek, który moto-
cyklem pędził po Wiadukcie im. gen. 
Grota-Roweckiego w Lesznie z pręd-
kością 107 km/h. Dla porządku przypo-
mnijmy, że w tym miejscu obowiązuje 
"pięćdziesiątka".

Wszyscy kierujący zostali ukarani man-
datami w wysokości od 1500 do 2000 zł, 
a na ich konta wpłynęło po 10 punktów 
karnych. Dla kierującego motocyklem 
taki mandat to chyba niewielka adrenali-
na. Ciekawe czy przewidział, że w razie 
zderzenia czy najechania na przeszkodę

mógłby podziwiać Leszno ponad wia-
duktem, a jazdę na motocyklu zakończyć
na przykład upadkiem na tory kolejowe 
poniżej wiaduktu?

*

Nieodpowiedzialnie zachował się też
22-letni leszczynianin kierujący volks-
wagenem. Został schwytany dzięki reak-
cji przypadkowego świadka, który o zaj-
ściu powiadomił policję.

Wszystko działo się w nocy. Auto je-
chało przez centrum Leszna z nadmier-
ną prędkością i w sposób brawurowy. 
Informacja na ten temat z policyjnej 
dyżurki została przekazana patrolowi, 
a świadek na bieżąco monitorował ru-
chy kierowcy. Samochód zatrzymał się
na jednej ze stacji paliw.

– Kierowca znajdował się w wyraźnym 
stanie nietrzeźwości. Wydmuchał ponad 
1,7 promila alkoholu, a do tego nie miał
prawa jazdy. Przyznał, że to on prowa-
dził samochód. Obok siedział 21-latek 
z Leszna. Wprawdzie był trzeźwy, ale nie 
miał uprawnień do kierowania autem – 
informuje M. Żymełka.

Prowadzący auto odpowie za kierowa-
nie samochodem w stanie nietrzeźwości, 
bez uprawnień oraz za stworzenie zagro-
żenia w ruchu drogowym pod wpływem 
alkoholu. Może spodziewać się za to do 
2 lat pozbawienia wolności, a także wy-
sokiej kary pieniężnej.

Policja dziękuje za pomoc świadkowi, 
bo to być może dzięki niemu udało się
potencjalnie zapobiec tragedii. Niestety, 
czasami trzeba myśleć za innych.

(LUK)

Dwa samochody zderzyły się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12
i ul. Dworcowej w Krzemieniewie. W wyniku wypadku ranne zostały trzy 
osoby. Jedną przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu, poza pogotowiem, interweniowała po-
licja oraz strażacy z Leszna, Gostynia i Krzemieniewa.

(LUK)

Niewiele zostało z citroëna, który zapalił się w pobliżu Maryszewic. Auto 
stanęło w płomieniach podczas jazdy, prawdopodobnie na skutek zwarcia 
instalacji elektrycznej. Kierowca zdążył opuścić pojazd, ale – jak to bywa 
w przypadku samochodów – ogień bardzo szybko strawił wnętrze. Strażacy 
ugasili pojazd, używając piany oraz wody.

(LUK)
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"Rozgrzewał" nowe oponyNie wie, dlaczego ukradł

Podobno najlepiej nad Odrą

Czterdziestoletni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został 

zatrzymany na drodze łączącej Gostyń z Rawiczem. Był tak pi-

jany, że ledwo trzymał się na motorowerze.

Dziwnie zachowującego się mężczy-
znę na jednośladzie zauważył informa-
tyk pracujący w gostyńskiej komendzie 
policji. Było to w rejonie Zmysłowa 
już na terenie powiatu rawickiego. 
Motorowerzysta jechał od lewej do pra-
wej strony jezdni, zaliczył pobocze oraz 
gwałtownie zahamował. Tym stylem jaz-
dy zagrażał sam sobie oraz innym użyt-
kownikom drogi, którzy musieli podej-
mować gwałtowne reakcje.

– Takie zachowanie dało do zrozumienia 
naszemu pracownikowi, że mężczyzna 
najpewniej jest nietrzeźwy. Informatyk 
skontaktował się z rawicką komendą po-
licji i na bieżąco udzielał dyżurnemu in-
formacji dotyczących położenia kierowcy
– mówi Monika Curyk, ofi cer prasowy 
KPP w Gostyniu.

Kierowca jednośladu zdał sobie sprawę, 
że ucieczka na dwóch kółkach nie ma 
sensu, toteż zatrzymał swój pojazd na po-
boczu. Wówczas pracownik gostyńskiej 

komendy wraz z jeszcze jednym świad-
kiem niebezpiecznej jazdy przypilnowali 
40-latka, aby już nie wsiadał na skuter. 
Później przejął go patrol z Rawicza.

Motorowerzysta zapewniał, że żadne-
go alkoholu nie pił, a taki sposób jazdy 
był związany z testami nowych opon. 
Twierdził, że je "rozgrzewał". Faktycznie 
bardziej od opon rozgrzany był sam kie-
rujący, który – wbrew zapewnieniom 
– miał w wydychanym powietrzu 2,6 
promila alkoholu. W takim stanie rze-
czywiście mógł być przekonany, że pro-
wadzi jakieś drogowe eksperymenty.

Mężczyznę rozliczyła rawicka policja. 
Ma postawione zarzuty za jazdę w sta-
nie nietrzeźwości, za co grozi mu kara 
do 2 lat pozbawienia wolności. Poza 
tym zatrzymano mu dowód rejestracyj-
ny, gdyż skuter nie miał aktualnych ba-
dań technicznych.

(LUK)

Pewien mieszkaniec gminy Rydzyna działał w myśl zasady "mi-

nimum wysiłku, maksimum zysku". Nie przewidział, że straty 

będą większe niż odpowiedzialność za skradziony element od 

ciągnika rolniczego.

Z leszczyńską komendą policji skontak-
tował się mieszkaniec Kąkolewa, któ-
ry zauważył, że od należącego do niego 
ciągnika rolniczego ktoś skradł automa-
tyczny zaczep o wartości 3000 zł. Policja 
nie miała większych problemów z wy-
kryciem sprawcy. Jeszcze tego same-
go dnia ustaliła, że to 29-latek postano-
wił skusić się na cudze mienie. Ciekawa 
jest koncepcja, jaką przyjął, dokonując 
kradzieży.

– Młody mężczyzna pożyczył auto od 
swojego kolegi i tym właśnie samocho-
dem pojechał ukraść zaczep. Następnie 
ukrył przedmiot na terenie posesji 
tego kolegi, tylko że nic mu o tym nie 

powiedział – informuje Monika Żymełka, 
ofi cer prasowa KMP w Lesznie.

Strategia "minimum wysiłku, maksi-
mum zysku" kosztować go będzie chy-
ba więcej niźli początkowo przypusz-
czał. Ciekawe, co na to wszystko kolega 
29-latka? Poza tym mieszkaniec gminy 
Rydzyna uzyskał status podejrzanego 
o kradzież, do czego się przyznał. Nie 
było jednak żadnej logiki w tłumacze-
niu powodów, dla których dopuścił się
przestępstwa. Najważniejsze, że zaczep 
wrócił do właściciela. Sprawcy kra-
dzieży grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

(LUK)

REKLAMA

Przez jakiś czas czuł powiew wolności, ale dosyć szybko to się 

skończyło – 52-latek z  Leszna został zatrzymany w  sprawie 

o niealimentację.

Mężczyzna był poszukiwany do tymcza-
sowego aresztowania na podstawie listu 
gończego, wydanego za nim w kwietniu 
tego roku przez Prokuraturę Rejonową w 
Lesznie. Kryminalni z Leszna ustalili, że 
mężczyzna może przebywać na terenie 
Wrocławia, a ich przypuszczenia okaza-
ły się trafne.

– Zatrzymali poszukiwanego, który pro-
wadził wędrowny tryb życia. Mieszkał
w namiocie w gęstych zaroślach nad 

brzegiem Odry we Wrocławiu – tłuma-
czy Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.

Mówiąc krótko – niczym nasza Wisła, 
niczym też Warta, lecz Odra to poku-
sa jest nieodparta. Zresztą… podobno 
najlepiej nad Odrą. Mężczyzna trafił do 
aresztu.

(LUK)

Mężczyzna mieszkał w namiocie nad brzegiem Odry. Fot. KMP w Lesznie
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Żar z nieba i samoloty!
Ponad 30-stopniowe upały nie zniechęciły fanów podniebnych akrobacji do od-

wiedzenia leszczyńskiego lotniska. W dniach 17-18 czerwca odbyła się na nim 
trzecia edycja Antidotum Airshow Leszno – lotniczego święta, które po raz ko-
lejny przyciągnęło do naszego miasta tysiące osób z całej Polski. Wywołujący 
ciarki na ciele spektakl stworzyli piloci odrzutowców, śmigłowców, myśliwców, 
szybowców, motolotni, paralotni, modeli samolotowych, a także spadochronia-
rze. Największe wrażenie na widzach zrobiły pokazy nocne okraszone dużą daw-
ką pirotechniki i efektów świetlnych. Lotnicze show dopełniła idealnie zgrana 
z akrobacjami muzyka na żywo. Nie zabrakło także widowiskowego przelotu ba-
lonów nad płytą lotniska.

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
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Fuzja talentów, pokaz kreatywności
Złota godzina – moment dnia przed zachodem słońca, w którym zdjęcia wychodzą najpiękniej. To właśnie o tej porze 23 czerwca 

rozpoczęła się niezwykła sesja zdjęciowa kreacji z atelier leszczyńskiej projektantki Renaty Potrzeby. Pola za Strzyżewicami zostały 

wybrane jako miejsce realizacji kreatywnego projektu, którego pomysłodawczynią była córka projektantki - Anna Potrzeba.

- Przeglądając w internecie piękne kadry z Kapadocji, zamarzyłam o sesji w ba-
lonie. Na szczęście baloniarstwo to bardzo popularny sport w Lesznie, więc nie 
musiałam wybierać się z modelkami aż do tej odległej krainy w Turcji. Realizacja 
projektu okazała się wielkim wyzwaniem logistycznym m.in. dlatego, że jego po-
wodzenie zależało od czynników pogodowych, na które przecież nie mamy wpływu
– mówi Anna Potrzeba. 
Faktycznie pogoda długo nie była sprzymierzeńcem tego szalonego pomysłu i Anna 

musiała przekładać sesję aż 12 razy, ale w końcu w czerwcowy czwartkowy wieczór 
udało jej się zrealizować misterny plan. Do współpracy zaprosiła modelki: Magdę
Musielak oraz instruktorkę pole dance Natalię Frąckowiak, która pozowała do zdjęć
podczepiona na linie do kosza balonu. Jej wysportowane ciało wykonywało pod-
niebne akrobacje na tle zachodzącego słońca – przepiękny widok! Za zapis video 
tego modowego przedsięwzięcia odpowiedzialny był Piotr Szymczak z @ladne-
kadry. Marcin Klimaszewski czuwał nad zabezpieczeniami, które chroniły Natalię

przed upadkiem z wysokości, a balonu do sesji użyczył Michał Samson. Całe to 
kreatywne „zamieszanie” sfotografował Olek Bortel
- Uwielbiam takie wyzwania, dlatego bez zastanowienia zgodziłem się na udział

w tym projekcie. Ta sesja była bardzo wymagająca pod kątem technicznym, ponie-
waż wiele czynników musiało współgrać przy jej realizacji. Jednak dla mnie im 
trudniejsze warunki i bardziej podniesiona adrenalina, tym lepsza zabawa – rela-
cjonował na gorąco Olek.
Sesja zakończyła się powodzeniem – powstały przepiękne fotografi e, które posłu-
żą jako materiały promocyjne marki Renata Potrzeba. Są one również przykładem 
na kreatywność oraz odwagę mieszkańców Leszna i okolic.
- Kluczem do sukcesu w takich projektach jest znalezienie odpowiednich osób do 

współpracy. Na szczęście po raz kolejny udało nam się to znakomicie i z fuzji ich 
talentów powstała niepowtarzalna sesja. Wiele nerwów, przygotowań, zaangażo-
wanych osób i pracy było przy tej akcji, ale zdecydowanie było warto. Dziękuję
wszystkim za zaangażowanie. Cieszę się, że po sesji w basenie, tunelu aerodyna-
micznym, czy na koniu w galopie – odhaczyłam swój następny niebanalny pomysł
na promocję naszej marki – podsumowała Anna.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: OLEK BORTEL
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KAN-BUD – od 30 lat k
Firma z  kanadyjskim rodowodem na światowych rynkach działa od 30 lat 

i wciąż uważnie wsłuchuje się w oczekiwania klientów.

Był 1992 rok, kiedy kanadyjski wizjo-
ner Sidney  Braaksma postanowił wejść
w branżę zajmującą się produkcją mo-
dułów mieszkalnych i przebudową kon-
tenerów morskich. Najpierw miały one 
powstawać dla branży wiertniczej i wy-
dobywczej, poszukiwaczy gazu i ropy 
naftowej. W fi rmie jednak szybko prze-
konano się, że możliwości są zdecydo-
wanie szersze, a sposób wykorzystania 
mobilnych rozwiązań ogranicza wy-
łącznie wyobraźnia. W ten oto sposób 
KAN-BUD zaczął budować kontene-
ry o zastosowaniach technicznych, sa-
nitarnych, magazynowych, mieszkal-
nych czy biurowych, ale już nie tylko 
dla wspomnianego wcześniej segmentu 
wydobywczego.

W przedsiębiorstwie od początku było 
wiadomo, że najważniejszy jest klient 
i jego oczekiwania. Postawiono na 

badanie potrzeb odbiorców, uważnie 
wsłuchiwano się w ich głosy i projek-
towano kontenery i moduły przy uży-
ciu najlepszych dostępnych na rynku 
materiałów i technologii. Nie bez zna-
czenia okazała się również kanadyjska 
elastyczność i solidność oraz polska ino-
wacyjność i pracowitość. Kto jak kto, 
ale to Kanadyjczycy wiedzą najlepiej, 
w jaki sposób dostarczać rozwiązania 
odporne na trudne i zmienne warunki 
atmosferyczne.

– Nasze kontenery i moduły trafi ają na 
inwestycje o charakterze przemysłowym, 
zasilają projekty medyczne, które reali-
zujemy z innymi fi rmami z naszego re-
gionu, zapewniają zaplecze mieszkanio-
we dla klientów inwywidualnych w kraju 
i za granicami oraz wspomagają woj-
sko polskie i jednostki NATO na ca-
łym świecie. Zdarzają się także ciekawe 

zamówienie jak  dla  armii  Wenezueli lub 
fi rm wydobywczych z Algierii  – wymie-
nia Sławomir Boniecki, dyrektor opera-
cyjny spółki KAN-BUD w Kąkolewie.

Ciekawym rozwiązaniem zapropono-
wanym przez fi rmę są obiekty modu-
łowe, produkowane z myślą o zastoso-
waniach mieszkalnych, hotelarskich, 
biurowych, handlowych czy magazy-
nowych. Budownictwo modułowe jest  
też świetnym, budżetowym rozwiąza-
niem będącym alternatywą dla klasycz-
nych domków całorocznych i letnisko-
wych. Wszystko zależy tak naprawdę od 
wyobraźni klienta, a realizacja koncep-
tu leży już po stronie przedsiębiorstwa. 
Mocnym akcentem w produktach fi rmy 
są kontenery techniczne i specjalistyczne 
budowane od podstaw lub dostosowywa-
ne kontenery morskie, w kórych klien-
ci instalują stacje transformatorowe do 

ładowania samochodów elektrycz-
nych, które można spotkać w Hiszpanii 
lub Meksyku lub systemy sanitarne do 
oczyszczania i uzdatniania wody. 

Interesujące jest, że oferowane przez 
KAN-BUD w pełni wyposażone mobil-
ne bazy mieszkalne dla fi rm wydobyw-
czych mają kompletne zaplecze socjalne, 
biurowe oraz sypialne na bazie modułów 
zbudowanych w technologii drewnianej 
na stalowej podstawie. Obiekty wyposa-
żone są we własne zasobniki wody z fi l-
trami, instalację ściekową wraz z oczysz-
czalnią oraz spalarnię śmieci.

Firma w swoim portfolio projektów po-
siada także osiedle modułowe dla 360 
uchodźców posadowione w niemie-
ckim mieście Lipsk. Firma KAN-BUD 
obecnie bierze czynny udział w pomocy 
i odbudowie miejscowosci w ogarniętej 

Produkty KAN-BUD-u dostarczane były m.in. do Francji, 
USA, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Wenezueli, Meksyku, 
Norwegii, Kanady Kazachstanu, Mozambiku, Gabonu, 
Czadu, Ugandy czy Etiopii.
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kreujemy i projektujemy przestrzeń

Uważamy, że budynki i osiedla modułowe fi rmy KAN-BUD są wykonane 
w bardzo wysokim standardzie. Nasze załogi komfortowo pracują i mieszka-
ją we wspomnianych konstrukcjach przenośnych. Obiekty te funkcjonują bez 
problemu w bardzo wymagających warunkach pogodowych, przy subsaha-
ryjskich upałach, jak i sezonowych ulewnych deszczach – jedna z wystawio-
nych referencji.

wojną Ukrainie. W miejscowościach, 
w których nie ma już walk i życie powoli 
wraca do normy, fi rma oferuje domy mo-
dułowe, modułowe szkoły i przedszko-
la oraz kontenery mieszkalno-socjalne 
na czas odbudowy zburzonych domostw 
tradycyjnych.

Niezwykle mocnym punktem spółki 
jest także dostępność i transport pro-
duktów.  Każdy może liczyć na szyb-
kie oszacowanie kosztów takiej opera-
cji. Zorientowanie na klienta to kolejny 
z ogromnej liczby pozytywów. 

KAN-BUD oprócz produkcji zajmuje 
sie także wynajmem, krótko i długookre-
sowym kontenerów służących fi rmom 
budowlanym jako zaplecza biuro-sani-
tarne oraz magazynowe. Ze względu na 
obszar funkcjonowania jest głównym 
partnerem fi rm budowlanych w woje-
wództwach wielkopolskim i dolnoślą-
skim.  Firma posiadając swój transport 
i doświadczoną kadrę zamującą się do-
wozem i instalacją zestawów kontene-
rowych na miejscu, dzięki czemu jest 
uważana za solidnego partnera w bizne-
sie. Po okresie wynajmu fi rma odbiera 

kontenery i przygotowuje dla nastepnego 
klienta. Często użytkownicy postanawia-
ją jednak zakupić kontenery na własność, 
a nawet dokupić ich większą ilość.

Firma z Kąkolewa od wielu lat posia-
da certfi kat zarządzania jakością ISO 
9001.  Daje on klientowi pewność, że 
zamawiany kontener jest najwyższej ja-
kości i będzie odpowiadał oczekiwaniom 
zawartym w umowie. W tym roku fi rma 
uzyskała i wdrożyła certyfi kat AQAP. 
Uzyskanie takiego dokumentu pozwo-
liło na pełną rejestrację fi rmy w syste-
mie zamówień rządowych dla wojsk 
NATO. Firma może oferować i sprze-
dawać sprzęt dla wojska, który będzie 
wykorzystywany na całym świecie.

Firma KAN-BUD jest znana w regio-
nie jako sposor organizacji pożytku 
publicznego i organizacji pozarządo-
wych. Wspomagamy organizacje szkol-
ne, pomagamy w organizowaniu imprez 
plenerowych i konkursów. Firmy stara 
się wspomagać materialnie i niematerial-
nie różne inicjatywy społeczne odbywa-
jące się w naszym regionie.

Kan-Bud Sp. z o.o.
ul. Gostyńska 9

64-113 Kąkolewo
tel. + 48 65 529 50 09, + 48 65 529 50 42

www.kan-bud.pl | e-mail: info@kan-bud.pl
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Dwa lotniska
Sztokholm posiada dwa lotniska - 

Sztokholm Skavsta oraz Sztokholm 
Arlanda. Pierwszy z nich znajduje się
właściwie w Nykoping, czyli około 150 
km od stolicy Szwecji. Niemniej do 
centrum można dostać się autokarem 
Flygbussarna. Drugi port lotniczy mie-
ści się rzut beretem od Sztokholmu, a do-
jazd pociągiem lotniskowym (Arlanda 
Express) zajmuje 18 minut. Jeśli planu-
jecie zwiedzić tylko Sztokholm, to oczy-
wiście wybierzcie Arlandę, natomiast 
dla zwiedzania archipelagu lepszą bazą
będzie lotnisko w Skavsta. Pamiętajcie 
jedynie, że lotnisko w Arlandzie jest 
obecnie remontowane, dlatego kolejki 
do kontroli bezpieczeństwa i odprawy 
w godzinach szczytu mogą być ogromne. 

Karta turystyczna
Zwiedzanie Sztokholmu warto rozpo-

cząć od wykupienia karty turystycz-
nej. Obecnie jest bardzo droga, jednak 
w zamian otrzymacie wstęp do ponad 60 
obiektów. W kolejnym akapicie przed-
stawiłem Wam najciekawsze atrakcje, 
które w ramach karty odwiedziłem za 
darmo. Gdybym nie wykupił Stockholm 
Pass, zapłaciłbym za bilety prawie dwa 
razy tyle. Niestety karta nie obejmuje 
transportu publicznego. Żadna strata, po-
nieważ Sztokholm jest wręcz stworzony 
do pieszych spacerów. Mimo to warto 
choć raz skorzystać z metra - niektóre 
stacje stanowią prawdziwe dzieło sztu-
ki. Najpiękniejsze to: Solna Centrum, 
T-Centralen, Kungsträdgården.

W klatkach z lemurami
Odwiedzenie muzeum Vasa to obo-

wiązek każdego turysty. Nawet jeśli 
nie interesujecie się historią, będziecie 
zachwyceni monumentalnymi ekspona-
tami. Najlepiej zobaczyć je zaraz po ot-
warciu, kiedy nie ma jeszcze zbyt dużo 
turystystów. Niedaleko znajduje się tzw. 
Skansen, czyli ogród zoologiczny i mu-
zeum w jednym. Na terenie Skansenu 
mieszkają m.in. łosie, niedźwiedzie 
oraz renifery. Zdecydowanie najwięk-
szą atrakcją jest możliwość spotkania le-
mura. Co ciekawe, to turyści wchodzą do 
ich klatek. Zwierzęta te są bardzo zwinne 
i szybkie, jednak zdarza się, że dadzą się
pogłaskać. Z drugiej strony to także mu-
zeum na świeżym powietrzu, dzięki któ-
remu możecie się cofnąć o kilkaset lat. 

Najpiękniejsze zdjęcia zrobicie z wie-
ży SkyView. Niestety przy niekorzyst-
nych warunkach pogodowych atrakcja 
jest zamknięta. Niezależnie od pogody 
zwiedzicie natomiast Pałac Królewski. 
Imponują przede wszystkim królewskie 
apartamenty.

Wizyta w parlamencie
Oczywiście w Sztokholmie znajdzie-

cie także mnóstwo bezpłatnych atrak-
cji. Szczególnie interesujące muzeum et-
nografi czne nie pobiera opłat za wstęp, 
podobnie jak muzeum sportu. Ciekawą
przygodą może być także odwiedzenie 
szwedzkiego parlamentu - Riksdagu. 
Zwiedzanie z przewodnikiem jest za dar-
mo, ale tylko o ściśle określonych go-
dzinach w niektóre dni. Na stronie in-
ternetowej riksdagen.se pojawiają się
dostępne terminy. Inną darmową atrak-
cją jest możliwość obserwowania zmia-
ny warty - w okresie letnim odbywa się
codziennie - w niedzielę o 13:15, w po-
zostałe dni o 12:15. Co ciekawe, całość
może trwać nawet 40 minut i każdego 
dnia mieć inny przebieg, ponieważ zmia-
na warty jest połączona z uroczystym po-
chodem. Darmowe jest również zwie-
dzanie niezwykle ponurego cmentarza 

Skogskyrkogården. Odwiedźcie je ko-
niecznie po zmroku - atmosfera jest nie-
samowita. To właśnie tu spoczywa m.in. 
Greta Garbo. 

Magiczny rejs
Sztokholm poprzecinany jest licznymi 

kanałami. Warto ten fakt wykorzystać
i wybrać się na ok. 50 minutowy rejs po 
kanale Djurgården. W ramach karty tury-
stycznej darmowy jest wyłącznie rejs pt. 
Royal Canal Tour. Przystań początkowa 
znajduje się obok Muzeum Narodowego. 
Statek popłynie w pobliżu m.in. Gamla 
Stan, czyli starego miasta oraz archi-
pelagu Fjäderholmarna. Piękne zdjęcia 
gwarantowane!

Tanio i tradycyjnie
Wielu Szwedów uważa, że nie da się

poznać Sztokholmu bez zjedzenia kilku 
tradycyjnych potraw. Fisksoppa, czyli 
zupa rybna, to kultowe danie serwowa-
ne już od kilkuset lat. Obecnie poda-
wana jest także z owocami morza i to 
właśnie ta z rakiem jest najsmaczniej-
sza. Najlepiej spróbować ją w hali tar-
gowej Östermalms. Oprócz zupy rybnej 
znajdziecie tam także mnóstwo innych, 
pysznych smakołyków. Musicie tak-
że koniecznie spróbować klopsiki oraz 

smażonego śledzia. Räksmörgås, czy-
li kanapka z krewetkami to być może 
niecodzienne połączenie dla Polaków. 
Jest jednak bardzo pyszna ze względu na 
swój wyrazisty smak. Powyższe potrawy 
najlepiej zjeść “na ulicy”. Będą zdecydo-
wanie tańsze oraz nierzadko smaczniej-
sze niż w restauracjach. Najwięcej budek 
z tanim jedzeniem znajdziecie w nie-
co hipsterskiej dzielnicy Södermalm. 
Oczywiście nie możecie zapomnieć
o Kanelbullar, czyli o słodkich bułecz-
kach cynamonowych.

Sztokholm na randkę?
Być może nie jest to zbyt popularna 

opinia, ale uważam, że stolica Szwecji 
jest idealnym miejscem, aby właśnie 
tu spędzić kilka dni z ukochaną osobą. 
W Sztokholmie znajduje się kilka ro-
mantycznych hoteli, które z pewnością
urzekną każdego - szczególnie polecam 
hotel At Six. Dobrym pomysłem wydaje 
się być wyjście do opery, następnie wie-
czorny spacer nabrzeżem z krótką prze-
rwą na odpoczynek w jednej z kawiarni 
na łodzi, a następnie wykwintna kolacja 
w jednej ze sztokholmskich restauracji. 
Szwecja potrafi  zachwycić każdego… 

KAMIL DUDKA

# POZNAJ ŚWIAT

Królewskie wakacje
Stolica Królestwa Szwecji zachwyca swoim pięknem od setek lat. Sztokholm to nie tylko urocze kanały, malownicze wysepki, 

monumentalne budowle, ale to także jedno z najbardziej zielonych miast w Europie. To wszystko powoduje, że w tym mieście 

nie da się nudzić! Moje sprawdzone porady pomogą Wam jeszcze lepiej poznać Sztokholm, a przy okazji nie zbankrutować.
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Przybywa mieszkańców, powiększy się szkoła
W Dąbczu, jednej z najdynamiczniej rozwijających się miejscowości w gminie Rydzyna, 

już niedługo rozpocznie się rozbudowa szkoły podstawowej.

W ostatnich latach we wsi przybywa 100 mieszkańców w skali roku. W ślad za 
nowo sprowadzającymi się tutaj rodzinami zwiększa się zapotrzebowanie na do-
stęp do usług oświatowych. Kiedyś budynek szkoły był wystarczający, a teraz bez 
tej inwestycji w przyszłości zajęcia dla dzieci mogłyby być prowadzone w formule 
zmianowej, co nie jest komfortowe ani dla dzieci, ani dla ich rodziców.
- Chcemy zmienić tę sytuację, dlatego niezbędna jest rozbudowa istniejącej placów-

ki. Proponowany projekt rozbudowy wywiera również pozytywny wpływ na politykę
państwa w zakresie zrów noważonego rozwoju oraz zapewnia sprawiedliwy dostęp 
do edukacji dzieci z tere nów wiejskich - mówi Łukasz Bartkowiak, wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Rydzyna.
W ramach inwestycji przewidziano przebudowę istniejącego budynku i rozbudo-

wę o nowe dwukondygnacyjne skrzydło. Mają się w nich znaleźć sześć sal lekcyj-
nych i sala komputerowa, biblioteka, czytelnia, pokój nauczycielski, gabinet peda-
goga, gabinet higienistki, a także sanitariaty w pełni dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.
Wykonawcą zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły 
Podstawowej w Dąbczu" zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna. Wartość zadania opie-
wa na 11.162.394,33 zł. Inwestycja będzie dofi nansowana w kwocie 6,5 mln zło-
tych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Osiedle Rydzyna 2000 czeka przebudowa ulic
Projekt o wartości 9 500 000 zł zakłada kompleksową przemianę wszystkich ciągów komunikacyjnych.

Rzadko zdarza się, aby gmina jednorazowo poddawała modernizacji wszystkie 
osiedlowe ulice. Zwykle odbywa się to etapami ze względu na ograniczone możli-
wości fi nansowe. Tym razem jednak będzie inaczej, a to za sprawą pozyskania przez 
Gminę Rydzyna gigantycznego dofi nansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

– Osiedle Rydzyna 2000 jest największym osiedlem w mieście. Planowana tam 
przebudowa ulic będzie miała wymiar kompleksowy. Zakres inwestycji obejmie 
bowiem roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie nowej konstrukcji z kostki beto-
nowej, budowę systemu odwodnienia ulic z kanalizacją deszczową i studniami roz-
sączającymi oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, czyli wyniesionych 
skrzyżowań i przejść dla pieszych – informuje Łukasz Bartkowiak, wiceburmistrz 
Miasta i Gminy Rydzyna.

Zgodnie z planem przebudowie zostanie poddane około 2 kilometrów ulic. Gmina 
ma już wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, toteż prace ruszą nie-
bawem. Cała inwestycja warta jest 9 500 000 złotych, z czego dofi nansowanie 
z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 
8 800 000 złotych.

ul. Jana Pawła II w Rydzynie
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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 po-

rywa mieszkańców swoim niesamowitym klimatem.

Biuro Sprzedaży 
ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.noweogrodyleszno.pl

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 fi r-
ma K2 Nieruchomości, która wybudowała osiedle Nowe Ogrody przy ul. Ostroroga 
w Lesznie. Tutaj nie ma dróg na skróty. Deweloper postawił na wysoką jakość, wy-
godę oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Każdy lokal jest wyposażony w wysokiej klasy stolarkę okienną, a także rolety ze-
wnętrzne dla poprawy komfortu użytkowników. Winda jest standardem, podobnie 
jak pomieszczenia dla wózków i rowerów. Osiedle zostało oplecione monitorin-
giem wizyjnym z możliwością odtwarzania obrazu do miesiąca wstecz. W central-
nej części – z myślą o dzieciach – umieszczono plac zabaw. Inwestor zadbał rów-
nież o przestronny parking dla zmotoryzowanych mieszkańców.

Mieszkania na Nowych Ogrodach rozchodzą się bardzo szybko. Kupujących przy-
ciąga nie tylko miejsce i standard lokali, ale też starannie rozplanowany układ 

urbanistyczny osiedla. Tworzy on całość ze znajdującymi się po sąsiedzku budyn-
kami "Antonińskiej" i "Niezapominajki", które również zostały wybudowane przez 
fi rmę 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!
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TENIS STOŁOWY
Historyczny awans do 1 ligi wywalczyły tenisistki stołowe Wametu Dąbcze. Zespół z gmi-
ny Rydzyna w dwumeczu barażowym, dwukrotnie pokonał ekipę Noteć Inowrocław. 
Spora w tym zasługa Natalii Michorczyk i Sandry Kozioł. Niezwykle cenne punkty w dro-
dze po awans dokładały także Agata Domańska i Magdalena Jaszczuk. Swój wkład 
w awans na zaplecze Ekstraklasy miały także wychowanki Akademii Tenisa Stołowego 
w Dąbczu: Magdalena Borowczyk i Aleksandra Paszek-Łachut.

BOKS
W Zawierciu odbyły się Mistrzostwa Polski w kickboxingu kadetów, juniorów oraz senio-
rów i weteranów, rywalizujących we formułach KL i LC. Z tych zawodów reprezentanci 
Polonii 1912 Leszno przywieźli aż sześć medali. Tytuł Mistrzyni Polski w swojej katego-
rii wywalczyły: Aniela Misiaczyk i Oktawia Jankowska. Srebrny medal wywalczyła Iga 
Jankowska, a brązowy Maja Sowa. Z kolei Zosia Rychlińska, startująca w dwóch kate-
goriach wywalczyła srebro i brąz. Wielkie brawa należą się wszystkim reprezentantom. 
Fantastyczne wieści napłynęły także z Budapesztu, gdzie odbywał się Puchar Świata 
w Kickboxingu Full Contact. W zawodach uczestniczyło trzech zawodników Polonii 
1912 Leszno, będących członkami kadry narodowej w kategorii junior młodszy. Start 
zawodników okazał się wielkim sukcesem. Aniela Misiaczyk i Max Kowanek wywal-
czyli złote medale, a Aleksander Piasecki zdobył brąz. Zadowolenia z osiągnięć swo-
ich podopiecznych nie kryła Cecylia Pudlicka, która w Budapeszcie była członkiem 
międzynarodowej kadry sędziowskiej. Teraz przed kadrowiczami pracowite wakacje, 
oznaczające przygotowania do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Lido de Jesolo 
we Włoszech już we Wrześniu. 

PIŁKA NOŻNA
Doskonała passa zwycięstw pozwoliła leszczyńskim piłkarzom na świętowanie awan-
su do IV ligi na kolejkę przed zakończeniem sezonu. Poloniści pokonali kolejno ekipy: 
Zefka Kobyla Góra 3:0, Warta Śrem 2:3, Victoria Skarszew 2:3 oraz Orzeł Mroczeń 4:0 
po którym zapewnili sobie awans. Na zakończenie sezonu w wyśmienitym stylu po-
konali GKS Rychtal 3:0. Gratulacje!

ŻUŻEL
EKSTRALIGA

Lekką zadyszkę złapali żużlowcy FOGO Unii Leszno. W dwumeczu z niżej notowa-
nym rywalem z Grudziądza, z którym uniści rozpoczęli rundę rewanżową, nie udało 
się wywalczyć punktu bonusowego. Dodatkowo kontuzji nabawił się niekwestiono-
wany lider leszczyńskich byków, Janusz Kołodziej, a także Piotr Pawlicki. Bez dwóch 
podstawowych jeźdźców trudno było oczekiwać korzystnego rezultatu w zawodach 
w Toruniu. Gorycz porażki uniści musieli przełknąć także w starciu na własnym torze 
z liderem PGE Ekstraligi Motorem Lublin.

Grudziądz – Leszno 50:40

Doyle 6, Kołodziej 16, Bellego 5+2, Lidsey 10, Pawlicki 0, Ratajczak 1, Jabłoński 2, 
Mencel 0

Leszno – Grudziądz  47:43

Doyle 10, Lidsey 9+4, Bellego 8+1, Kołodziej 15, Ratajczak 4+1, Jabłoński 1+1

Toruń – Leszno 53:37

Doyle 17, Lidsey 11+2, Bellego 3, Ratajczak 5, Jabłoński 0, Rew 1+1

Leszno – Lublin 43:47

Doyle 14+1, Lidsey 6+1, Bellego 5+1, Kołodziej 14+1, Mencel 1, Ratajczak 3

GRAND PRIX
Bartosz Zmarzlik umocnił się na prowadzeniu w  cyklu Speedway Grand PRIX. 
Znajdujący się na drugiej pozycji w klasyfi kacji generalnej Leon Madsen traci do Polaka 
aż 18 punktów. Warto odnotować, że ostatnie zawody Grand PRIX Polski w Gorzowie 
Wielkopolskim zakończyły się dominacją żużlowców miejscowego klubu. Swoje pierw-
sze zwycięstwo w karierze odnotował Anders Thomsen, drugi był Martin Vaculik, a trze-
ci lider klasyfi kacji – Bartosz Zmarzlik. 

ROZGRYWKI U-24
W rozgrywkach Ekstraligi U-24 młodzi zawodnicy odnotowali kolejne zwycięstwa, 
ale musieli też uznać wyższość żużlowców z Grudziądza. Na własnym torze pokonali 
drużynę z Torunia 57:33, natomiast wyjazd do drugiej z ekip województwa Kujawsko-
Pomorskiego zakończył się porażką 54:36. W rewanżu na torze w Lesznie biało-niebie-
scy pokonali Grudziądzan 56:34.

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

Max Kowanek Aniela Misiaczyk i Cecylia Pudlicka

Fot. CZARNY Productions
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Lwów to jednak miłość - część 4
Nazwiska znanych ludzi związanych ze Lwowem można wymieniać długimi godzinami. Zarówno poetów, naukowców, polity-

ków, sportowców i tak dalej … Chciałam tu wspomnieć o osobach, które miałam zaszczyt poznać, wielokrotnie porozmawiać.

Janusz Ragankiewicz urodzony we Lwowie, z którego w 1945 roku jak wspominał, został „wyjechany ”. 

Lwów był Jego miłością i tęskno-
tą, jego pasją i niedokończonym ma-
rzeniem. Po osiedleniu w Lesznie 
w latach osiemdziesiątych założył
Towarzystwo Miłośników Lwowa, któ-
rego był prezesem. Towarzystwo liczy-
ło wielu członków i miłośników, któ-
rzy z zapałem spotykali się co miesiąc. 
Organizowali ciekawe spotkania, kon-
kursy. Pewnego dnia narodził się pomysł
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Lwowskiej, którego realizacji Pan 

Janusz podjął się z ogromnym zaangażo-
waniem. Z każdą kolejną edycją festiwal 
liczył sobie coraz więcej uczestników, 
którzy przyjeżdżali z najdalszych zakąt-
ków Polski, także ze Lwowa. Dostarczał
wielu wzruszeń rodowitym Lwowiakom, 
którym dobrze znane melodie przypomi-
nały, choć na chwilę, beztroskie chwile 
lata w ukochanym mieście. 
Miłością do Lwowa zaraził wielu lesz-

czynian. Dzieci i młodzież pod opie-
ką swoich nauczycieli przygotowywali 

wspaniałe występy oraz przebrania pro-
sto z lwowskiej uliczki. I tak chłopcy 
zakładali kaszkieciki i kolorowe ka-
mizelki wcielając się w rolę batiarów. 
Dziewczynki odgrywały rolę młodych 
lwowianek, a chłopcy dedykowali im po-
tem swoje piosenki. Pan Janusz ze wzru-
szeniem przyglądał się tym występom.
Dzięki Panu Ragankiewiczowi odbyło 

się wiele wycieczek do Lwowa i okolic. 
Zasłynął niesamowitą organizacją i do-
skonałym planem na każdy wyjazd. Nie 
jestem w stanie wymienić każdej z nich, 
ale umożliwił pobyt we Lwowie wielu 
Leszczynianom i nie tylko. Nawiązywały 
się przyjaźnie. Wspomnienia i długie 
rozmowy, spacery po dobrze sobie zna-
nych uliczkach przyniosły wiele wzru-
szeń. Wymiana doświadczeń i emocji 
towarzyszyła uczestnikom od pierw-
szych chwil. Pobyt we Lwowie budził
wspomnienia, tęsknota za miastem łą-
czyła serca. Ileż było dyskusji o zmia-
nach w infrastrukturze miasta, wiele po-
równań. Nawet spory na wesoło bo ktoś
pamiętał, że pomnik stał przy tej uliczce, 
a inny był przekonany, że dwie przeczni-
ce dalej. I drzewa, przecież wtedy były 
o wiele mniejsze. Choć lata od opuszcze-
nia ukochanego miasta upływały, w pa-
mięci Lwowian został właśnie taki obra-
zek. Towarzyszyło niedowierzanie, że 
coś się mogło zmienić, a rzeczone drze-
wa przecież… urosły. I ból na widok za-
niedbanych kamienic, kościołów przero-
bionych na magazyny. Żal do obecnych 
włodarzy był zupełnie naturalnym odru-
chem, jak można zaniedbać tak piękne 
miasto.  Rodziły się piękne tradycje. Gdy 
wycieczki opuszczały Lwów śpiewano „ 
Z dala widać już niestety, wieże kościoła 
Elżbiety” . Każdy miał nadzieję, że jak 
w słowach piosenki „może uda się znów 
zobaczyć ukochany Lwów”.
Jerzy Michotek choć urodzony 

w Częstochowie wraz ze swoją rodzi-
ną osiedlił się we Lwowie przed woj-
ną. Tam spędził dzieciństwo i młodość. 
Jego słynne powiedzonko „Albo prze-
prowadzamy się do Lwowa albo wra-
cam z powrotem‘’ potwierdza, że mimo 
innego miejsca urodzenia Lwów był jego 
rodzinnym miastem. 
Był artystą i aktorem. Jego doskonała 

rola w „Wyjściu awaryjnym” tuż obok 
Bożeny Dykiel lub serialu  „Dom” 
sprawiły, że zyskał sławę i uznanie 
publiczności. 
Szczęśliwie się złożyło, że Towarzystwo 

Miłośników Lwowa zapraszało Michotka 

do Leszna, a nocował w moim rodzin-
nym domu. I tak oto stał się moim wuj-
ciem Jurciem. A na mnie mówił „krót-
ka”, bo miałam dopiero 7 lat. Z humorem 
opowiadał wesołe anegdotki ale także 
poruszał bolesne wspomnienia „poby-
tu” w sowieckich łagrach. Wielokrotnie 
występował w Lesznie ze swoją magicz-
ną gitarą. Warto wspomnieć o Jego spot-
kaniach w leszczyńskich szkołach. Gdy 
w liceum mówił swój wiersz „Motylek” 
sala pełna młodzieży słuchała wstrzymu-
jąc oddech. W Gostyniu pełną salę lice-
alistów zmroziło opowiadanie o trakto-
waniu zmarłych w wagonach podczas 
wywózki za krąg polarny. Najważniejsza 
dla Jerzego Michotka była zawsze praw-
da, chociaż jego doświadczenia były 
więcej niż bolesne. 
Chcesz wiedzieć coś o miłości do 

Lwowa, to przeczytaj książkę Jerzego 
Michotka pt. „Tylko we Lwowie”. Chcesz 
wiedzieć coś o miłości do Lwowa, to po-
szukaj w internecie utworów „Lwowskie 
wigilie”, „Na ten nowy Rok” lub niesa-
mowite „Lwowskie Madonny”. Ileż tu 
wzruszeń…
Wszystko to małe cegiełki mojej miło-
ści do Lwowa. Ta joj!

TEKST: MARTYNA SOBKOWIAK

Autorka artykułu Martyna Sobkowiak 
jest leszczynianką, zawodowo zajmuje 
się ubezpieczeniami, a prywatnie jest mi-
łośniczką Lwowa.

Jerzy Michotek, Fot. archiwum

Janusz Ragankiewicz - zdjęcie pochodzi z 2009 roku, Fot. archiwum
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spożyw-

czy

tytuł
szla-

checki

miasto z
muzeum
powo-
zów

antonim
bieli

jadane
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agętsw
do prze-
pasania

marka
chuste-

czek

srebrne
i brylan-

towe

łup

Pitt,
aktor

("Troja")

wspo-
maganie

ma
jeden

proton i
elektron

mebel z
trunkami

Clint z
ekranu

krople o
poranku

poznała
Harrego

Bawaria
i Hesja

drapież-
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ycęldyb
gryzie

ptak z
rodziny

szpaków

grono
Lollobri-

gida,
aktorka

Litma-
nen,

piłkarz
fiński
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Pół Śródmieścia buja się w rytm "Chopina"
Na czarnej koszulce napis "Ya Maham. Dyrygent". Macha tak od 13 lat i nie zamierza kończyć. Nie ma chóru bez dyrygenta i dy-

rygenta bez chóru. Razem współgrają jak wszystkie cztery linie głosowe. W lipcu Chór Miejski "Chopin" pod przewodnictwem 

Bartosza Żołędziejewskiego będzie obchodził opóźnione przez pandemię 100-lecie istnienia.

Rynek w Lesznie w czerwcowy, po-
niedziałkowy wieczór jest spokojny. 
Po weekendzie to czas na wyciszenie, 
w ogródkach mniej ludzi niż zwykle. 
Wślizguję się w ulicę Wolności i za ro-
giem skręcam w Aptekarską. Odgłosy 
miasta i ostatnie ptasie trele zastępuje do-
chodzący z oddali śpiew. Im bliżej ulicy 
Narutowicza, tym bardziej donośny. To 
z okien na piętrze kamienicy, w której 
znajduje się Klub OBOK.

Siadam na końcu sali oświetlonej ja-
rzeniowymi lampami. Śpiew na chwi-
lę cichnie.

– Musi pan poczekać, jeszcze mamy 
próbę – mówi zdecydowanym gło-
sem Julianna Woźniak, prezeska Chóru 
Miejskiego „Chopin" w Lesznie.

No to czekam, zerkam na to, co dzie-
je się w sali i słucham. Ośmiu panów 
i trzynaście pań ciągnie melodię, a ro-
bią to tak zgrabnie, że aż trudno uwie-
rzyć w te niezwykłe możliwości ludz-
kiego głosu. Jedne śpiewy grubsze, inne 
cieńsze. Wszystkie doskonale komponu-
ją się ze sobą i wylewają przez otwarte 
okna w rytm utworu "Wesołe jest życie 
staruszka" i innych, w tym anglojęzycz-
nych standardów.

*

Chór powstał w Lesznie w 1920 roku 
jako Koło Śpiewu Kolejarzy Polskich 
"Kościuszko". Szybko jednak zmienio-
no patrona na Chopina i tak już zostało. 
Od początku był zupełnie amatorskim, 
czterogłosowym chórem mieszanym. 
Na tyle amatorskim, że właściwie nikt 
w nim nie znał nut, a wszyscy śpiewali. 
Próby odbywały się w różnych miejscach 
– prywatnym mieszkaniu, sali Hotelu 
Polskiego w Lesznie czy Powszechnej 
Szkole Męskiej przy pl. Jana Metziga.

Podczas II wojny światowej chór zawie-
sił działalność, ale już w 1945 roku za-
czął funkcjonować ponownie, tym razem 
pod skrzydłami Związku Zawodowego 
Kolejarzy. Później działał pod auspicja-
mi Domu Kultury Kolejarza. Raz bywało 
lepiej, raz gorzej, a złoty okres przypadł
na PRL, kiedy chórzyści dużo podróżo-
wali, prezentując swoje zdolności wokal-
ne w kraju i za granicą. Transformacja 
ustrojowa zachwiała działalnością
"Chopina", który został pozbawiony 
mecenatu potężnej fi rmy, jaką podów-
czas była kolej. Chórzyści trafi li wtedy 

pod opiekę miasta i znajdują się pod nią
do dzisiaj.

*

Przed śpiewającymi, w czarnej koszul-
ce z napisem "Ya Maham" i logo znane-
go producenta muzycznego, stoi Bartosz 
Żołędziejewski. Na początku nie wiem, 
o co chodzi, ale później dostrzegam, że 
pod spodem ma napis "dyrygent". Teraz 
wszystko mi się składa. Kiedy zwracam 
uwagę na T-shirt, odpowiada:

– To prezent od chórzystów, znamy się
jak łyse konie.

Pytam więc, jak to było. Opowieść ciąg-
nie Julianna Woźniak. Mówi, jak to kie-
dyś zabrakło w chórze dyrygenta i jak 
dotarli do ojca pana Bartosza, prowa-
dzącego dawniej Chór "Polonez" we 
Wschowie. To on wskazał na syna.

– Przyszedł taki młody, trochę wystra-
szony absolwent Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. Miał poprowadzić chór 
przez kilka miesięcy – mówi żartobliwie 
Julianna Woźniak, z "Chopinem" zwią-
zana od 1996 roku. – I z tych kilku mie-
sięcy zrobiły się długie lata.

– W tym kierunku się kształciłem i żyję
z muzyki, ale chóralistyka to moja pa-
sja. Jest coś niesamowitego w tym, kiedy 
chórzyści dochodzą do perfekcji i bawią
się śpiewem. O to w tym chodzi. To ma 

sprawiać przyjemność i dawać poczucie 
zadowolenia – opowiada dyrygent.

*

Od 1993 roku śpiewacy funkcjonu-
ją jako Chór Miejski „Chopin" pod pa-
tronatem i z wsparciem Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Po kolei zostały wspo-
mnienia, chociaż wciąż żyją osoby, które 
śpiewały tu jeszcze w minionej epoce. 
Od 2012 roku działania chóru wspo-
maga też Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Artystyczne im. Fryderyka Chopina.

W "Chopinie" śpiewa obecnie 18 pań
i 10 panów. Niezmiennie jest to chór 
mieszany czterogłosowy, co daje niesa-
mowite doznania akustyczne.

– Właśnie będziemy świętować spóźnio-
ne 100-lecie działalności. Z dostępnych 
dokumentów wynika, że w tym czasie 
przez chór przewinęło się około 833 osób 
oraz 17 dyrygentów. Wśród nich byli 
Czesław Orsztynowicz, który dyrygował
również Opolską Orkiestrą Symfoniczną, 
Wiktor Buchwald, Waldemar Ciesielski, 
Krzysztof Kubiak, a obecnie właśnie 
Bartosz Żołędziejewski – wymienia J. 
Woźniak.

Najstarszy aktywny chórzysta ma 83 
lata. Średnia wieku w "Chopinie" osią-
ga obecnie ponad 58 lat, a najmłodsza 
śpiewaczka liczy sobie 32 lata.

– Niestety, chóralistyka w Polsce upada. 
Jedną z przyczyn tego jest między innymi 

brak mecenatu. W latach PRL do chó-
ru przyciągała też możliwość wyjazdów, 
w tym również zagranicznych. To było 
takie okno na świat – mówi dyrygent.

Jednak ci, którzy do chóru przychodzą, 
najczęściej zostają, bo im się tu podoba. 
Albo jest tak, jak było z panią Julianną. 
Trafiła tu z ogłoszenia w radiu, a tuż za 
nią przyszedł mąż.

*

Przed śpiewem trzeba zrobić sobie roz-
grzewkę, trochę jak przed bieganiem. 
Dla laika gimnastyka twarzy wygląda 
śmiesznie. Dowiaduję się, że rejon strun 
głosowych też potrafi  nabawić się kontu-
zji, że najlepiej śpiewa się wtedy, kiedy 
w pomieszczeniu jest wysoka wilgotność
i że w ogóle śpiewanie jest zdrowe dla 
organizmu.

No więc najpierw trenują, a później 
śpiewają tymi swoimi basami, tenora-
mi, altami czy sopranami. I to śpiewa-
ją nie tylko pieśni religijne. Nic z tych 
rzeczy. Tutaj potrafią zaciągnąć takimi 
kawałkami, że latem, przy otwartych ok-
nach w Klubie OBOK, pół Śródmieścia 
się przy tym buja.

– Repertuar mamy bardzo szeroki. Przy 
okazji planowanego na 2 lipca, a przesu-
niętego przez pandemię o dwa lata kon-
certu, zaprezentujemy naprawdę ciekawe 
utwory, również anglojęzyczne. Chcemy 
pokazać, że chór jest także dla młodych, 
że warto do nas przyjść i być może zostać
– przekonuje B. Żołędziejewski.

Po wielu latach ten wystraszony chłopak 
stał się dyrygentem pełnym pasji, który 
ma posłuch wśród śpiewających. W kwe-
stiach organizacyjnych jest w pełni de-
mokratyczny, ale w sprawach śpiewu 
wszystko musi być na swoim miejscu.

– Oczywiście mam z tyłu głowy, że nasi 
chórzyści mogą mieć różne dni i nie za-
wsze są w stanie dać z siebie wszystko. 
Najważniejsze, że razem osiągamy na-
prawdę wiele. Wciąż mam w sobie wiele 
pasji – kończy B. Żołędziejewski.

Sam przekonuję się, że panuje tu dobra 
atmosfera. Kiedy kończy się próba, oka-
zuje się, że jedna z chórzystek ma swo-
je święto. Koledzy i koleżanki pięknie 
śpiewają jej sto lat. Na pewno słychać
aż na Rynku.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Chór Miejski „Chopin” Fot. Joanna Jęsiek
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Zawsze uśmiechnięta, pogodna i z pozytywnym nastawieniem 

do życia. To jedna z tych osób, w których towarzystwie chce 

się nieustannie przebywać. Tego szczęścia doświadcza jej 

pies Benek – według Asi najsłodszy shihtzu na świecie, 

z którym tworzą zgrany duet. Znajomi mówią o niej kobieta 

wielu talentów o wielkim sercu. Nic dziwnego, że kilka lat 

temu została Wolontariuszką Roku – praca na rzecz innych 

to wręcz jej uzależnienie. Od liceum uczy obcokrajowców 

języka polskiego i  wychodzi jej to świetnie. Na jej lekcje 

chętnie przychodzą zarówno dorośli, jak i  dzieci, którzy 

dzięki jej metodom nauczania przekonują się, że nasz język 

„nie gryzie”. Obecnie jako wolontariusz Fundacji Cooperacja 

skupia się na oswajaniu z  językiem polskim obywateli 

z objętej wojną Ukrainy.

- Bardzo lubię pracować ze “wschodniakami”, zależy mi, aby 

ci starsi mogli się swobodnie komunikować i  znaleźć pracę, 

a młodsi nie mieli problemu w szkole – wyjaśnia.

Asia na co dzień pracuje w  Urzędzie Miasta Leszna oraz 

studiuje fi lologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Po studiach bardzo chciałaby pracować w szkole, 

dlatego dalszą edukację planuje rozwijać w  kierunku 

psychologii. Najbardziej relaksuje ją pieczenie ciast i tortów. 

Koniecznie zajrzyjcie na jej profi l Instagramowy o nazwie 

@porcyjka, na którym dumnie prezentuje swoje słodkie 

dzieła.

- Czasami czuję się jak postać z karty Dixit, która stoi na stosie 

bomb i żongluje pochodniami. Tempo mojego dnia jest bardzo 

intensywne, ale kocham tak żyć!

Asia 
Wdowiak

Gdybym mogła zmienić jedną rzecz 
na świecie…  

Nie umiałabym jej wybrać. Chyba mimo wszystko jest dobrze. To nie świat jest zły, tyl-
ko ludzie go komplikują. 

Gdy mam chwilę tylko dla siebie…

Oglądam najgłupsze na świecie programy w telewizji. Oczywiście bardzo cenię tak-
że dobre kino, ale czasami idealny wieczór to paczka chipsów i "odmóżdżacze". 

Coś o zrobieniu czego marzę 
od dawna to…

Otworzenie małej kawiarenki. Chciałabym stworzyć miejsce z cudownymi 
domowymi słodkościami w nieoczywistym stylu i niepowtarzalną 
atmosferą.  

Najbardziej lubię siebie za… 

Pomysłowość i wielozadaniowość. 

Moje ulubione miejsce w Lesznie to..

Starówka i ogródki letnie. Czy jest coś lepszego niż picie pomarańczowego 
drinka na leszczyńskim Rynku w ciepły wieczór? Tuż za tym w rankingu jest 
spacer z psem po parku Jonstona.

Przeraża mnie…

Myśl, że do urlopu jeszcze tak daleko! 

Inspirują mnie… 

Ludzie, którymi się otaczam.  

Moje życiowe motto… 

Chyba nie mam takiego, ale chciałabym żyć dobrze. W każdym znaczeniu 
tego słowa. 

Fundacja Cooperacja…

Miejsce, które pozwala mi się realizować, daje wolną rękę i dmucha w żagle. 
Nigdy nie usłyszałam od Moniki i Eweliny (założycielki fundacji) że czegoś 
się nie da zrobić, albo, że czegoś nie mogę zrealizować. 
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Drogi Baranie, lipiec 2022 roku sprzyja Twoim planom zawodowym i osobistym, choć stawia przed Tobą 
wyzwania, byś pokonał wewnętrzne przeszkody. Pozostajesz pod troskliwą i łaskawą opieką Jowisza. Masz 
szansę naprawić błędy przeszłości, a także puścić w niepamięć dawne urazy. Teraz trzeba skupić się na 
konkretach i cierpliwie, krok po kroku realizować swoje cele. Uważaj jednak na wrodzony temperament; 
unikaj przesady i nie pozwól, by ponosiła Cię fantazja. Jeśli jesteś samotnym Baranem, możesz liczyć na 
nową, wartościową znajomość. Bardzo możliwe, że pogodzisz się z przeszłością w tej sferze życia i wyba-
czysz dawne urazy. Prawdopodobnie spotkasz dawno niewidzianych znajomych i będziesz miał okazję do 
wspominania, jak to dawniej bywało… Jeśli pozostajesz w stałym związku, możesz liczyć na miłe chwile 
z ukochaną osobą.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, lipiec 2022 roku otworzy przed Tobą niespodziewane szanse na poprawę w materialnej sferze 
życia. Unikaj jednak ryzyka i dwa razy zastanów się, niż podejmiesz decyzję o inwestycji. Poza tym masz 
szansę na nowe, intrygujące znajomości. Trwa Twoja passa towarzyska, zatem zachowaj otwartość umysłu 
na to, co inne. Niespodziewanie możesz bowiem spotkać bratnią duszę. W centrum Twoich zainteresowań 
powinno znaleźć się wszystko, co dotyczy podnoszenia kwalifi kacji zawodowych. To da Ci w perspektywie 
szansę na rozwój kariery. Teraz najlepiej skupić się na weryfi kacji dotychczasowych osiągnięć i naprawia-
niu błędów przeszłości. Drobna zmiana potrafi  często zmienić bieg rzeczy. Lipiec 2022 roku to doskonały 
czas na urlop w granie tych, których kochasz. Pamiętaj, by wykorzystać czas do 21 lipca, bo potem aura 
kosmiczna zmieni się na zdecydowanie mniej harmonijną dla Ciebie. Lipcowy urlop sprawi, że zregeneru-
jesz siły i z werwą rozpoczniesz kolejne projekty.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, lipiec 2022 roku to dla Ciebie czas towarzyski i edukacyjny. Optymalnie byłoby wybrać się 
w podróż z grupą przyjaciół i tych, których kochasz. Podróż taka otworzy przed Tobą szanse na poznanie 
siebie, na nowy etap w rozwoju duchowym i osobistym. Najlepszy czas - do 21 lipca. Poza tym pozostajesz 
w sferze wpływów kosmicznych, które sprzyjają weryfi kacji dotychczasowych kontaktów towarzyskich 
oraz rodzinnych. Warto zachować otwartość zarówno na nowych, jak i dawno niewidzianych znajomych. 
Wszechświat wspiera także Twoje wysiłki na rzecz podniesienia kwalifi kacji zawodowych, zdawania 
egzaminów oraz trudnych negocjacji. Wyniki może nie okażą się spektakularne, ale otworzą przed Tobą 
nowe możliwości. Możesz zaufać swojej intuicji, ale nie forsuj się i bardzo dbaj o jadłospis. W przeciwnym 
razie dopadną Cię drobne, ale dokuczliwe dolegliwości, które zepsują letnią atmosferę.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, lipiec 2022 roku daje Ci szansę na nowe początki w każdej sferze życia. Wciąż 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 fi nansowych 
trzeba zachować umiar i ostrożność. Każde podjęte teraz ryzyko zemści się, niestety.

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, lipiec 2022 przyniesie szanse na poprawę w zawodowej sferze życia. Możliwe, że impuls do 
zmian wyjdzie od Ciebie. Niemniej nastaw się na to, że za każda szansą stoją rzetelna praca i zaangażowanie. 
To nie czas na protekcję i nadzieje na łaskawość losu. Poza tym lipcowa aura sprzyja Twojemu życiu 
rodzinnemu i uczuciowemu. Otaczająca Cię aura energetyczna pomaga Ci zregenerować siły duchowe 
i fi zyczne. Wzrośnie również Twoja wrażliwość na potrzeby innych. Jeśli zechcesz i postarasz się, możesz 
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, 
zdobywając Twoje serce. Lipiec 2022 roku sprzyja wszelkim działaniom wspierającym rozwój osobisty: 
szkolenia, podróże i rozwijanie pasji. Szczególnie warto poświęcić czas na rozwój duchowy.

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, lipiec 2022 roku może skłonić Cię do głębokiej refl eksji 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 niewidziani znajomi. 
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 fi zyczną, by zregenerować siły. Lipiec sprzyja także Twoim celom w dziedzinie zmiany 
stylu życia. To zmieni jakość Twojego życia zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Waga (23.09 - 22.10)
Droga Wago, lipiec 2022 roku to czas zmian w uczuciowej sferze życia. Najprawdopodobniej podejmiesz 
wysiłki, by uczynić ją bardziej satysfakcjonującą. Nie będzie to łatwe i wywoła wiele frustracji. Konieczne 
okaże się nabranie zdrowego dystansu do aktualnej rzeczywistości. Poza tym przyjdzie Ci zmierzyć 
się z własnymi słabościami i  lękami, które blokują Twój rozwój w tej sferze życia. Od Ciebie zależy, czy 
zdecydujesz się podjąć wysiłki na rzecz przemiany wewnętrznej. Zrozumienie i akceptacja 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 kwalifi kacji. Postaraj się też z troską 
podejść do zdrowia, nie lekceważ najsłabszych nawet przejawów słabości i nie poddawaj się im wewnętrznie.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, lipiec 2022 roku może okazać się całkiem satysfakcjonujący, jeśli tylko zaakceptujesz swoje 
ograniczenia. Nie można mieć wszystkiego naraz… Masz teraz optymalny czas na urlop i dzielenie się przy-
jemnościami codzienności z tymi, których kochasz oraz szczerze szanujesz. Masz także ogromne szanse na 
nowe ciekawe znajomości. Od Ciebie zależy, czy i jak je wykorzystasz. Niektóre z nich mogą zaowocować 
przyjaźnią na całe życie. Zwolnij tempo, odpocznij i naładuj swoje życiowe akumulatory. Po 20 lipca aura kos-
miczna znowu postawi Cię wobec wyzwań. Znów trzeba będzie zatrzymać się, krytycznie spojrzeć na siebie 
i swoje dokonania. Lipiec to czas regeneracji sił i rozwoju w osobistej sferze życia. Zadbaj o siebie, nie forsuj 
się. Możliwe, że przyjdzie Ci zmierzyć się ze swoimi słabościami, co wyzwoli nowe możliwości i da Ci poczu-
cie satysfakcji w osobistej i zawodowej sferze życia.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, lipcowa aura kosmiczna 2022 roku to czas na urlop i dzielenie się bliskością z najbliższymi. 
Optymalnie byłoby wykorzystać go, by zregenerować siły duchowe i fi zyczne, odbudować poczucie 
wewnętrznej harmonii. Najprawdopodobniej w centrum Twoich zainteresowań znajdą się sprawy osobiste 
i pozycja społeczna. Ożywienie towarzyskie przyniesie nowe znajomości. Niektóre z nich mają szansę 
przekształcić się w przyjaźń na całe życie. Uważaj jednak, by nie ulec pokusie i nie skracaj dystansu zanim 
nie poznasz kogoś dość dobrze. Możliwe też, że nowe znajomości z czasem przyczynią się do rozwoju 
Twojej kariery. Zachowaj czujność w sprawie fi nansów. To nie czas na ryzyko. Wszelka ekstrawagancja 
zemści się, a za naiwność przyjdzie Ci płacić latami. W lipcu warto zadbać o siebie, zmienić styl życia na 
zdrowszy i skupić na swoich codziennych potrzebach.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, lipiec 2022 roku może okazać się nie lada wyzwaniem w osobistej i zawodowej sferze 
życia. Jeśli do tej pory udało Ci się wyciągnąć wnioski z niepowodzeń przeszłości, przejdziesz ten czas niczym 
prymus szkolną klasówkę z ulubionego przedmiotu. Jeśli nie, to czekają Cię trudne i frustrujące chwile. 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. W miłości możesz liczyć na spełnienie i cieszenie się bliskością tych, których kochasz. Nie obędzie się 
bez drobnych nieporozumień, ale rodzina i przyjaciele staną się dla Ciebie opoką w chwilach zawodowych 
wyzwań. Koniecznie zadbaj o zdrowie, w tym o aktywność fi zyczną oraz zdrowy jadłospis i regenerujący sen.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, lipiec 2022 roku obdarzy Cię licznymi szansami na ożywienie życia towarzyskiego oraz 
rozwój w społecznej sferze życia. Warto teraz rozpoczynać te projekty, na których Ci zależy. Unikaj starych 
błędów, a wszystko powoli ułoży się po Twojej myśli. Zachowaj elastyczność i pozwól, prowadziła Cię 
twoja intuicja. Ucz się korygować postawę zależnie od zmieniających się okoliczności. Twoje twórcze siły 
i doświadczenie otworzą wiele drzwi, a tylko od Ciebie zależy, czy wykorzystasz to jako szanse. Unikaj 
ryzyka; szczególnie dotyczy to spraw fi nansowych. W przeciwnym razie długo przyjdzie Ci mierzyć się 
z konsekwencjami złych decyzji. Lipiec 2022 roku postawi też przed Tobą wyzwania w sferze zdrowia. 
Postaraj się zmienić szkodliwe nawyki – na stałe. To ta sfera życia, w której teraz trzeba wykazać się uporem, 
stawiając na swoje zdrowie.

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, lipiec 2022 roku pozwoli zregenerować i siły odpocząć w towarzystwie tych, których kochasz 
i którym ufasz. Możesz liczyć na miłe i namiętne chwile u boku osoby bliskiej Twojemu sercu. W pozosta-
łych sprawach potrzebna będzie cierpliwość, pokora i wiele wyrzeczeń. Może się bowiem okazać, że znowu 
stajesz oko w oko ze wszystkimi nagromadzonymi przez ostatnie miesiące problemami. Współpracownicy 
i szefowie także mogą domagać od Ciebie większego zaangażowania i zarazem okazywać Ci znacznie mniej 
niż dotychczas życzliwości. Koniecznie zadbaj o siebie. Twoje zdrowie wymaga starań i troski. Postaraj się 
więcej czasu spędzać, aktywnie wypoczywając, wzmacniając ciało fi zyczne. Uważaj na dietę i nie forsuj się, 
bo Twój organizm domaga się regeneracji.
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Świat w pigułce
Gorąca integracja

Ponad sto osób w połowie czerwca przy-
jechało na półwysep Au w Szwajcarii, 
aby uczestniczyć w integracyjnym obo-
zie przetrwania. Zaplanowano liczne 
atrakcje, w tym skok na bungee, lot pa-
ralotnią, ale także… spacer po rozża-
rzonych węglach. Ostatnia z aktywno-
ści najwyraźniej wzbudziła największe 
zainteresowanie, ponieważ już pierwsze-
go dnia zgłosiło się ponad 30 śmiałków, 
którzy zadeklarowali, że przejdą po og-
nistych kamieniach dwukrotnie. Niestety 
większość z nich nie pokonała nawet 
jednej długości. Aż 25 uczestników za-
częło wkrótce narzekać na liczne popa-
rzenia - były tak duże, że wszystkich po-
szkodowanych odwieziono do szpitala. 
Pozostali postanowili natychmiast wró-
cić do domu. 

Tragiczna zabawa
Pewien 13-latek z Alabamy spędzał

czas ze swoim 3-letnim bratem ciotecz-
nym. W pewnym momencie postano-
wili pobawić się w policjantów i zło-
dziei. Oczywiście najpierw przystąpili 
do poszukiwania potrzebnych zabawek. 
Niestety okazało się, że w pomiesz-
czeniu, w którym przebywali, znajdo-
wała się szafa, a w niej nabity karabin. 

13-latek natychmiast wycelował w ko-
legę, a następnie nacisnął na spust. 3-la-
tek zmarł. Nastolatek został zatrzyma-
ny przez policję. Początkowo tłumaczył, 
że brat cioteczny w rzeczywistości prze-
wrócił się, ale wkrótce później opowie-
dział całą prawdę. Sądził, że broń była 
zabawką. Do czasu pierwszej rozprawy 
pozostanie w areszcie dla nieletnich.

Niewyjaśniona zbrodnia
Orlando Jorge Mera to były mini-

ster środowiska i zasobów naturalnych 
Republiki Dominikany, a także syn byłe-
go prezydenta Salvadora Jorge’a Bianco. 
Pewnego słonecznego dnia przyszedł do 
swojego biura. Tego dnia w planie miał
tylko spotkanie ze swoim kolegą z dzie-
ciństwa Fausto Miguelem de Jesus Cruz 
de la Mota. Rozmowa przeciągnęła się
do późnych godzin wieczornych. Osoby 
będące w budynku zeznały później, że na 
krótko przed strzałami, słyszały głośną
awanturę, choć początkowo było spokoj-
nie. W pewnym momencie krzyki usta-
ły, ale sekundę później oddano co naj-
mniej siedem strzałów. Orlando Mera 
zginął na miejscu, natomiast de la Mota 
zdołał uciec. Chwilę później przyznał
się do zbrodni swojemu spowiednikowi 
w pobliskim kościele, a następnie został

zatrzymany przez policję. Obecnie nie 
wyklucza się żadnego motywu.

Głowa państwa w więzieniu
Ivan Duque, prezydent Kolumbii, zo-

stał skazany na 5 dni aresztu domowe-
go za obrazę wyroku Sądu Najwyższego. 
Konstytucyjna głowa państwa została 
zobowiązana w orzeczeniu wydanym 
przez SN do utworzenia Specjalnego 
Dowództwa Sił Publicznych ds. prze-
stępstw przeciwko środowisku w Parku 
Narodowym w Los Nevados. Ivan Duque 
zignorował wyrok, a także publicznie go 
skrytykował. W związku z tym został
skazany na pięć dni aresztu domowego. 
Kolejna sankcja, w przypadku dalszego 
odmawiania wykonania orzeczenia, ma 
być surowsza. 

Zakaz spożywania mięsa
Władze Nigerii wydały okresowy de-

kret, zgodnie z którym zakazuje się spo-
żywania mięsa wszystkich dzikich zwie-
rząt, a także mięsa innych zwierząt, które 
nie pochodzi z ofi cjalnych punktów dys-
trybucyjnych. W szczególności surowo 
zakazano spożywania szczurów oraz nie-
toperzy. Mięso tych zwierząt uchodzi za 
dość popularne wśród najbiedniejszych, 
jednak zdaniem naukowców może przy-
czyniać się do rozwoju małpiej grypy, 
a także innych chorób zakaźnych. 

Krwawy proceder
Tylko w jednym tygodniu urzędni-

cy z Demokratycznej Republiki Konga 

skonfi skowali ponad 1500 kg kości sło-
niowej. Należała ona do dwóch męż-
czyzn, którzy pochodzili z Ameryki 
Północnej. Zeznali, że byli pośrednika-
mi, a kość słoniową zakupili od innych 
kłusowników. Nie dodali tylko, że aby 
uzyskać 1500 kg kości słoniowej, trzeba 
było zamordować aż 100 słoni. 

Górskie kopalnie
Kouri Bougouni to północny region 

Czadu, który jest znany każdemu poszu-
kiwaczowi złota. Pośród licznych ma-
sywów górskich znajdują się rozsiane 
mikroskopijne kopalnie, w których od 
wielu lat nielegalnie wydobywa się zło-
to. Przy okazji to również jedno z naj-
niebezpieczniejszych miejsc na świecie. 
Statystycznie każdego dnia ginie tam 
jedna osoba, albo na skutek wypadku, 
albo w wyniku porachunków. Pod koniec 
czerwca na pozór niegroźna sprzeczka 
między dwoma poszukiwaczami złota 
przerodziła się w regularną bitwę. Na 
miejsce skierowano wojsko, które do-
piero po dwóch dniach zdołało opano-
wać sytuację. W wyniku starć sił rzą-
dowych z gangsterami kontrolującymi 
kopalnie zginęło ponad 100 osób, a aż 50 
zostało rannych. Niestety znaczna więk-
szość ofi ar to pracownicy. Część z nich 
w odwecie została zamordowana przez 
przestępców, a część z nich wykorzysta-
no jako żywe tarcze podczas strzelanin. 
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