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# KREDYTY FRANKOWE

(36/2022)

Problemy "frankowiczów"
Od kilku lat sprawa „kredytów frankowych” nie traci na popularności i nie pozwala o sobie zapomnieć.
Na czym tak naprawdę polega problem
„frankowiczów”?
Kredyty frankowe były zaciągane w latach, gdy kurs franka szwajcarskiego
znajdował się na historycznie niskim poziomie. Wówczas „kredyty frankowe”
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż z perspektywy kredytobiorców wydawały się być bardziej atrakcyjne niż kredyty złotowe i tak zresztą były
prezentowane.
Jednak po latach spłacania rat „frankowicze” mają nawet większe zadłużenie
niż w chwili zawierania zobowiązania.
Mimo że spłacone kwoty sięgają setki
tysięcy złotych, to z powodu rosnącego
kursu franka szwajcarskiego ich zadłużenie nie maleje. Im słabsza jest polska
waluta wobec franka szwajcarskiego,

który obecnie jest ponad dwukrotnie
droższy niż w czasie największej popularności kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego, tym problem
„frankowiczów” staje się poważniejszy. Niewątpliwie skala tego problemu przekłada się na stały wzrost spraw
sądowych.
Wytaczając powództwo wobec banku,
możemy domagać się stwierdzenia nieważności całej umowy kredytu lub usunięcia z jej treści postanowień niedozwolonych (tzw. klauzul abuzywnych).
W przypadku stwierdzenia nieważności
umowy jest ona nieważna już od momentu jej zawarcia, co oznacza, że nigdy nie
wywołała żadnych skutków prawnych.
Natomiast, „odfrankowienie” oznacza wyeliminowanie z umowy postanowień niedozwolonych. W konsekwencji strony łączy umowa kredytu
złotowego z niskim oprocentowaniem,

a kredytobiorcom przysługuje zwrot nadpłaconych rat.
Podstawy do podważenia umowy kredytu wynikają wprost ze wspólnotowego systemu praw ochrony konsumenta,
a w szczególności z chroniącej konsumentów dyrektywy 93/13, a nadto
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej oraz orzeczeń Sądu
Najwyższego.
Praktyka ujawnia, że umowy o kredyty powiązane z walutą franka szwajcarskiego bez wad właściwie się nie zdarzały, stąd też coraz częściej, kredytobiorcy
decydują się na wytoczenie powództwa.
Liczba pozwów przeciwko bankom, nieustannie rośnie, a pozytywnymi wyrokami dla kredytobiorców kończy się coraz
więcej spraw.
Jako przykład można wskazać kolejne korzystne wyroki naszych klientów, które zapadły w ostatnim czasie.

Najświeższe orzeczenia ustalające nieważność umów kredytu oraz zasądzające
kwoty obejmujące wysokość wszystkich
spłaconych przez kredytobiorców rat
dotyczą Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna, BNP Paribas Spółka Akcyjna,
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna oraz
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank
Polski Spółka Akcyjna.
Wyroki nie są prawomocne.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy na bezpłatne spotkanie,
które organizuje Kancelaria Radców
Prawnych Tabert Przyniczka Sp.j. tplegal.pl
Liczba miejsc ograniczona, rejestracja pod numerem 797 385 580 lub
biuro@tplegal.pl. Liczy się kolejność
zgłoszeń.

REKLAMA

www.no-brand.pl
no.brand.cs
no.brand.cs
576 666 536

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

Robione w drewnie:
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.
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LIPCU
LUFA coraz bliżej

Nowe tablice w Alei Gwiazd Żużla

LESZNO > 25 lipca w ogródku wiedeńskim hotelu Wieniawa odbyła się konferencja prasowa prezentująca tegoroczną edycję Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu
Artystycznego. W tym roku festiwal odbywał się będzie od 1 do 4 września. Będzie to już
trzecia edycja LUFY. Obszar miasta objęty rewitalizacją znów stanie się centrum kultury.
Festiwalowi będą towarzyszyć koncerty, wydarzenia artystyczne czy warsztaty, a wszystko to będzie się odbywało w„strefie muzyki” i „strefie warsztatowej”dla dzieci i dorosłych.
Tegorocznemu festiwalowi przyświecać będzie hasło„LUFA na wolności”. Organizatorzy
pragną promować wolność rozumianą jako wolność tworzenia, wolność wyboru, wolność bycia takim jakim się być chce, bez narzucania standardów. Harmonogram LUFY
jest nadal w trakcie tworzenia, ale już dziś wiadomo, że wystąpią m.in. artyści lokalni
z dorobkiem artystycznym, ale również stawiający pierwsze kroki. Na inaugurację festiwalu odbędzie niezwykły koncert, dla którego sceną będzie ściana leszczyńskiego ratusza, a uczestniczący w wydarzeniu muzycy będą przechyleni o dziewięćdziesiąt stopni.
Głównym sponsorem tegorocznej LUFY jest firma Werner Kenkel.

LESZNO > W Alei Gwiazd Żużla przy stadionie im. Alfreda Smoczyka pojawiły się nowe
tablice. Tym razem kapituła wyróżniła Józefa Olejniczaka, Mariusza Okoniewskiego,
Zenona Kasprzaka, Zbigniewa Jądera, Piotra Pawlickiego oraz Jerzego Szczakiela, pierwszego Polaka, który zdobył tytuł IMŚ. Aleja Gwiazd Żużla składa się teraz z dwunastu tablic. Odsłonięcie nowych tablic odbyło się przed meczem Fogo Unii Leszno z Betardem
Spartą Wrocław.

Źródło: www.lufa.leszno.pl
REKLAMA

Fot. Tomasz Młynarczyk

# UBEZPIECZENIA / MOTORYZACJA
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Bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki
Ubezpieczenia na życie, majątkowe, komunikacyjne, turystyczne, rolne i inne. Gdzie szukać najkorzystniejszych ofert?
W Lesznie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1E. Znajdziecie tutaj nie tylko najlepsze oferty, ale i wyjątkową atmosferę.

(37/2022)

Mocnym punktem Agencji jest indywidualne podejście do klienta, który otrzymuje
przejrzystą i czytelną ofertę. Pracownicy dbają tutaj o każdy szczegół i jednocześnie
błyskawicznie nawiązują znajomości z klientami w sposób dla obu stron przyjemny.
- Współpracujemy z kilkoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, co pozwala nam
na wiele ofert. Wyszukujemy dla naszego klienta najkorzystniejszych ofert jednakowo pod względem finansowym oraz warunków umowy. Dzięki doświadczeniu wiemy,
którą ofertę dobrać do konkretnych potrzeb – mówi Luiza Jencz.
Mimo tego pracownicy nie spoczywają na laurach i ciągle się rozwijają, uczestnicząc w wielu szkoleniach tak produktowych, jak i motywacyjnych.
Warto zaznaczyć, że klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc, a współpraca nie
kończy się w momencie podpisania umowy. Pracownicy pomagają przebrnąć przez
skomplikowane procedury w przeróżnych sytuacjach jak choćby zgłoszenie szkody.
Biuro znajduje się w dogodnej lokalizacji w sąsiedztwie zielonych płuc miasta – parku Jonstona. Kolejnym atutem jest darmowy parking dla klientów, którym Agencja
zapewnia bezpieczeństwo i bezgraniczne zaufanie już od dwóch lat.
- Placówka w Lesznie rozpoczęła działalność w lipcu 2020 r. Był to trudny okres
związany z pandemią. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu klientów, prowadzimy
także zdalną obsługę – uzupełnia Luiza Jencz.
Mówi się, że każdy z nas jest kowalem własnego losu, ale… nie każdy jest kowalem.
Zapraszamy do biura przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1E. To dobry adres.
REKLAMA

SMEKTA7A SP. Z O.O.
UL. POZNAēSKA 6, 64-100 LESZNO, TEL. 65 529 43 35, WWW.SMEKTALA.PL
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LIPCU
Wilkowicka już przejezdna

Dotacja na budowę zbiornika

LESZNO > Zakończył się remont ulicy Wilkowickiej. Przebudowa odcinka o długości ponad pół kilometra trwała pół roku. W tym czasie wymieniono nawierzchnię drogową ,
wybudowano ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, dojazdy do posesji oraz wymieniono oznakowania. Koszt inwestycji wyniósł dwa miliony złotych. Samorząd otrzymał
na remont dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

POWIAT LESZCZYŃSKI > Powiat leszczyński otrzymał sto tysięcy złotych dotacji
na budowę zbiornika retencyjnego przy siedzibie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Rydzynie. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa wielkopolskiego. SOSW mieści się na trzynastu hektarach, z czego trzy hektary to tereny zielone,
które wymagają regularnego nawadniania. Zaprojektowano więc budowę podziemnego systemu magazynowania wody deszczowej wraz z elementami, które pozwolą na
jej użycie do podlewania zieleni. Całość inwestycji jest szacowana na dwieście dziewięć
tysięcy złotych.

Ponad szesnaście milionów dla powiatu
leszczyńskiego
POWIAT LESZCZYŃSKI > Ponad 16 milionów złotych zostanie przekazane na inwestycje
w gminach powiatu leszczyńskiego, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe
Gospodarstwa Rolne. Najwięcej, bo prawie 5,8 miliona złotych przeznaczone jest dla samorządu powiatu na przebudowę drogi powiatowej z Wijewa do granicy powiatu leszczyńskiego. Gmina Osieczna otrzyma ponad 2,6 miliona złotych na budowę lokalnej
oczyszczalni ścieków w Drzeczkowie. Gmina Lipno za 2 miliony złotych przebuduje drogę, która łączy Gronówko z drogą wojewódzką nr 309. Gmina Krzemieniewo otrzyma ponad 1,7 miliona złotych na utworzenie żłobka w Garzynie. Gmina Święciechowa otrzyma
ponad 1,6 miliona złotych na budowę lokalnych dróg w Święciechowie, Przybyszewie
i Długich Starych, a także 775.000 złotych na budowę oświetlenia ulicznego w gminie. Gmina Włoszakowice prawie 1,5 miliona złotych otrzyma na przebudowę drogi
w Ujazdowie. Pieniądze do gmin trafią z rządowego programu Polski Ład.

Przebudowa drogi
POWIAT LESZCZYŃSKI > Na przebudowywanej od marca drodze powiatowej Osieczna
– Łoniewo – Kąkolewo, ułożona została druga warstwa asfaltu. Czterokilometrowy odcinek drogi remontowany jest przez firmę Strabag. Trwa również budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w kierunku Grodziska, Dobramyśli, Kąkolewa i Łoniewa.
Zakończenie robót ma nastąpić do 10 listopada 2022 roku.
REKLAMA

PWSZ z nową nazwą
LESZNO > Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Akademia Nauk
Stosowanych. Pozwoli to szkole na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych
i podniesienie poziomu kształcenia. ANS mogą być uczelnie funkcjonujące minimum
dziesięć lat na rynku szkolnictwa wyższego, prowadzące kierunki techniczne lub medyczne oraz posiadające połowę własnej kadry akademickiej. Uczelnia będzie mogła
dalej kontynuować kształcenie studentów na kierunkach nauczycielskich.

Święto leszczyńskiej policji
LESZNO > Aula Wyższej Szkoły Humanistycznej gościła leszczyńskich policjantów, którzy
obchodzili swoje święto. Uroczystości przewodził Komendant Policji w Lesznie inspektor Krzysztof Nowak, który podziękował policjantom za służbę w czasie pandemii oraz
podczas niedawnego kryzysu na granicy polsko - białoruskiej. Wśród zgromadzonych
na obchodach funkcjonariuszy KMP ponad osiemdziesięciu otrzymało odznaczenia
i wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie. W uroczystości udział wzięli m.in. starosta
leszczyński Jarosław Wawrzyniak, zastępca prezydenta miasta Leszna Piotr Jóźwiak oraz
delegacja Policji Brandemburskiej, z którą to leszczyński oddział policji współpracował
podczas ubiegłorocznego rozbijania grupy przestępczej.

# MATERIAŁ SPONSOROWANY
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17 LIPCA w BRENNIE w powiecie leszczyńskim miałem okazję uczestniczyć w Między-powiatowym Obozie Drużyn Pożarniczych na terenie ośrodka
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy. Kulminacyjnym momentem
obozu było uroczyste ślubowanie i pasowanie na strażaka - członka Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Jestem niezwykle dumny i wzruszony, świadectwem dzieci
i młodzieży, które chęć pomocy bliźniemu wyniosły z domu rodzinnego. W obozie MDP w Brennie brało udział 261 uczestników z powiatów: leszczyńskiego, rawickiego, gostyńskiego, międzychodzkiego i grodziskiego.

Jako Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą 14 LIPCA
w LESZNIE miałem przyjemność wziąć udział w uroczystej Ceremonii Otwarcia
Mistrzostw Świata Drużyn Polonijnych w Lesznie. Po raz drugi Leszno stało się
centrum piłkarskich rozgrywek polonijnych. Tuż po Ceremonii Otwarcia zaskoczeniem dla mnie było podziękowanie od LKS Pogoń Lwów , od którego otrzymałem legitymację za wieloletnie wsparcie działalności klubu. Wręczony Medal
Jubileuszowy przyjąłem z zaszczytem, ale i wzruszeniem.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przy współpracy instytucji wspierających strażackie jednostki
i przydzielających fundusze dziękuje w ten sposób za ich zaangażowanie i gotowość niesienia
pomocy drugiemu człowiekowi. Takim przykładem jest wsparcie finansowe na zakup potrzebnego umundurowania, sprzętu oraz odzieży osobistej strażaków w postaci tzw. Małego
Strażaka. Wręczenie promes jednostkom OSP
odbyło się 13 LIPCA w KM PSP w Koninie,
o czym poinformowałem. Muszę przyznać, że
przebywając w Wielkopolsce, w tym powiecie
leszczyńskim, kościańskim, gostyńskim i rawickim bardzo często spotykam się z druhnami
i druhami OSP oraz zawodowymi strażakami
i widzę z jakim oddaniem traktują swoją służbę. Pokłosiem tych spotkań jest lobbowanie za moim okręgiem na zakup tak ważnego strażackiego sprzętu dla jednostek z naszego regionu.

(38/2022)

14 LIPCA poinformowałem o skali wsparcia jakie trafi do REGIONU
LESZCZYŃSKIEGO! To niebagatelna kwota ponad 65 milionów złotych!!!
Zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Przypomnę, że jest to bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji dla gmin, powiatów, związków
międzygminnych i związków powiatowo-gminnych, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Muszę wspomnieć, że ostatnie miesiące były czasem intensywnych spotkań w moim okręgu wyborczym. Wizytowałem wiele gmin, w których rozmawiałem o potrzebie realnego
wsparcia dla takich inwestycji, z których korzystają mieszkańcy.
I tak rządowe wsparcie trafi do gmin i powiatu leszczyńskiego w kwocie:
16060046,00 złotych, w tym:
-dla powiatu leszczyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 47755P od m.
Wijewo op granicy powiatu leszczyńskiego na kwotę 5782000,00 złotych!
-dla gminy Osiecznej, na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą m. Drzeczkowo w wysokości 2646000,00 złotych!
-dla gminy Lipno na budowę infrastruktury drogowej łączącej miejscowość
Gronówko z drogą wojewódzką nr 309 za 2000000,00 złotych!
-dla gminy Krzemieniewo na utworzenie żłobka w Garzynie 1764000,00 zł!
-dla gminy Świeciechowa na budowę drogi ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie,
ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w Długich Starych za
1623180,00 złotych oraz na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Święciechowa za 774866,00 złotych!
-dla gminy Włoszakowice na przebudowę drogi gminnej w m. Ujazdowo za
1470000,00 złotych!

Natomiast 16 LIPCA miałem zaszczyt wręczyć Puchar Mistrzostw Świata Drużyn
Polonijnych w Lesznie Polonia Mundial drużynie Olimpia SC. Mimo wyniku 3:0,
obie drużyny biorące udział w finale pokazały klasę i rozegrały świetny mecz.
Serdecznie dziękuję tym, którzy śledzili zmagania polonijnych drużyn zarówno
w Lesznie na piłkarskich boiskach, jak i przed ekranami! Polacy za granicą to ambasadorzy polskości na całym świecie!
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# FOTOREPORTAŻ / EDUKACJA

Nowe oblicze kultury
Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie przeprowadzką do nowej siedziby przy pl.
Metziga 25 otworzyła nowy rozdział swojej działalności. Zrewitalizowany budynek
dawnej szkoły ma służyć mieszkańcom nie tylko jako wypożyczalnia książek, lecz
także jako miejsce, w którym chcą spędzać swój wolny czas. Niczym galerie handlowe ma przyciągać użytkowników ciekawą ofertą kulturalną, ale także zachęcać
do jej współtworzenia. Ponad 3500 metrów kwadratowych przestrzeni, na których
poza wypożyczalnią ulokowano m.in. salę audiowizualną, czytelnię muzyczną oraz
pracownię plastyczną i salkę dla organizacji pozarządowych – daje ogromne możliwości. Tym bardziej, że nowe wnętrza biblioteki zostały dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. I ten widok z dachu…
TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA

REKLAMA

# MOTORYZACJA

BEYOND ZERO
3.09.2022 DNI ELEKTRYFIKACJI W
TOYOCIE MIKOŁAJCZAK

Jeden cel, wiele technologii!
Dołącz do idei Beyond Zero i poznaj pełną gamę napędów dążących
do neutralności klimatycznej! Już 3.09.2022 w salonie Toyota
Mikołajczak w Lesznie możesz na żywo zobaczyć cztery modele
przyszłości: bZ4X z napędem elektrycznym na baterię, Mirai z
napędem elektrycznym na wodór, RAV4 Plug-In z napędem
hybrydowym plug-in oraz Corollę Cross z napędem hybrydowym.
Zapraszamy!
#BeyondZeroDniElektryfikacjiWToyocie
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# DZIEŃ WIATRAKA

# ROLNICTWO
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OHZ "Garzyn" liderem w mlecznej wydajności
Krowa w oborze należącej do OHZ "Garzyn" dzięki znakomitym kiszonkom i treściwej paszy daje średnio 13 500 kilogramów
mleka rocznie. To znakomity wynik, który został doceniony podczas Mlecznej Gali 2022.
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn"
Sp. z o.o. jest jednym z najprężniej
działających w Wielkopolsce podmiotów należących do Skarbu Państwa.
Przedsiębiorstwo składa się z gospodarstw Drobnin razem z Mierzejewem
i Brylewem, Oporówko z Oporowem
i Lubonią, a także Garzyn z Górznem.
Niewiele osób wie, że poza gospodarstwami w powiecie leszczyńskim pod
spółkę OHZ "Garzyn" podlega także gospodarstwo w Knyszynie na Podlasiu.
Specjaliści z Garzyna zajmują się szeroko pojętą produkcją rolną. Dla Polski jest
to strategiczna gałąź gospodarki, gwarantująca nam wszystkim bezpieczeństwo
żywnościowe. Nic dziwnego, że w OHZ
"Garzyn" stawia się na wydajność przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produkcji. Chociaż spółka odnosi
sukcesy w różnych segmentach, tym razem została doceniona podczas Mlecznej
Gali 2022 zorganizowanej w Warszawie
przez Polską Federację Hodowców
Bydła i Producentów Mleka.
OHZ "Garzyn" zajęła II miejsce
w Polsce w kategorii najlepsze stada
według wydajności kg mleka o przeciętnej liczbie krów mlecznych od 500
do 1000 w oborze. W skali Wielkopolski
pierwszą lokatę uzyskała należąca do

Prezes OHZ "Garzyn" Adam Kośmider podczas Mlecznej Gali 2022
spółki obora w Mierzejewie, a trzecią na oborę – mówi Paweł Wierzba, członek
– obora w Górznie. W skali ogólnopol- zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej
skiej Mierzejewo było drugie, a Górzno "Garzyn" Sp. z o.o. – Otrzymaliśmy także
dyplomy za dwie krowy z naszych stad,
– piąte.
– Średnio w skali roku uzyskujemy 13 z których pozyskaliśmy już 100 000 kilo500 kilogramów mleka od jednej krowy gramów mleka. To bardzo dobry wynik.

OHZ "Garzyn" odnosi sukces za sukcesem i to nie tylko w zakresie wydajności mlecznej. Takiej jałówce,
wiceczempionce, należało się zdjęcie. Nagrodę odebrali prezes OHZ "Garzyn" Adam Kośmider, członek zarządu
Paweł Wierzba, główny hodowca Dariusz Kubasik. Na zdjęciu z zootechniczką Weroniką Chwastyniak.

W gospodarstwach spółki znajduje się obecnie ponad 1400 sztuk krów
mlecznych.
Znakomite wyniki udaje się uzyskać
dzięki karmieniu krów bardzo dobrą kiszonką, a także treściwą paszą wysokobiałkową z wszelkimi atestami. Mleko
pochodzące z obór OHZ "Garzyn" jest
poddawane rygorystycznym badaniom,
które wykazują jego doskonałą jakość.
W swoim składzie zawiera przeciętnie
3,5% tłuszczu oraz 3,3% białka. Jest to
tak zwana sucha masa, stąd też sposób
przeliczania mleka nie na litry, lecz na
kilogramy.
- Najważniejszym naszym kapitałem są
pracownicy. Tylko ktoś w pełni identyfikujący się z firmą i wykonujący z pasją
codzienne obowiązki jest w stanie kreować nową jakość, która nie tylko decyduje o wysokich wynikach spółki, ale
przede wszystkim bezpośrednio rzutuje
na podwyższenie dobrostanu zwierząt –
mówi Adam Kośmider, prezes Ośrodka
Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o.
Surowiec z garzyńskiej spółki jest ceniony na rynku mleczarskim. Jego głównym odbiorcą pozostaje znana w kraju
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu.
Zresztą nie tylko w tym segmencie
rynku rolnego bryluje OHZ "Garzyn".
Lista osiągnięć firmy jest zdecydowanie
dłuższa. Sukcesy spółki są najlepszym
przykładem na to, że najlepsza żywność w Polsce powstaje w rodzimych
gospodarstwach.
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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

(39/2022)

www.domkiletniskoweboszkowo.pl
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Przy Gronowskiej - najlepsza opcja na szybkie i kompleksowe zakupy!
Przy głównej drodze, z bezpłatnym parkingiem i ofertą z kilku branż – zapraszamy na shopping przy Gronowskiej 4.

Pracownia Florystyczna Zielone i Kolorowe Anna Bergmann
eksponuje wśród wszechobecnej zieleni. Przepiękne świece naturalne, modne makramy, wnętrzarskie dekoracje,
a nawet odrestaurowane meble z duszą
– wszystko to doskonale dopełnia kwiatowy asortyment.
20-letnie doświadczenie właścicielki kwiaciarni oraz skrupulatne śledzenie rynku przyczynia się do tworzenia
modnych, nawiązujących do najświeższych światowych trendów we florystyce kompozycji.

Lato, słońce, grillowanie, basen i orzeźwiające napoje – to przepis na udane wakacje. Jeżeli jesteście amatorami złotych
napojów i kolorowych koktajli, które idealnie wpisują się w klimat letnich imprez
plenerowych, to koniecznie musicie odwiedzić sklep Whisky i Wino. W pasażu
przy Gronowskiej 4 znajdziecie wszystko, czego dusza pragnie i co ukoi wasze
pragnienie w upalne dni – zarówno gotowe produkty, jaki i wszystkie składniki do ich samodzielnego skomponowania. Właściciele sklepu Arleta i Grzegorz
Orniaccy to pasjonaci, którzy potrafią
precyzyjnie wyczuć gusta klientów.
- Hitem ostatnich tygodni jest
Mamamango – koktajl smakowy na bazie
wina musującego i naturalnego miąższu
mango. Przeważające cytrusowe i tropikalne nuty smakowe to idealna propozycja na lato, zwłaszcza w połączeniu
z kostkami lodu – poleca Grzegorz.
Uwielbiam, gdy Arleta i Grzegorz zaczynają opowiadać o swoim imponująco

szerokim asortymencie, który sukcesywnie jest przez nich uzupełniany. Oni są
jak Tony Halik i Elżbieta Dzikowska
– również zabierają swoich słuchaczy
w podróż, tylko że śladami najlepszych
trunków świata. Półki w ich sklepie wypełnione są produktami, na których widok kolekcjonerom rozszerzają się źrenice, a serce zaczyna bić szybciej. Napoje
z limitowanych edycji z etykietami projektowanymi przez największe gwiazdy
muzyki, designerskie kształty butelek,
najmodniejsze i najoryginalniejsze rodzaje trunków, których nie znajdziecie
nigdzie indziej – ten sklep to świątynia
płynnych afrodyzjaków i kopalnia pomysłów na prezent.
- Oprócz napojów wprowadzających
w dobry nastrój, znajdziecie u nas również niesamowity wybór świec zapachowych m.in. o zapachu żelek Haribo czy
kultowych perfum Lancome La Vie Est
Belle. Zaopatrzycie się także w olejki
do dyfuzorów - polecamy zwłaszcza ten
o zapachu truskawkowym – mówi Arleta.
Nowością w asortymencie są kieliszki kryształowe zarówno do białego, jak
i czerwonego wina, a także poszerzona
oferta produktów czeskich marek, jak
i tych pochodzenia włoskiego takich jak

(40/2022)

Pracownia Florystyczna
Zielone i Kolorowe
w Anna Bergmann
ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 785 688 844

Kwiaciarnia przyjmuje zamówienia na
dekorację sali i kościołów, a już od sierpnia na kompozycje nagrobne z kwiatów
żywych i sztucznych. Wychodząc klientom naprzeciw, pracownia florystyczna
oferuje także dowóz kwiatów na telefon, a dla niezdecydowanych – bony
podarunkowe.

kawy, makarony, oliwy, ciastka czy praliny. W sklepie pojawił się także kolejny
doświadczony pracownik, który podobnie jak Grzegorz ma ukończony kurs somelierski. Właścicielom zależy na tym,
by klienci oprócz produktów klasy premium, otrzymywali także fachową wiedzę na temat kupowanego trunku.
- Przeprowadzamy także komentowane degustacje dla firm, które są ciekawą formą celebrowania ważnych okazji.
Zapraszamy do współpracy również restauracje i osoby prywatne, do których
dowieziemy zamówione u nas w większych ilościach produkty – zachęca
Grzegorz Orniacki.

ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 799 060 122

(41/2022)

Właścicielka kwiaciarni - Anna to kreatywna florystka, która odważnie łączy
kolory i gatunki kwiatów, zrywając ze
sztywnymi, klasycznymi konwencjami.
Klienci doceniają spontaniczność, dozę
szaleństwa i nietypowość jej kompozycji. Zielone i Kolorowe to sklep inny
niż wszystkie. To coś więcej niż kwiaciarnia – to pokaz wyobraźni, miejsce
uwalniania artystycznej ekspresji. Nie
tylko w postaci wielobarwnych bukietów, ale także w formie rękodzieła. Anna
własnoręcznie wykonuje miniatury domków z drewna z odzysku, które dumnie

- Działam w tym miejscu od niedawna,
dlatego niezmiernie cieszy mnie fakt, że
mieszkańcy dzielnicy Gronowo zaufali
mi i chętnie odwiedzają moją pracownię, gdy chcą obdarować bliskie osoby
naturalnym, ale niebanalnym bukietem
kwiatów lub modną rośliną doniczkową
– mówi Anna.
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Pan Szczypiorek

(42/2022)

Warzywniak z misją – tak można powiedzieć o zieleniaku, którego właścicielem jest Mateusz Dworczak. Propagator
idei zero waste dba o to, by w jego sklepie nic się nie marnowało. Dlatego Pana
Szczypiorka można znaleźć w aplikacji Too Good To Go, za pomocą której
zarezerwujecie paczkę-niespodziankę
w symbolicznej cenie z pochodzącymi ze sklepu nadwyżkami żywności.
Również na miejscu można nabyć w niższych cenach warzywa i owoce, które
będą idealnie nadawać się na przykład
do koktajli lub przetworów. Na uwagę zasługuje fakt, że w punkcie dostaniecie wodę w zwrotnej butelce z syfonem. Warzywniak przy Gronowskiej
4 ma wszystko, czego oczekują klienci – szeroki asortyment, wysokiej jakości produkty od lokalnych producentów
oraz zaangażowanych pracowników, dla
których najważniejsze jest zadowolenie
klienta. Dlatego wachlarz produktów poszerza się z tygodnia na tydzień.
- Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to ściągamy w ramach możliwości konkretne
produkty dla naszych klientów. Zależy
mi, by oferta sklepu była kompletna,
a produkty wyselekcjonowane. Dlatego
biorę udział w różnego rodzaju targach

żywności ekologicznej, skąd dowiaduję się o nowych producentach. Zanim
włączę w asortyment dany produkt, najpierw testuje jego jakość na sobie oraz
na najbliższych – tłumaczy właściciel
sklepu.
Na półkach Pana Szczypiorka królują obecnie warzywa i owoce sezonowe
takie jak żółta i zielona fasolka, młoda
kapusta, rabarbar, truskawki, maliny,
czereśnie, wiśnie, borówka czy agrest.
Nad skrzynkami pełnymi tych wszystkich pyszności góruje koper, który tylko czeka na to, by „zakisić ogórka”.
W sklepie kupimy również świeże zioła – miętą pachnie już na progu. Oprócz
naszych rodzimych produktów w sklepie znajdziemy także te bardziej egzotyczne takie jak arbuzy, figi czy oliwki oraz te trudno dostępne: pak choi,
rzodkiew białą, czarną rzepę, szalotkę.
Roślinny asortyment sklepu uzupełniają produkty mleczne (sery rzemieślnicze,
produkty z Mleczarni Gostyń), wyroby
garmażeryjne (naleśniki, krokiety, pierogi), przetwory m.in. ze Świerczyny,
a także wiejskie jaja, ekologiczne przyprawy, suszone owoce, przeciery, soki
naturalne, miody, kawy i makarony. Aż
ciśnie się na usta - mały sklep, wielkie

możliwości! Koniecznie śledźcie ich profil na Facebooku, z którego dowiecie się
o wszystkich nowościach i promocjach.
Atrakcyjne ceny hurtowe sklep oferuje także z współpracującym z nim
restauracjom, instytucjom, a także
osobom prywatnym, które zamawiają większą ilość produktów na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe.

Pan Szczypiorek
ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 724 881 101

(43/2022)

Piekarnia/Cukiernia Gierczak

Wyroby z piekarni oraz cukierni państwa Gierczak od 1996 roku podbijają
podniebienia klientów. Dzięki najwyższej jakości produktów, szerokiemu asortymentowi oraz wykwalifikowanej i doświadczonej załodze, firma prężnie się
rozwija, sukcesywnie poszerzając sieć
swoich sklepów. Liczy już ona 21 punktów ulokowanych nie tylko w Lesznie,
ale także w mniejszych miejscowościach
takich jak Wschowa, Rydzyna, Góra czy
Głogów. W połowie 2021 roku powstał
punkt na leszczyńskim Gronowie, który
został wyposażony w niewielką kawiarenkę - idealne miejsce, by wypić kawę
i zjeść śniadanie. Natomiast najnowszym
sklepem, otwartym pod koniec czerwca

tego roku jest punkt w dzielnicy Zatorze,
który mieści się przy ul. Kasprowicza 2
(obok marketu sieci Biedronka).
- Klienci są bardzo zadowoleni, że właściciele wybrali tę lokalizację na umieszczeniu kolejnego sklepu. Do tej pory
mieszkańcy Zatorza musieli dojeżdżać
do innych naszych piekarni, a teraz mają
nasze wyroby pod ręką – mówi pracownica sklepu.
Firma Gierczak ma już wyrobioną
markę, a jej wypieki zna niemal każdy
mieszkaniec Leszna. Furorę robi chleb
Pradawny, który swój wyjątkowy smak
zawdzięcza zapomnianym, prymitywnym odmianom pszenicy. Dzięki wydłużonemu procesowi fermentacji ciasta do
20 godzin, chleb Pradawny zachowuje
smak i aromat przez cały tydzień. Dużą
popularnością cieszą się przygotowywane na miejscu kanapki z pasztetem,
wędliną, serem brie czy twarożkiem. To
idealna opcja na szybkie, ale pożywne
śniadanie dla zabieganych. Natomiast
jeżeli lubicie zaczynać dzień na słodko, to polecamy joguśki – drożdżówki
na cieście jogurtowym z dżemem jagodowym, a także najczęściej wybierany
przez klientów produkt – drożdżówkę
ekstra ser, której największą konkurentką jest drożdżówka ekstra mak. W witrynach kryją się dziesiątki pyszności,

ul. Gronowska 4

których nie sposób wymienić w jednym
artykule. Musicie sami zawitać do jednego ze sklepów i podjąć ten trudny wybór
– który z tych smakowicie wyglądających produktów spróbować jako pierwszy! W punkcie na Zatorzu niebawem
zapachnie ciepłym pieczywem. Został on
bowiem wyposażony w piec, w którym
będą wypiekane bułki i drożdżówki. Co
warte podkreślenia, nie są one wcześniej
mrożone – przygotowywane są w głównej piekarni we Wschowie i przywożone
w formie gotowej do odpieku. W punkcie
przy Kasprowicza 2 zamówicie również
ciasto na imprezy rodzinne czy firmowe.

ul. Kasprowicza 2

Piekarnia/Cukiernia Gierczak
Dwa nowe punkty w Lesznie:
ul. Gronowska 4
ul. Kasprowicza 2
64-100 Leszno
Tel: 655 407 562
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Jeżeli grillować to porządnie – mięso
najwyższej jakości bez konserwantów.
Zaopatrzycie się w nie w wędliniarni
Kamyszek przy Gronowskiej 4. Sklep
mięsny należący do rodzinnej firmy produkującej wyroby według tradycyjnych
receptur ma w swojej ofercie szeroką
gamę produktów czekających tylko na
to, by położyć je na ruszt. Znajdziecie
tam karkówkę w przyprawach, filety
z kurczaka w marynacie paprykowej
lub miodowo-musztardowej, udka, pałki i skrzydełka z kurczaka w glazurze,
a także kiełbasę z karkówki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa biała lubuska, a także kaszanka – królowa grilla
ostatnich lat. Na specjalne zamówienie
są również pyszne szaszłyki drobiowe
i wieprzowe. Nad produkcją wyrobów
czuwa Kamila Kamyszek, która od 2003
roku prowadzi zakład założony przez jej
ojca pod koniec lat 80.

- Dbanie o jak najlepszą jakość wyrobów – to priorytety naszej firmy –
mówi Kamila Kamyszek, właścicielka
wędliniarni.
Nic dziwnego, że sklepy mięsne Kamyszek, które znajdują się także w Rydzynie, Głogowie i Wschowie
mają szerokie grono klientów. Docenili
oni prawdziwy smak wędlin jak za dawnych lat. Co warte podkreślenia produkty wyrabiane są jedynie z polskiego mięsa od lokalnych dostawców.
Niepodważalnym hitem i wręcz znakiem firmowym Kamyszka są pieczone wyroby sprzedawane na ciepło, które prosto z wędliniarni przyjeżdżają
w specjalnych pojemnikach termoizolacyjnych. Swojska kiełbasa, kaszanka,
szynka wiejska, schab z cebulką, fileciki w przyprawach – to tylko niektóre z produktów sprzedawanych w tej
opcji. Dużym powodzeniem cieszy się

również smalec z kamionki z boczkiem
i cebulą, który jest wyrabiany przez
samą szefową. Furorę robią ostre, surowe kiełbaski pepperoni oraz wołowina
dojrzewająca. Oprócz wyrobów mięsnych w ofercie sklepu są także naturalne przyprawy i przetwory w tym pyszne
sosy, które idealnie pasują do dań grillowych. Klienci często zaglądają również
po wyroby mleczne z małej przetwórni Kosińscy z Siedlnicy: ser podpuszczkowy ze szczypiorkiem lub czosnkiem
niedźwiedzim oraz maślankę i kefir domowy. Sklep przyjmuje zamówienia na
imprezy rodzinne oraz firmowe.

Wędliniarnia
Kamyszek
ul. Gronowska 4
64-100 Leszno
Tel: 65 540 45 55
REKLAMA

(44/2022)

Wędliniarnia Kamyszek
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Firma Tyliński
To od niego najczęściej zależy pierwsze wrażenie obiektu. Gwarantuje bezpieczeństwo. Dlatego ważne, aby był nie tylko ładny,
ale i trwały. Mowa o dachu. A jeśli mówimy o dachu, to myślimy o P.H.B. Tyliński. Firmie, która może poszczycić się 60-letnim
doświadczeniem. Firmie, która od pierwszego sierpnia zaprasza do nowej lokalizacji przy ulicy 1 Maja 10 w Lesznie.
Zacznijmy od początków działalności.
Zaczęło się to od mojego dziadka
Feliksa, który w 1962 r. otworzył firmę
dekarsko-blacharską. Dziesięć lat później rozpoczął swoją działalność w branży dekarskiej mój tata. W roku 1976 w jej
szeregi wstąpił brat Mirosława, Jarosław
a w 1985 ja rozpocząłem kunszt pracy
w dekarstwie. W 1996 r. firma poszerzyła swoją działalność o sprzedaż materiałów do pokryć dachowych. W 2009
roku Mirosław Tyliński po wielu latach
pracy wyruszył na zasłużoną emeryturę,
a ja z wujem Jarosławem prowadziliśmy
firmę, kontynuując rodzinne tradycje i
cały czas poszerzając swój zakres prac.
W roku 2019 Jarosław Tyliński przeszedł
na emeryturę, a do spółki wszedł mój syn
Damian. Wachlarz naszych usług cały
czas się powiększa. Budujemy nowe
obiekty, zajmujemy się termomodernizacją oraz remontem istniejących budynków, poszerzamy asortyment w sprzedaży
materiałów dachowych i budowlanych –
mówi Arkadiusz Tyliński.
Obecnie firma wykonuje kompleksowy remont Sali Wiejskiej wraz z Remizą
Strażacką w Bukówcu Górnym.
Do tego zadania podszedłem bardzo emocjonalnie, gdyż tam na „Biegu
Sokoła” rozpoczęła się moja przygoda
z bieganiem. Do dzisiaj, aby się zresetować po ciężkiej pracy, wychodzę na
różne ścieżki biegowe. Ostatnie moje
osiągnięcia to ukończenie ultramaratomu w górach na 110 km. Tych zawodów
biegowych jest oczywiście o wiele więcej

Nowa siedziba firmy Tyliński mieści się w Lesznie przy ulicy 1 Maja 10.
w mojej krótkiej karierze biegacza, która
zaczęła się w 2014 roku- dodaje.
Firma może pochwalić się wieloma
imponującymi realizacjami. Nie tylko
w regionie, ale na terenie całego kraju. Warto wymienić choćby: remont budynku „Solidarności” we Wrocławiu,
termomodernizację budynku sali gimnastycznej wraz ze źródłami odnawialnymi w Bogatyni, Remont na dachu
szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, remont dachu na budynku Urzędu Miasta
Łobez, termomodernizację budynków

# INWESTYCJE
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w nowej lokalizacji
Mocnym punktem przedsiębiorstwa
jest indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelność, zaangażowanie,
staranność, a także niezwykle ceniona
dziś terminowość. Każdy klient ma także zapewnione profesjonalne doradztwo
oraz fachowe wykonawstwo robót. Nic
więc zaskakującego w licznie wystawionych referencjach przez takie podmioty jak m.in. Komenda Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu czy Gminy Grodziska
Wielkopolskiego.

Nowa lokalizacja
Pomysł pojawił się w wyniku zachodzących w firmie zmian w 2019 r., o których
wspomniano powyżej. Pan Arkadiusz
postanowił podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i zbudować nowoczesny
obiekt i tam przenieść swoją hurtownię.
Rozpoczęcie prac przy nowym obiekcie
miało miejsce w lutym 2021 r., a w maju
bieżącego roku otrzymano pozwolenie
na użytkowanie.
Na uwagę zasługuje fakt, że obiekt
w całości został zrealizowany własnymi

siłami firmy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że firma zajmuje się szerokim
zakresem wykonawstwa budowlanego
– czyli całościową budową obiektów.
Od wylania fundamentów, poprzez postawienie ścian i dachu po wykończenie
wnętrza. Fachowi pracownicy zajmą się
także kwestią instalacji oraz ułożeniem
płytek czy tynkowaniem. A to nie koniec
zakresu usług świadczonych przez firmę.
W ofercie są także usługi podnośnikiem
dźwigowym mogącym podnieść znaczne ładunki na dużą wysokość. W ramach
kompleksowej oferty P.H.B. „Tyliński”
oferuje także sprzedaż i wynajem nieruchomości, a także sprzedaż okien dachowych, materiałów budowlanych i pokryć
dachowych od cenionych producentów.
P.H.B. „Tyliński” robiąc rzeczy wielkie,
nie zapomina o rzeczach małych. Firma
wsparła rekonstrukcję niezwykle ważnego dla miasta Leszna obelisku upamiętniającego poległych w obronie ojczyzny
w roku 1919 i 1920 oficerów i żołnierzy 55-go Poznańskiego Pułku Piechoty.
Inicjatywa była pięknym dziełem w roku
100-lecia powrotu Leszna do macierzy,
100-lecia garnizonu Leszno oraz 100.
rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Zapraszamy do nowej siedziby
w Lesznie przy ulicy 1 Maja 10 od 1
sierpnia 2022 r

P.H.B. Tyliński
www.tylinski.com.pl
fb.com/Pokrycia Dachowe Tyliński
ul. 1 Maja 10
64-100 Leszno

(45/2022)

wielorodzinnych w gminie Syców oraz
remonty wykonane na wielu budynkach
będących w zasobach MZBK, spółdzielniach mieszkaniowych oraz inwestorów
prywatnych na terenie Leszna.
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# NIERUCHOMOŚCI

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

(46/2022)

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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# LITERATURA

Zły pasterz i dobra książka
Michał Wierzba już niejednokrotnie udowadniał, że potrafi
zamieniać słowa w czary. Jego powieści i opowiadania zostały dobrze przyjęte przez czytelników. Michał zwyciężył
w Konkursie Literackim im. Stanisława Grochowiaka i zdobył
II nagrodę w konkursie reportażowym miesięcznika „Playboy”.
Od kilku lat mieszka w Lesznie. I to właśnie Leszno i jego okolice stanowią tło mrocznych wydarzeń i rytualnych zbrodni,
które zawarte zostały w książce „Zły pasterz”. Debiutancki kryminał Michała Wierzby 27 lipca trafił do księgarń.
Książka z pewnością doczeka się wielu omówień i recenzji. Zasługuje na to, ale
niezależnie od opinii recenzentów warto po nią sięgnąć, by spotkać się ze świetnie opowiedzianą historią opartą na ogromnej wiedzy posiadanej przez autora dotyczącej powstawania kultów i religii.
- Pamiętam głośną sprawę z lat 90., kiedy zniknęły dwie młode osoby. Oskarżano
o to sekty. Okazało się, że sprawcą była matka zaginionych – mówi autor, tłumacząc swoje zainteresowania tematyką kultów.
W powieści „Zły pasterz” znika dwoje studentów. Tropy prowadzą do rozwiązanej przed laty słowiańskiej sekty.
„Zły pasterz” to powieść poruszająca, momentami przerażająca o wartkiej akcji
i z wyrazistymi bohaterami.
- Motorem napędowym jest chęć zemsty i pragnienie, aby sprawiedliwości stało się zadość – mówi Michał Wierzba. – Dzięki temu możemy poznać bohaterów
w krytycznych dla nich momentach.
Książka może być także doskonałą promocją Leszna i regionu. Wydarzenia osadzone zostały m.in. w leszczyńskim teatrze oraz w zamku w Rydzynie i pałacach
w Zbarzewie i Witosławiu.
REKLAMA

Powieść została wydana przez Warszawskie Towarzystwo Literackie MUZA SA.
Przyjemnej lektury!
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

# Z POLICJI
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Nielegalny tytoń Po zadymie wstęp wzbroniony
w legalnym sklepie

Nie wejdą na imprezy żużlowe z udziałem Fogo Unii Leszno
dwaj mężczyźni, którzy na meczu w Ostrowie Wielkopolskim
wszczęli burdę.

Skarb Państwa mógłby stracić na tym około 60 000 zł. Do sprawy został zatrzymany 51-letni właściciel placówki handlowej,
mieszkaniec Leszna.
To funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP
w Lesznie weszli w posiadanie informacji, że w jednym ze sklepów w centrum
Leszna może znajdować się nielegalny towar. Oznaczało to, że najpewniej
w placówce sprzedawany jest tytoń bez
polskich znaków akcyzy, co jest przestępstwem skarbowym. Mówiąc krótko, sprzedawca nie zamierzał dzielić się
swoimi zyskami z państwem, co miałoby
miejsce, gdyby asortyment miał polskie
znaki akcyzy.
- Podczas przeszukania nasi policjanci
znaleźli ponad 200 różnej wielkości woreczków z tytoniem, który nie był obłożony akcyzą. Towar ważył w sumie około 50
kilogramów. To jednak nie wszystko, gdyż
znaleźliśmy też 25 000 sztuk papierosów

różnych marek, także bez polskich znaków akcyzy - mówi Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Leszczyńscy funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Poznania
podejrzanego o dokonanie przestępstwa na szkodę starszej
leszczynianki.

– Dzięki informacjom przekazanym między innymi przez pokrzywdzoną oraz jej
rodzinę już następnego dnia zatrzymaliśmy w Poznaniu osobę mającą związek

masowych i złożyli wyjaśnienia. Sąd załatwił sprawę w trybie przyspieszonym.
– Obaj mężczyźni zostali skazani na
grzywny po 6000 złotych oraz dwuletni zakaz wstępu na mecze z udziałem Fogo Unii Leszno – informuje
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Policja zabezpieczyła tytoń i papierosy,
dzięki czemu Skarb Państwa nie stracił
na tym 60 000 złotych. 51-letni mieszkaniec Leszna, który trzymał w sklepie
lewy towar, usłyszał zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna nie po
raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem. W przeszłości był karany za podobne przewinienia. Teraz zajmie się
nim Urząd Celno-Skarbowy w Lesznie
Grozi mu do 3 lat więzienia oraz wysoka kara pieniężna.

Oszustwo "na policjanta"
ze szczęśliwym finałem
Wydawało się, że klasyczny numer przestępczy przejdzie, ale – na całe szczęście dla 85-letniej leszczynianki – stało
się inaczej. Wiele w tym zasługi samej
oszukanej, która w porę zorientowała się,
że jednak coś nie gra. Ale po kolei. Na
stacjonarny numer telefonu kobiety zadzwonił nieznany człowiek, który twierdził, że jest policjantem. Powiedział, że
jej mienie jest zagrożone i że on, jak policjant, je zabezpieczy. Pani spakowała
do reklamówki oszczędności i biżuterię
(całość była warta około 40 000 zł), a następnie wszystko oddała pod domem nieznanemu człowiekowi. Kobieta zgłosiła
się na policję kilka godzin po zdarzeniu.

Do zdarzenia doszło 3 lipca podczas
meczu rozgrywanego właśnie pomiędzy
Fogo Unią Leszno a Argedem Malesą
Ostrów Wlkp. Zaczęło się od tego, że
sprawcy zaczęli rzucać w kibiców ostrowskiej drużyny butelkami i kubkami
z napojami. Agresja zakończyła się dla
nich zatrzymaniem i zarzutami. 26-latkowie – jeden ze Wschowy, a drugi z Leszna
– przyznali się do stawianych im zarzutów z Ustawy o bezpieczeństwie imprez

Zdjęcie: Mateusz Gołembka
Na 450 000 zł oszacowano straty po pożarze z początku lipca, do którego doszło
w budynku położonym przy ul. Cichej w Lesznie. Ogień pojawił się w parterowej
części obiektu, na jego zapleczu. Ta część budynku była silnie zadymiona i właśnie na zaplecze sklepu rowerowego strażacy w pierwszej kolejności podali wodę.
Sprawdzono także lokale mieszkalne ponad sklepem rowerowym. W końcu pożar
opanowano, a cały budynek sprawdzono kamerą termowizyjną i detektorem wielogazowym pod kątem występowania m.in. czadu. Pożar zniszczył zaplecze socjalne,
rowery i akcesoria rowerowe, uszkodził też instalacje: elektryczną i wodną. W gaszeniu ognia udział wzięli strażacy zawodowi z Leszna oraz ochotnicy z Gronowa
i Święciechowy.
(LUK)

z tym przestępstwem. To 43-letni mieszkaniec stolicy Wielkopolski. Podczas
przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego znaleźliśmy i zabezpieczyliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także
kilka telefonów komórkowych – informuje Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
Poznaniak został przewieziony do
Leszna, gdzie postawiono mu zarzut
oszustwa na szkodę 85-latki. Leszczyński
sąd na wniosek prokuratury tymczasowo aresztował podejrzanego. Tym razem sprawa zakończyła się szczęśliwie,
ale kwestią czasu jest, kiedy inni podejmą podobne próby oszustwa. Warto dwa
razy się zastanowić, nim wyda się własne
oszczędności przestępcom.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zdjęcie: KM PSP w Lesznie
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kaczkowie na wiadukcie nad linią kolejową Wrocław-Poznań. Przejeżdżający tamtędy kierowca citroena c8 stracił panowanie nad autem i przebił barierę energochłonną tuż nad przyczółkiem wiaduktu.
Samochód zawisł na barierze i – na szczęście - nie stoczył się ani na nasyp kolejowy,
ani na tory. Kiedy na miejsce przyjechali strażacy, kierujący znajdował się już poza
samochodem. Ratownicy ustabilizowali pojazd, aby nie runął w przepaść. Dopiero
po załatwieniu spraw policyjnych straż pożarna wycięła barierę, ściągnęła auto na
jezdnię i uprzątnęła resztki powypadkowe. Straty oszacowano na 20 000 zł. W akcji wzięli udział strażacy z Leszna oraz ochotnicy z Rydzyny i Kaczkowa. (LUK)
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# SPORT
ŻUŻEL

LEKKOATLETYKA
W Bielsku-Białej odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i 54 Mistrzostwa Polski
U 18. Jakub Pacholczyk z LKLA Krokus Astromal Leszno z wynikiem 64,32 m wywalczył
srebrny medal w rzucie młotem.

Żużlowcy FOGO Unii Leszno bez problemów poradzili sobie w derbach wielkopolski,
zdecydowanie pokonując tegorocznego spadkowicza drużynę Arged Malesa Ostrów
Wielkopolski. Na własnym torze natomiast minimalnie ulegli drużynie Betardu Sparty
Wrocław. Dwupunktowa różnica w wyniku meczu oznaczała, że żadna z drużyn nie
zdobyła w tym dwumeczu punktu bonusowego. Z kolei w spotkaniu w Gorzowie
Wielkopolskim nie udało się wykorzystać osłabienia gospodarzy, gdzie podczas zawodów, na skutek odniesionego w upadku urazu meczu nie dokończył żużlowiec Moje
Bermudy Stal Gorzów Martin Vaculik.
Ostrów – Leszno 33:57

PETANQUE
Błażej Twardowski 17-letni leszczynianin zdobył dwa złote medale podczas Mistrzostw
Polski Młodzieżowców w petanque. Zawody rozegrano w miejscowości Subkowy.

Doyle 12+3, Pawlicki 13, Bellego 9+1, Lidsey 9, Kołodziej 8+1, Ratajczak 3+2, Jabłoński
3, Rew 0
Leszno – Wrocław 44:46
Doyle 11+3, Pawlicki 9+2, Bellego 1+1, Lidsey 9+2,Kołodziej 9, Mencel 0, Ratajczak 5
Gorzów – Leszno 47:43
Doyle 10, Kołodziej 10+1, Bellego 5+1, Lidsey 5+4, Pawlicki 7, Ratajczak 5, Mencel 1
Mimo że sezon żużlowy trwa w najlepsze i powoli wkracza w decydującą fazę, klubowi
sternicy myślą już o kolejnym sezonie. Wiadomo już, że barwy klubowe zmieni Bartosz
Zmarzlik. Ku uciesze leszczyńskich kibiców w kolejnym sezonie plastron z bykiem dalej będą nosić: Janusz Kołodziej, Jason Doyle oraz Jaimon Lidsey.

Fot. pixabay.com

KARTINGI
Srebrny medal w kartingowych Mistrzostwach Europy zdobył zawodnik Automobilklubu
Leszczyńskiego Jan Przyrowski. Zawody składały się z czterech rund, które odbyły się
kolejno w: Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Włoszech.

Polonijne Mistrzostwa
W lipcu rozegrano w Lesznie Mistrzostwa Świata Drużyn
Polonijnych w Piłce Nożnej. W imprezie udział wzięło osiem
drużyn z Kanady, Niderlandów, Niemiec i Austrii oraz gospodarze: oldboye Polonii 1912 Leszno. Podobnie jak podczas
ubiegłorocznych Mistrzostw Europy impreza była wyśmienita.
Ceremonia otwarcia odbyła się na kompleksie boisk sportowych na Zaborowie,
następnie ruszyła sportowa rywalizacja pełna emocji. Oldboye Polonii rozpoczęli
zmagania od zwycięstwa. W kolejnych spotkaniach gospodarze byli bardziej gościnni, tracąc punkty. Ostatecznie leszczyńska drużyna zakończyła zawody na piątym miejscu. Triumfatorem zawodów została ekipa S.C. Olimpia Toronto. Królem
strzelców z pięcioma trafieniami został Artur Krawczyk, który jeszcze nie tak dawno zdobywał bramki dla pierwszego zespołu Polonii. Najlepszym piłkarzem leszczyńskiego zespołu uznano Waldemara Jędrusiaka.
- Polonijne Mistrzostwa to wspaniała promocja nie tylko dla klubu, ale i miasta i całego regionu. Wpisuje się w projekt Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami
za Granicą finansowemu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Cieszymy się,
że impreza odbyła się w tak ważnym dla nas roku, kiedy klub obchodzi 110-lecie.
Zamierzamy kontynuować takie działania. Chcielibyśmy dalej naprzemiennie organizować Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata – podsumowuje Przemysław
Kowalski menedżer Polonii Leszno i jeden z organizatorów MŚ drużyn polonijnych.
Polonia 1912 Leszno jest jednym z najstarszych polskich klubów, który – co jest
wielokrotnie podkreślane – powstał na obczyźnie pod zaborem pruskim. Nic więc
dziwnego, że do imprez polonijnych klub podchodzi w sposób szczególny.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: FB POLONIA MUNDIAL

Rozgrywki U-24
Czteropunktowa przegrana w Toruniu nie zmieniła sytuacji w ligowej tabeli. Zawodnicy
Agromix Polcopper Unia Leszno pozostają na pierwszym miejscu. W ostatnich pojedynkach pokonali kolejno drużynę z Lublina i Ostrowa Wielkopolskiego (wicelidera tabeli).
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# OKIEM SPECJALISTY

REKLAMA
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# PROMOCJA

# POZNAJ ŚWIAT
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Bonjour, Paris!
Opowiadanie o Paryżu jest trudne. W końcu każdy o nim słyszał. Jego największe atrakcje turystyczne widzieli wszyscy, nie tylko na żywo. Mimo że na wieżę Eiffla należy wjechać, a Luwr odwiedzić, to w Paryżu warto też poszukać miejsc tajemniczych,
o których być może nie wiedzą sami Paryżanie. Czasami będą ukryte, romantyczne, urocze, a nieraz mroczne i odrażające.
Zaraz, gdzie ja jestem?!
Wybierając Ryanair, prawdopodobnie wylądujemy na lotnisku Beauvais-Tille, czyli
84 km od centrum stolicy Francji. Paryż posiada jeszcze dwa porty lotnicze, które
znajdują się znacznie bliżej miasta - Roissy-Charles de Gaulle oraz Orly. Tutaj dotrzemy liniami Air France lub LOT z Warszawy. Z drugiej strony lot tanimi liniami
lotniczymi będzie oczywiście tańszy. Z Beauvais-Tille do centrum dość często kursuje pociąg. Bilet nie powinien być droższy niż 10-12 euro. Z pozostałych dwóch
lotnisk regularnie odjeżdżają autobusy. W przypadku podróży do Paryża warto kupić bilety znacznie szybciej. To taka trasa, na której linie lotnicze zawsze zarobią,
więc nie ma sensu robić częstych promocji.

Na czym warto oszczędzać?

Myślę, że warto darować sobie zakupy, jedną czy dwie kolacje w restauracji, aby
tylko zatrzymać się w hotelu w samym centrum. Nie ma nic piękniejszego, niż spędzenie nocy w samym sercu Paryża. Wówczas w pewien sposób przestajecie być
turystami. Zaczynacie się czuć, jak tubylcy. W końcu słyszycie wszystkie odgłosy
nocnego miasta. Być może jesteście zaintrygowani tym, co akurat dzieje się na wąskiej uliczce pod balkonem, a może po prostu nie możecie się już doczekać rana, gdy
na tarasie skosztujecie najpyszniejsze croissanty przy akompaniamencie budzącego
się miasta. Być może nie do końca ubrani pośpieszycie do okolicznej kawiarenki
na świeżo pachnącą kawę, aby uniknąć największych tłumów. W drodze powrotnej
zahaczycie o malutką cukiernię, która właśnie się otwiera, a może i o księgarnię
sprzed stu lat lub kiosk. Później wrócicie do hotelu, bo zauważycie turystów, którzy jakoś nie za bardzo dostrzegają piękno i kameralność, którą Paryżanie skrzętnie ukrywają. Hotel du Cygne oraz Hotel Saint Honore to najtańsze obiekty noclegowe w I dzielnicy. Pokój dwuosobowy kosztuje w nich odpowiednio 550 i 570
zł. Sporo, ale dokładnie tyle wydacie na zupełnie niepotrzebną koszulę lub kolejną
torebkę w jednym z paryskich sklepów.

Karta turysty, bilety do metra, kupony do restauracji, wejściówki do klubów
W Paryżu, podobnie, jak w wielu innych miastach można wykupić kartę turysty.
Dobrym przykładem jest Paris Museum Pass, który uprawnia do wstępu do ponad
50 muzeów w ramach jednej opłaty w wysokości 52 euro na 48h. Rozwiązanie jest
korzystne dla osób, które rzeczywiście planują je zwiedzać. Jeśli planujecie odwiedzić mniej niż 6 obiektów, to karta nie będzie opłacalna. Podobnie sprawa wygląda z biletem okresowym na metro. Wcześniej dokładnie zaplanujcie, co będziecie
zwiedzać. Może się okazać, że z metra skorzystacie tylko dwa razy dziennie. Przed
pandemią popularne stawały się tzw. kupony do restauracji. Działały one zazwyczaj
w obiektach należących do tej samej sieci. Czy warto je kupić? Myślę, że nie. Nie
ma nic bardziej frapującego, niż poświęcanie czasu na szukanie restauracji. Jeśli natomiast chodzi o wejściówki do klubów to zdecydowanie lepiej uważać. Słyszałem
o osobach, które nabyły takie za 100 euro, aby następnie przekonać się, że pod danym adresem jest opuszczony budynek.

Czas na zwiedzanie!
Koniec kwestii organizacyjnych, teraz czas trochę pochodzić. Winnica Clos
Montmartre nie jest otwarta dla turystów. Nieoficjalnie, jeśli znacie trochę francuski i spotkacie miłą osobą, to pozwoli wam wejść do środka. Zdarza się to rzadko,
ale niektórzy mają szczęście. Naprawdę duże, ponieważ jej wnętrze jest magiczne. Obecnie Paryż posiada de facto dwa łuki triumfalne. O jednym wiecie, a drugi
znajduje się w dzielnicy La Defense. Jest to obecnie dzielnica biznesowa, w której
sercu znajduje się potężna budowla przypominająca… prostokąt. Gdyby akurat była
brzydka pogoda to koniecznie wpadnijcie do kina La Pagode. Wizyta tam oznacza
teleportowanie się do dawnej Japonii. Le Ballon de Paris to w dużym skrócie wielki balon przywiązany do liny. Wchodzicie do koszyka, a następnie unosicie się nad
Paryżem. Cmentarz Pere-Lachaise budzi mieszane uczucia. W końcu miejsce spoczynku zmarłych nie powinno być atrakcją turystyczną. Z drugiej strony to właśnie tutaj leży Oscar Wilde, Maria Callas oraz wielu innych znakomitych Paryżan.
Może, więc warto pożegnać się z nimi jeszcze raz? Muzeum Carnavalet ma tę zaletę, że jest dość kameralne, a jednocześnie bogate w eksponaty. To po prostu muzeum historii Paryża.

Przerwa…
Zwiedzanie zwiedzaniem, ale trzeba też coś zjeść. W tym celu udajcie się na plac
Marche Sainte Catherine (dzielnica Marais). Mieszczą się tutaj malutkie restauracyjki, których menu najczęściej ogranicza się do kilku potraw. W pewnym sensie
jest to jednak wyznacznik jakości. Paryżanie doskonale wiedzą kto, w jakim daniu
się specjalizuje. Prawdziwy kucharz potrafi perfekcyjnie upiec jedno ciasto, a nie
kilkadziesiąt. W Paryżu nie bójcie się próbować różnych potraw. Jeśli zaskoczy was
restauracja erytrejska, to znaczy, że warto spróbować danie narodowe Erytrei. Nie
obawiajcie się też problemów w afgańskiej kawiarni. Paryż jest multikulturowy
i warto z tego korzystać. Zapewne zastanawiacie się, gdzie wstąpić na lampkę wina.
To pytanie pominę milczeniem, ponieważ takie miejsce każdy musi znaleźć sam.

Co jeszcze?

Les Catacombes to atrakcja turystyczna dla wybranych. Wiem, że powinienem
zachęcić każdego, ale to nie ma sensu. Starożytne katakumby to miejsce spoczynku sześciu milionów osób. Wewnątrz jest naprawdę mrocznie, ponuro i zimno.
Najczęściej w okresie letnim organizowane są wycieczki tematyczne. Najbardziej
przerażająca to ta, która odbywa się w środku nocy w małej grupie osób. Duże emocje budzi również kościół Sainte-Chapelle. Przez wielu nazywany najpiękniejszym,
katolickim obiektem sakralnym. Obecnie nie jest to możliwe, jednak za jakiś czas
zapewne ponownie będzie można zwiedzać Palais Bourbon będący siedzibą francuskiego Zgromadzenia Narodowego. To prawdziwa mekka demokracji, o której nie
można zapomnieć, będąc w Paryżu. Nawiasem mówiąc, w stolicy Francji znajduje
się mnóstwo budynków sądowych, które na ogół można zwiedzać.
KAMIL DUDKA
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Patrycja Paprota
Projekt Synagoga opowiada…
…pomysł powstał w wyniku zamknięcia wystawy judaistycznej (w związku ze zmianami lokalowymi Muzeum Okręgowego) w leszczyńskiej synagodze. Projekt nawiązuje
do kultury żydowskiej, a w jego ramach znalazły się m.in. wykłady o świętach żydowskich, spacery tematyczne, warsztaty kulinarno-kulturalne i taneczne, konkursy czy seanse filmowe, a także wykonanie muralu w dawnej dzielnicy żydowskiej.
Realizację rozpoczęliśmy w kwietniu i potrwa do grudnia bieżącego roku. Cieszy się
bardzo dobrym odbiorem. Uczestnicy wydarzeń są chętni zdobycia wiedzy.

Izrael…
…podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach programu Erasmus
wyjechałam do Tel Awiwu, gdzie spędziłam pół roku. Przez rok mieszkałam też
w Jerozolimie, ucząc się hebrajskiego na ulpanie MILAH Institute. Oba miasta są
piękne na swój sposób. Tel Awiw jest trochę hipsterski, a Jerozolima zachwyca piękną architekturą. Mieszkańcy Izraela są bardzo ciepli i otwarci. Warto jednak pamiętać, że jest to miejsce pełne politycznych napięć i przebywając tam trzeba pozostać
czujnym.

Urlop…
…pociągiem do Holandii, z przesiadką w Berlinie. Na miejscu spotkam się
z przyjaciółmi, których poznałam w Jerozolimie. Będzie rowerowo i biwakowo, ale nie zabraknie też wizyt w muzeum. Planuję odwiedzić chociażby
Muzeum Vincenta van Gogha.

Zaskakujące muzeum…
…Muzeum Rockefellera, muzeum archeologiczne położone we wschodniej części
Jerozolimy, przez co często jest pomijane. To bardzo urokliwe miejsce. Zaskakujący był
fakt, że przy eksponatach nie było opisów! Miałam szczęście, że moja współtowarzyszka studiuje archeologię i została moim przewodnikiem.

Rytuał…
…każdego ranka kawa przelewowa. Unikam kawy popołudniowej. Staram
się także każdego dnia przeczytać fragment Biblii. Można znaleźć w niej
praktycznie wszystko, zawiera mnóstwo mądrości. To taki mój rytuał łączący zarówno judaistyczne zainteresowania i moją wiarę chrześcijańską.

Czytam…
…dużo i z przyjemnością. Aktualnie czytam biografię C.S. Lewisa, to bardzo
ciekawa postać, która stworzyła między innymi znane wszystkim „Opowieści
z Narni”. Lubię także książki o tematyce historycznej. Z nich chciałabym
wszystko zapamiętać, co czyni lekturę bardziej absorbującą.

W dzieciństwie chciałam zostać…
…pamiętam, że chciałam zostać weterynarzem. Pewien incydent jednak
spowodował, że porzuciłam ten plan. Przed jednym z wakacyjnych wyjazdów, w trosce o rybki, przekarmiłam je. Od zawsze lubiłam czytać. Mam
starszą o pięć lat siostrę i często podkradałam jej książki. Dużo czasu spędzałam w bibliotece, brałam udział w konkursach polonistycznych. To z
pewnością miało później wpływ na wybór studiów na wydziale
filologicznym.

W czasach instant, gdzie niemal wszystko jest natychmiastowe,
jej pracowitość i spostrzegawczość rozwesela serca i przywraca
siły. Przekonują się o tym choćby uczestnicy projektu „Synagoga
opowiada” realizowanego w partnerstwie przez Muzeum
Okręgowe w Lesznie i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Okręgowego. Patrycja prowadzi m.in. wykłady o świętach
żydowskich, warsztaty oraz ma swoją rolę w oprowadzaniu
po dawnych żydowskich zakątkach miasta, gwarantując
uczestnikom wyśmienite wrażenia, a jednocześnie zmusza
do refleksji. Swoją pracę traktuje jak misję. Kultura żydowska
od zawsze była jej bliska. Obecnie sporo uwagi poświęca Leo
Baeck’owi, urodzonemu w Lesznie ważnemu rabinowi. Bez
względu czy opowiada o Izraelu, czy porannej kawie, robi to
z pasją. Kobieta odważna, świadoma, zaskakująca i otwarta
na świat, który zachwyca swym uśmiechem. Pogodna, szczera
i sympatyczna. Patrycja to osoba, której nie sposób nie polubić.

Gdybym mogła coś zmienić…
…jestem ciekawa jakby wyglądał teraz nasz świat, gdyby Holokaust się nie
wydarzył.

Moja praca…
…mam poczucie misji w swojej pracy. Zachęcam do odwiedzania leszczyńskiej bożnicy, poznania kolei losu tego budynku i jego dawnych bywalców.
Historia synagogi w tym miejscu sięga czterystu lat. Wewnątrz poza ekspozycjami muzealnymi zachwyca sklepienie, a także unikatowe polichromie.
To wyjątkowe miejsce na mapie Leszna.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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HOROSKOP

Baran (21.03-19.04)

Waga (23.09 - 22.10)

Sierpień to czas optymalny, by naprawiać błędy przeszłości i przygotować grunt pod nowe
projekty w życiu zawodowym i osobistym. Warto poświęcić czas na analizę błędów, by w przyszłości ich uniknąć. Pamiętaj, że masz wpływ jedynie na teraźniejszość, a wszystko ułoży się po
Twojej myśli. Samotne Barany zatęsknią za wymarzoną drugą połówką i podejmą radykalne
kroki, by poznać partnera życiowego. Okaże się, że cierpliwość i otwartość na inność przyniosą niespodziewane efekty. W sprawach osobistych i zawodowych trzeba się będzie wspinać na
wyżyny dyplomacji, ale opłaci się. Postaraj się też zadbać o zdrowie.

Sierpień 2022 roku będzie sprzyjał odpoczynkowi i cieszeniu się codziennością. Warto teraz
docenić to, co niesie życie oraz okazywać serdeczną troskę o najbliższych. Być może ktoś zwróci
się do Ciebie o pomoc. Może być i tak, że partner postawi Cię w sytuacji wyboru i trzeba się
będzie zmierzyć z twardą rzeczywistością. W stałych związkach stabilizacja, ale pełna satysfakcji
i doceniania tego, co się ma. Sierpień może przynieść nowe szanse w sprawach zawodowych,
zatem warto poświęcić czas karierze. W sprawach zawodowych raczej stagnacja, która przyczyni
się do przemyślenia i zmiany niektórych nawyków.

Byk (20.04 - 20.05)
Sierpień to czas na wakacje i przygotowanie gruntu pod nowe w każdej dziedzinie Twojego
życia, drogi Byku. Korzystnie byłoby zadbać o relaks i lekką dietę, by wesprzeć organizm w tych
wymagających okolicznościach. Trzeba przygotować się na weryfikację priorytetów. Postaraj
się panować nad swoimi emocjami i nie daj się wciągnąć w konflikty. Potrzeba i wola, rozwijać swoją indywidualność może bowiem natrafić na gwałtowny sprzeciw ze strony Twoich bliskich. Nie będzie łatwo o harmonię w relacjach z innymi. W stałych związkach możliwe burzliwe
kłótnie, ciche dni, ale i namiętne chwile. Uważaj na nowe przypadkowe znajomości, bo mogą
skończyć niefortunnie. Unikaj ryzyka.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Sierpień 2022 roku może przynieść czas zbierania owoców z wysiłków ostatnich miesięcy,
weryfikację planów. Masz doskonały czas na odpoczynek oraz rozpoczynanie nauki w wybranej
dziedzinie wiedzy. Sierpień może także przynieść kryzys twórczy. Z jednej strony masz, drogi
Bliźniaku, niepowtarzalną szansę na znalezienie rozwiązań męczących Cię sytuacji. Z drugiej,
aby osiągnąć swe cele, powinieneś stawić czoła swoim lękom i słabościom; świadomie
i uczciwie. Od tego zależy, czy ruszysz z miejsca w sprawach finansowych i w życiu osobistym.
Nie poddawaj się. Pamiętaj, że przyszłość to jutro, które tworzysz dziś… Uważaj na jadłospis
i unikaj hazardowego podejścia do życia.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, sierpień 2022 roku to czas sprzyjający Twoim planom w dziedzinie finansów,
a także realizacji celów zawodowych. Jeśli do tej pory odkładałeś podjęcie decyzji, to zrób to,
a wszystko ułoży się po Twojej myśli, jeśli tylko zachowasz zdrowy rozsądek. Aktywność myśli
i porządkowanie priorytetów życiowych to teraz Twoi sprzymierzeńcy na duchowej ścieżce życia.
Twoi najbliżsi także będą Cię wspierać. Pamiętaj jednak, że prawdziwych przyjaciół poznaje się
biedzie. Zatem zakończ te znajomości, które nie dają Ci satysfakcji od dłuższego czasu. Masz
także zielone światło w miłości. Nie spisz się jednak z niczym, nie forsuj.

Lew (23.07 - 22.08)

Skorpion (23.10 - 21.11)
Sierpniowe tygodnie 2022 roku przyniosą ożywienie w kontaktach towarzyskich, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Nie będzie łatwo sprostać oczekiwaniom innych, więc nie ulegaj pokusie
i nie odtrącaj innych tylko dlatego, że nie wiesz, jak z nimi postępować bez wchodzenia w konflikty. Niektóre znajomości stracą na znaczeniu, ale lepiej pozwolić życiu, by stało się to naturalnie,
bez arbitralnych decyzji z Twojej strony. Unikaj wszelkiej konfrontacji. Teraz jest czas łagodności
na zewnątrz i dyscypliny wewnątrz. Dzięki temu masz szansę na rozwój zawodowy i satysfakcję
w życiu osobistym. Warto teraz zadbać o zdrowie!

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Sierpień 2022 roku postawi przed Tobą, drogi Strzelcze, dwa wyzwania. Po pierwsze, masz
szansę na nowe w uczuciowej oraz społecznej sferze życia. Znów będziesz zastanawiać się,
czy to zamach na Twoją potrzebę wolności osobistej… Co z tym zrobisz, zależy wyłącznie od
Ciebie. Po drugie, sierpień otwiera możliwość, abyś zregenerował siły i przygotował się na
nowe w swoim życiu. Dlatego warto poświęcić najbliższe tygodnie, by przyjrzeć się sferom
życia wymagającym troski i poprawy. Liczenie na łaskawość losu zdecydowanie zakończy się
rozczarowaniem, więc pora wziąć się do mrówczej pracy.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Sierpień 2022 roku może przynieść kryzysy rodzinne. Ktoś z Twoich bliskich może wymagać
pomocy, co pochłonie mnóstwo czasu i energii. Uważaj także w podróżach – także podczas drogi
do pracy, bo mogą spotkać Cię przykre niespodzianki, których skutki będziesz ponosić przez całe
tygodnie. W sprawach zawodowych sierpień przyniesie nowe możliwości, ale trzeba się będzie
naharować i twardo bronić swojej pozycji. Oszczędzaj siły i zatroszcz się o swoje zdrowie, bo
sierpień może przynieść osłabienie i spadek nastroju. Nie ulegaj pokusie czarnowidztwa i nie
izoluj się od świata w chwilach słabości...

Wodnik (20.01 - 18. 02)

Sierpień 2022 upłynie pod znakiem odpoczynku. Ciesz się chwilą, obecnością tych, których
kochasz, w towarzystwie których czujesz się najlepiej. Otaczająca Cię aura energetyczna wspiera
te działania, które robisz z potrzeby duszy, decyzje, które płyną z Twojej wewnętrznej mądrości.
Niestety, stare urazy i konflikty, o których zdążyłeś, drogi Lwie, zapomnieć, ożyją i zaczną żyć
swoim życiem, jeśli nie okażesz pokory i zrozumienia dla racji innych. Jeśli zachowasz umiar,
takt i staniesz na wyżynach dyplomacji, to zyskasz szacunek i podziw, których pragniesz. Uważaj
jednak na jadłospis, unikaj ryzyka. Sierpień nie sprzyja bowiem aktywnościom hazardowym.

Sierpień 2022 roku przynosi kryzys światopoglądowy i konieczność weryfikacji planów
w osobistej sferze życia. Otacza Cię aura sprzyjająca obrachunkom i decyzjom długofalowym.
Najlepiej ograniczyć aktywność na zewnątrz i skupić się na potrzebach duszy. Paradoksalnie,
mimo dość trudnej aury energetycznej, nie będziesz miał wielu powodów do narzekań.
Niebawem Twoja kariera ruszy z miejsca, dając poczucie satysfakcji, uznanie społeczne
i pieniądze. Oszczędzaj siły i zatroszcz się o swoje zdrowie, aby nie rozchorować się. Możliwe,
że spędzisz więcej czasu w samotności.

Panna (23.08 - 22.09)

Ryby (19.02 - 20.03)

Sierpień 2022 roku to czas optymalny, by zatroszczyć się o sprawy serca i potrzeby duszy.
Możesz też naładować się pozytywną energią na kolejne miesiące. Najlepiej byłoby udać się
na urlop i odpocząć od wszystkiego i wszystkich. Ty jesteś dla siebie teraz najważniejsza. Unikaj
sytuacji stresujących i nie podejmuj decyzji mających długofalowe skutki. Wszystko się ułoży,
nie musisz tego kontrolować, nie musisz obawiać się o rezultaty. Teraz warto zaufać życiu
i cieszyć się nim. Masz zielone światło w miłości. Możliwe także radosne rodzinne nowiny.
Uważaj tylko na swoją dietę.

Sierpniowe tygodnie 2022 roku mogą być dość skomplikowane w osobistej sferze życia. W życiu uczuciowym możliwy kryzys i konieczność weryfikacji planów. Z jednej strony aura energetyczna sprzyja samotności i weryfikacji Twoich relacji ze światem. Z drugiej - jesteś teraz,
droga Rybo, bardzo podatna na sugestie i potrzebujesz akceptacji otoczenia. Zatem najlepiej
wykorzystasz ten czas, jeśli zdasz się na intuicję i nie będziesz oceniać siebie i innych. W sprawach zawodowych dość stabilnie. Jeśli pragniesz, by Twoja kariera ruszyła z miejsca, powinnaś
o to zawalczyć słowem i czynem.

Horoskop klasyczny na sierpień 2022 r. opracowała Akia
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Humor na sierpniowe dni
- a grabie?
- nie ma - znów słyszy w odpowiedzi.
- to czemu pan nie zamknie tego
sklepu?
- bo kłódek też nie ma.....

:-)
Kubuś Puchatek do Prosiaczka:
- Krzyś dał nam 10 słoików miodu, po
8 dla każdego.
- Ależ Puchatku! - dziwi się Prosiaczek.
Przecież to wypada po 5 słoików!
- Licz sobie jak chcesz, Prosiaczku. Ja
swoje 8 już zjadłem!

:-)

:-)
Listonosz z nadmorskiej miejscowości był wściekły, bo musiał dostarczyć
pocztówkę dla latarnika, co wiązało
się z wypłynięciem łódką i dużym nakładem czasu. Kiedy dotarł do latarni,
wyburczał do latarnika:
- Pocztówka.
- Dzięki. I nie bocz się tak, bo zaprenumeruję gazetę.
:-)

Zadanie udostępnił serwis krzyzówkowy szarada.net

PANORAMICZNA

KRZYŻÓWKA

Do sklepu przychodzi rolnik i pyta?
- czy są wiadra?
- nie ma - odpowiada sprzedawca.

Dziadek zabrał wnuczka pierwszy raz
na rozprawę sądową.
Wnuczek, widząc po raz pierwszy adwokata ubranego w togę, pyta:
- A dlaczego ten pan jest ubrany jak
kobieta?
- Bo będzie zaraz długo gadał!
:-)
- Halo - mówi Kowalski. Panie doktorze, proszę natychmiast przyjechać,
ponieważ moja żona ma ostry atak
wyrostka robaczkowego!
- Spokojnie panie Kowalski. Dwa lata
temu osobiście wyciąłem pańskiej żonie wyrostek robaczkowy. Czy słyszał
pan kiedyś, aby człowiekowi po raz
drugi pojawił się wyrostek?

- A czy pan słyszał doktorze, że u człowieka może się pojawić druga żona.
:-)
Przychodzi skrzat do apteki i mówi do
aptekarki:
- Poproszę aspirynę.
- Dobrze ....zapakować?
- Nie dziękuję, poturlam.

Bacowa do gazdy:
- Piliście gazdo!
- Nie piłem!
- To powiedzcie: "chrząszcz brzmi
w trzcinie".
- Chrobok burcy w trowie.
:-)

:-)
Rozmawia dwóch dyrektorów:
- Co u pana słychać?
- Same kłopoty, szukamy księgowego.
- Jak to, przecież w ubiegłym tygodniu zatrudniliście nowego.
- Zgadza się i właśnie jego szukamy.

Spotyka się dwóch baców:
- Sąsiedzie, jak tam wasz nowy sołtys?
- Eee, jeszcze żem go po trzeźwemu
nie widział.
- Co? Tak pije?
- On nie, ino ja!
:-)

:-)
Po zamknięciu restauracji kelner pyta
kelnera:
- Dlaczego nie wyrzucasz tego gościa
co śpi pod oknem?

cze˛ść
tam
pod
jednost- odcień stratossłońce,
ki
gdy brak
fera˛
wojsk.
cienia

miasto
na Morawach

- Bo tyle ile razy go budzę, płaci mi
rachunek.
:-)

Calvin ...
- marka
perfum

Sierżant do żołnierzy:
- Kto chce pojechać na wykopki ziemniaków na polu siostry generała?
Zgłosiło się dwóch.
- Dobra, pozostali pójdą na piechotą.
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Świat w pigułce
Tragiczny wypadek
Park rozrywki Tivoli Friheden to jeden
z najstarszych i najpopularniejszych
duńskich parków rozrywki. W połowie
lipca doszło w nim do tragicznego wypadku. Wagonik kolejki górskiej Cobra
w pewnym momencie odczepił się i wypadł z szyn. Jeden z pasażerów złamał
rękę, ale niestety druga poszkodowana 14-letnia dziewczynka, zmarła w wyniku doznanych obrażeń. W celu uczczenia jej pamięci, park został zamknięty
na kilka dni.

Tajemnicza choroba
Tanzańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w regionie Lindi ponad
trzynaście osób zachorowało na tajemniczą chorobę, z czego trzech zmarło.
Wszyscy mieli podobne objawy, czyli
krwotok z nosa, gorączkę, bóle głowy
oraz zmęczenie. Grupa osób została dokładnie zbadana przez zespół lekarzy, ale
ostatecznie nie ustalono źródła choroby.
Wiadomo tylko, że wirus jest pochodzenia zwierzęcego, a jego śmiertelność jest
wysoka.

Atak zwierząt
Na początku lipca w prowincji Cabo
Delgado w Mozambiku doszło do ataku
słoni na małą wioskę. Świadkowie zeznali, że grupa rozwścieczonych zwierząt zaatakowała ludzi, a także zniszczyła kilka domostw. Śmierć poniosło co
najmniej 5 osób, choć liczba ta nie jest
wciąż potwierdzona. Przyczyna ataku
nie jest znana, choć lokalne media podkreślają, że słonie cechuje bardzo dobra
pamięć. Nie można wykluczyć, że ofiary były w rzeczywistości kłusownikami.
Niektórzy z kolei podkreślają, że słonie
mogą być agresywne z powodu nieznanej choroby.

Sprawiedliwość po latach
Laurent Bucyibaruta to 78-letni urzędnik, który dawniej pełnił funkcję prefekta prowincji Gikongoro w Rwandzie.
Współcześnie przyjmuje się, że jest odpowiedzialny za śmierć ponad stu tysięcy osób. Niedawno zakończył się jego
proces przed sądem francuskim. Sąd
po przesłuchaniu ponad 115 świadków
oraz przeanalizowaniu dwudziestu tysięcy stron dokumentów, wydał wyrok
skazujący na 20 lat pozbawienia wolności. Bucibaruta został skazany przede wszystkim za rozkaz wymordowania wszystkich uczniów szkoły Marie
Merci. Na szczęście część uczących się

przeżyła. Łącznie w wyniku wojny domowej w Rwandzie zginęło około miliona osób.

Bestialski wyrok
Jeden z sudańskich sądów skazał 20-letnią kobietę na śmierć przez ukamienowanie w związku z cudzołóstwem, którego się dopuściła. Wyrok jest o tyle
szokujący, że Sudan jakiś czas temu
ratyfikował konwencję ONZ o zakazie tortur oraz stosowania kary śmierci.
Istotnie przez kilka lat więźniowie nie
byli skazywani na tę karę, a jednocześnie w wyniku reformy wiele przepisów
zliberalizowano. Niestety na początku
roku w Sudanie doszło do zamachu stanu i na jego skutek władzę przejęła partia
konserwatywna. Obserwatorzy obawiają
się, że aby zdobyć poparcie radykałów,
partia ta rzeczywiście będzie przyzwalać na wykonywanie kar śmierci za przestępstwa obyczajowe. Zarówno Egipt,
jak i Tunezja, stanowczo sprzeciwiają się
wykonaniu kary śmierci, a także wyrażają gotowość przejęcia 20-latki. Wyrok
nie jest jeszcze prawomocny.

Nierozważny turysta
Pewien turysta ze Stanów Zjednoczonych
wraz z kolegami postanowił zwiedzić
Wezuwiusz. Najwyraźniej chciał być
sprytny, ponieważ zamiast kupić bilet
i ruszyć utartym szlakiem, wybrał nieoznakowany szlak. Najwyraźniej okazał się nadwyraz malowniczy, ponieważ w pewnym momencie zapragnął
zrobić sobie selfie. Nagle upuścił telefon i w tym samym momencie rzucił się,
aby go złapać. Natychmiast stracił równowagę i wpadł do krateru wulkanu. Na
szczęście niesfornego turystę udało się
uratować, złamał tylko kilka kości.

Ucieczka z pałacu
Gotabaya Rajapaksa to długoletni prezydent Sri Lanki. W związku z bankructwem kraju oraz upadkiem administracji
publicznej w państwie od kilku tygodni
trwają zmasowane protesty. Mieszkańcy
właściwie nie domagają się już niczego, ich celem jest obalenie obecnej władzy. Można powiedzieć, że osiągnęli
swój cel, ponieważ w wyniku kilkutysięcznego szturmu protestujących na pałac prezydencki, Rajapaksa zdecydował
się opuścić helikopterem Sri Lankę. Lud
przejął władzę.

Tragiczna noc
Guateng to malutkie miasteczko leżące
niedaleko Johannesburga. Słynie przede
wszystkim z pięknych widoków, dobrej

kuchni oraz licznych klubów nocnych.
Pewnej sobotniej nocy w jednym z nich
bawiło się ponad sto osób, gdy nagle
do środka wtargnęła grupa uzbrojonych
mężczyzn. Po krótkiej awanturze zaczęli na oślep strzelać z broni maszynowej, a następnie błyskawicznie uciekli.
Niestety zginęło ponad 14 osób.

Sukces liczony w tonach
Rzecznik Departamentu Obrony
Meksyku poinformował, że funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pół tony fentanylu o wartości 250 milionów dolarów.
Być może nie jest to rekordowe przejęcie
narkotyków, ale trzeba pamiętać, że fentanyl jest przykładowo ponad pięćdziesiąt razy silniejszy od heroiny. Z takiej
ilości substancji można wyprodukować
około siedmiu milionów tabletek.

Niedozwolona pomoc
Pewna 29-letnia kobieta z Wielkiej
Brytani postanowiła w dość nietypowy sposób pomagać osobom mającym
trudności ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy. Otóż, zamiast udzielać im lekcji, proponowała, że to właśnie ona podejdzie do egzaminu praktycznego oraz
teoretycznego za nie. Ostatecznie kobieta podeszła do ponad 150 egzaminów.
Proceder został jednak wkrótce wykryty. Materiał dowodowy był tak obszerny,
że sąd nie miał problemu z wydaniem
wyroku skazującego. Kobieta najbliższe
osiem miesięcy spędzi za kratkami, choć
od orzeczenia wciąż może się odwołać.
Prawa jazdy osób, którym pomogła, zostały unieważnione.

Walka z Boko Haram
Jakiś czas temu pisałem, że wojsko nigeryjskie osiągnęło sukces i doprowadziło do aresztowania ponad tysiąca osób
związanych z organizacją terrorystyczną Boko Haram. Okazuje się jednak, że
sukcesy rządu były tylko tymczasowe.
Na początku lipca bojownicy zdołali
bowiem przeprowadzić skuteczny atak
na zakład karny w Abudży. Po krótkiej
strzelaninie ponad sześciuset więźniów
zostało uwolnionych, natomiast dziesięciu strażników i dwudziestu żołnierzy
poniosło śmierć.

Tajemniczy złodziej
Każdy, kto planuje odwiedzić Pragę,
musi być świadomy, że w stolicy Czech
grasuje nietypowy włamywacz. Jego taktyka polega na obserwowaniu śpiących
ludzi, a następnie podkradaniu drobnych przedmiotów. Zgodnie z rysopisem
jego wiek szacuje się na około 55-60 lat.

Mimo że został przyłapany na wielu kamerach, wciąż pozostaje nieuchwytny.

Przerażający prezent
Pod koniec czerwca pewien mężczyzna
przyszedł przed budynek sądu w Bonn,
usiadł, a po chwili wyciągnął z torby
ludzką głowę. Oczywiście został natychmiast zatrzymany. Nie stawiał oporu, a także wyjaśnił, gdzie znajduje się
reszta ciała. Na tym współpraca zakończyła się, ponieważ mężczyzna utrzymuje, że jest niewinny i nie wie, skąd
miał głowę, ani, też dlaczego znał położenie zwłok.

Zakaz
Z powodu niedoboru benzyny, a także
bardzo wysokich cen oleju napędowego,
władze Sri Lanki postanowiły wprowadzić dwutygodniowy zakaz sprzedaży
powyższych surowców. Przedstawiciel
rządu wytłumaczył, że w ten sposób
ceny spadną, a jednocześnie na ulicach
zmniejszy się ruch. Nawiasem mówiąc,
rządzący na Sri Lance robią wszystko, aby tylko nie opanować zamieszek.
Przykładowo jeden z urzędników odpowiedzialnych za finanse publiczne
ogłosił, że w rzeczywistości łapówki to
nic złego, ponieważ pozwalają spełniać
marzenia.

Nietypowy zamiennik
Pewien organizator szkoły letniej na
Alasce postanowił nieco zaoszczędzić
i niektóre produkty zastąpić tańszymi zamiennikami. W tym celu mleko zamienił na… kit do podłóg. Być może zabieg
okazał się opłacalny, jednak z pewnością
nie przewidział, że zamiennik wpłynie
negatywnie na stan zdrowia uczestników
turnusu. Większość osób bowiem zaczęła natychmiast narzekać na silne bóle
brzucha, a część należało niezwłocznie
hospitalizować.

Tydzień grozy
8-letni Joe z Oldenburga postanowił
pewnego dnia zbadać, jak działa system
kanalizacyjny. W tym wszedł do jednego z nich przez studzienkę. Niestety najwyraźniej wyjście okazało się znacznie
trudniejsze, niż wejście. Chłopczyk bowiem nie mógł się wydostać i przez ponad osiem dni przebywał wewnątrz systemu kanalizacyjnego. Dopiero jego krzyki
zwróciły uwagę pewnego mężczyzny,
który natychmiast wezwał straż pożarną. Joe nie odniósł większych obrażeń,
choć stwierdzono u niego hipotermię.
KAMIL DUDKA

