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# KREDYTY FRANKOWE
Kolejne pięć lat
RYDZYNA > Emilia Nowak przez kolejne pięć lat ponownie będzie kierować Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie. W 2017 roku wygrała konkurs na
posadę dyrektora i po zakończonej kadencji ponownie ubiegała się o to stanowisko.
Uzyskała poparcie komisji konkursowej oraz zarządu powiatu leszczyńskiego. Z SOSW
jest związana od osiemnastu lat.

78 rocznica Powstania Warszawskiego

Traktory w Wilkowicach
WILKOWICE > W dwudziestej, jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu
Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka zaprezentowano ponad trzysta maszyn z Polski i zagranicy. Na festiwalu dominowały ciągniki wśród których,
można było obejrzeć takie perełki jak pierwszy ciągnik Ursus z 1922 roku, C-45 produkowany od 1947 roku, a także prototyp U-710. Do Wilkowic zjechali pasjonaci i kolekcjonerzy, którzy często ze zrujnowanych ciągników tworzą maszyny nie odbiegające niczym
od swojego pierwowzoru. Budzą one podziw wśród odwiedzających. Festiwal odbywał
się od 20 do 21 sierpnia.

Nowa wiata w Boszkowie
BOSZKOWO > W Boszkowie otwarto nową wiatę dla rowerzystów i osób szukających
odpoczynku. Zaopatrzona jest w drewniane dwie ławki i stolik, mapę powiatu leszczyńskiego oraz stojak na rowery. Koszt budowy wiaty wyniósł 20.000 złotych. Powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie na inwestycję z województwa wielkopolskiego.

LESZNO > Tradycyjnie jak co roku 1 sierpnia o godzinie 17 rozpoczęły się obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W„Godzinę W”rozległ się sygnał syren alarmowych. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał wiceprezydent Leszna Adam
Mytych, który w swoim przemówieniu mówił o tragizmie walczących żołnierzy i cierpieniu ludności cywilnej stolicy. Wiceprezydent nawiązał również do obecnej wojny
w Ukrainie - „Demony zła znów dają znać o sobie, historia mordowania i niszczenia się
powtarza. Dzielni Ukraińcy stawiają czoła sowieckim agresorom, nadającym sobie prawo
do mordowania i niszczenia w imię wyimaginowanych racji, dlatego musimy wytrwać
we wsparciu ich walki, godząc się na konsekwencje”. Apel pamięci poświęcony żołnierzom walczącym w Powstaniu Warszawskim został zakończony salwą honorową. Na zakończenie uroczystości delegacje, które przybyły pod pomnik Żołnierzy Armii Krajowej
złożyły kwiaty i wieńce.

Dzień Powiatu Leszczyńskiego
BOSZKOWO >Tegoroczne święto powiatu przypadło w dniu święta Wojska Polskiego tj.
15 sierpnia. Impreza została zorganizowana na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kalumet w
Boszkowie. Atrakcją wydarzenia były zawody konne w skokach przez przeszkody, pokaz
sprzętu wojskowego, warsztaty ekologiczne i tradycyjna wojskowa grochówka. Swoje
wyposażenie zaprezentowali żołnierze 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 125 Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie.
Podtrzymując konną tradycję powiatu leszczyńskiego rozegrano drugi memoriał poświęcony pamięci ppor. Piotra Kaminiarza pochodzącego z Grotnik. Wieczór umilał
uczestnikom imprezy zespół Ladies Trio oraz DJ Max.

(48/2022)

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.
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W SIERPNIU

Bezpłatne badania słuchu
2 września 2022 w KIND Słuchobusie
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Mamo, ja nie chcę wojny!
LESZNO > Na leszczyńskim rynku można oglądać wystawę rysunków pt.„ Mamo, ja nie
chcę wojny!”. Są to prace polskich dzieci z 1946 roku, które pochodzą z Archiwum Akt
Nowych w Warszawie. Pokazane są obok współczesnych rysunków ukraińskich dzieci,
które zostały zebrane na portalu„Mom I see war”. Tragizm obrazów pozostaje ten sam.
Na rysunkach pojawia się krew, cierpienie uciekających ludzi, bombardowania i żołnierze z karabinami. Leszno jest wśród dwudziestu siedmiu miast w Polsce, do których wystawa dotarła.

Centrum tenisowe

Zapraszamy
praszzamy również
do nasz
naszego
zego oddziału:
KIND
ND Aparaty
paraty Słuchowe
Leszno, ul. Chrobrego 22
tel: 65 529 63 93

Galeria Leszno
Leszno
2 września 2022
1000 - 1800

LESZNO > Po niecałym roku od momentu rozpoczęcia inwestycji, powstał okazały obiekt
sportowy. Centrum tenisowe jakie otwarto przy pływalni Akwawit, mieści cztery korty
tenisowe, spełniające wszystkie światowe standardy i wymogi ITF (Międzynarodowa
Federacja Tenisowa). Obiekt ma powierzchnię trzech tysięcy sześciuset metrów kwadratowych. Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi około dziesięciu milionów złotych.
Korty, które wcześniej, bo od 1997 roku znajdowały się w tym miejscu, zostały w listopadzie 2020 roku wykupione przez spółkę NBNS, która należy do rodziny Leszka Janusza
miłośnika tenisa i przedsiębiorcy. Spółka jest również właścicielem hotelu Akwawit.
Obecnie trwa w nim remont, którego zakończenie jest planowane na koniec września br.

Leszczyńskie Smaki za rok
LESZNO > Organizatorzy pikniku ze względu na opady deszczu zostali zmuszeni do podjęcia decyzji o odwołaniu imprezy. Jednak, by praca wielu osób nie poszła na marne zorganizowano degustację przygotowanych już wcześniej tradycyjnych, regionalnych potraw. Zostały one rozdane mieszkańcom w dwóch punktach tj. w Bibliotece Ratuszowej
oraz w Teatrze Miejskim, w którym odbył się pokaz gotowania.

# CZTERNASTA EMERYTURA
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Finansowe wsparcie dla 9 milionów seniorów
- 12 krotnie większe wsparcie.
Ruszyły pierwsze wypłaty czternastych emerytur. Rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył na ten cel ponad 11 mld złotych.
14. Emerytura jest jednym z instrumentów finansowych w ramach prorodzinnej polityki rządu i realną formą wsparcia seniorów
dzięki sprawnemu zarządzaniu finansami publicznymi przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego.

Ile osób otrzyma czternastkę
Świadczenie skierowane jest do 9 milionów emerytów i rencistów. Zdecydowana
większość z nich, bo aż 7,7 miliona
osób, otrzyma je w pełnej wysokości, tj.
w kwocie 1338,44 zł brutto. W przypadku osób, których emerytura lub renta jest
wyższa niż 2900 zł brutto, obowiązuje
zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza
to, że „czternastka” będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia kryterium
dochodowego.
- Chcieliśmy zapobiec sytuacji, gdy
przekroczenie kryterium o kilkanaście
czy nawet kilkaset złotych będzie się równało z brakiem prawa do świadczenia.
Uznaliśmy takie rozwiązanie za uczciwe. W ten sposób ze świadczenia skorzysta zdecydowanie więcej osób - tłumaczy Marlena Maląg, Minister Rodziny
i Polityki Społecznej.
Co istotne, 14. Emerytura jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że emeryci i renciści nie muszą składać żadnych
dodatkowych wniosków. Warto również nadmienić, że kwota świadczenia
nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego. Nie

wpływa także na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14. Emerytury nie
są dokonywane potrącenia i egzekucje.

Kompromis między potrzebami
obywateli a kondycją budżetu
14. Emerytura pozwala na elastyczne, dostosowane do potrzeb obywateli
wsparcie. Z jednej strony daje możliwość
docierania do najbardziej potrzebujących
a z drugiej reagowania w okresie, gdy
środki są najbardziej potrzebne.
- Budujemy w sposób odpowiedzialny
politykę prorodzinną. Oznacza to, wspieramy rodziców z małymi dziećmi, ale też
nie zapominamy o seniorach. Wprost
przeciwnie pomagamy Im w tym nie łatwym czasie. Sprawnie zarządzamy budżetem państwa, dlatego kondycja finansów publicznych jest dobra. Oczywiście
musimy dokonywać wyborów na co przeznaczyć środki, jednak seniorzy, byli, są
i nadal będą w kręgu naszego zainteresowania, a więc mogą liczyć na wsparcie
w ramach solidarności międzypokoleniowej. Czternasta emerytura w obecnej formule jest kompromisem między
potrzebami seniorów, a możliwościami
budżetu państwa - uzupełnia minister
Marlena Maląg.
Wsparcie finansowe oraz aktywizacja
seniorów to dwa filary prowadzonych
działań przez rząd Premiera Mateusza
Morawieckiego. Podkreślenia wymaga fakt, że nie tak dawno bo w 2015
roku, seniorzy otrzymali wsparcie jedynie z tytuły waloryzacji świadczeń, na
co przeznaczono z budżetu 3,6 mld zł.
W roku bieżącym oprócz waloryzacji
wypłacona została 13. Emerytura, a 14.

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Marleny Maląg - Minister Rodziny
i Polityki Społecznej, Posła na Sejm RP z seniorami w Siennicy w województwie
mazowieckim. Spotkanie dotyczyło wypłat czternastej emerytury.

Emerytura jest w fazie wypłat. Oznacza
to, że w 2022 roku na dodatkowe działania i programy adresowane do osób starszych zostanie przeznaczonych ok. 44
mld zł, co oznacza aż 12-krotnie więcej pieniędzy niż w przywołanym 2015
roku, a więc w czasach rządów PO-PSL.
Wzrostowi wsparcia seniorów towarzyszy obniżka podatków, bowiem w roku
bieżącym dodatkowo wprowadzona została emerytura bez podatku do 2,5 tys.
zł. miesięcznie, a dla świadczeń wyższych obniżono stawkę podatku dochodowego PIT z 17% na 12%. Jednocześnie
pakiet świadczeń dla seniorów uzupełniają: programy aktywizujące, takie jak
Senior+ oraz Aktywni+, których łączny,
roczny budżet wynosi kolejne 100 mln
zł. rocznie

Sprawne zarządzanie, w którym
najważniejsi są ludzie
Warto przypomnieć, że wysoka inflacja nie dotknęła w tym roku wyłącznie
Polski. Jest to zjawisko globalne. Wiele
europejskich państw notuje najwyższe
wskaźniki inflacji od kilkudziesięciu lat.
Polska odpowiada na wzrost cen szeregiem działań, które łagodzić mają odczuwalne skutki inflacji. Warto dodać, nawet
w sytuacji zwiększonych wydatków na
pomoc obywatelom, finanse publiczne są
w dobrej kondycji, a dług w proporcji do
polskiego dochodu narodowego spada.
- Stale analizujemy sytuację gospodarczą, wsłuchujemy się w potrzeby obywateli, ale także odpowiedzialnie zarządzamy budżetem państwa. Pomagamy
Polakom w czasie inflacji nie tylko

poprzez obniżkę podatków, ale również
poprzez instrumenty zawarte w Tarczy
Antyinflacyjnej, dodatek osłonowy, węglowy i inne. Nie poprzestajemy jednak
na tym, co wprowadziliśmy do tej pory,
ale cały czas szukamy i wdrażamy kolejne mechanizmy wsparcia Polaków,
tak było podczas pandemii koronawirusa, tak tez i teraz, gdy za naszą wschodnia granicą toczy się regularna wojna,
która czy tego chcemy czy nie destabilizuje gospodarkę światową – mówi
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg. W przeciwieństwie do
naszych poprzedników nie przyglądamy
się biernie otoczeniu, ale przygotowujemy skuteczne rozwiązania chroniące polską gospodarkę, w każdej sytuacji. Dziś
w konsekwencji skutecznej interwencji rządu na niespotykana skalę w czasie epidemii COViD-19 w latach 2020
-2021, której celem była ochrona miejsc
pracy, a tym samym polskiej gospodarki
przed kryzysem 100-lecia, mamy rekordowo niskie bezrobocie, bowiem kolejny miesiąc z rzędu wynosi ono 4,9%, co
oznacza, że jest na najniższym poziomie
od ponad 30 lat! – uzupełnia minister
Marlena Maląg.
Według danych Eurostatu, dług publiczny w Polsce ciągu zaledwie roku zmalał
w Polsce o 6,6 pkt. proc. W I kw. 2021
(po pandemii) PKB wynosiło 58,7%,
a już w I kw. 2022 - 52,1%. Warto dodać, że wiele gospodarek europejskich
ma znacząco wyższy poziom zadłużenia niż Polska. Przykładowo Grecja
-189,3%, Włochy -152,6%, Francja
-114,4%, a Belgia -107,9%.

(49/2022) Promocja

Czternasta emerytura została wprowadzona i wypłacona po raz pierwszy
w 2021 roku. W tym roku to dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone po
raz kolejny, ale o kwartał wcześniej niż
poprzednio. Zmiana terminu podyktowana jest aktualną sytuacją gospodarczą. Dodatkowy zastrzyk gotówki
z pewnością pozytywnie wpłynie na
stan portfeli seniorów w czasie wzrostu cen produktów i usług wywołanych
„Putinflacją”, de facto spowodowaną
konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
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Wilkowice z nowym sołtysem

Ulica Kustronia już przejezdna

WILKOWICE > Agnieszka Pawlicka została nowym sołtysem Wilkowic. Zagłosowało na
nią sto trzydzieści cztery osoby. W wyborach pokonała Wacława Andrzejewskiego, byłego radnego gminy Lipno, który zebrał osiemdziesiąt cztery głosy. Mieszkańcy wybrali
również nowych członków rady sołeckiej. Zostali nimi: Wacław Andrzejewski, Krzysztof
Banasik, Lidia Dobicka, Magdalena Ilmer, Stanisław Matuszewski, Martyna Misiewicz,
Monika Nowak, Monika Piech i Maciej Wiśniewski. Wybory na sołtysa wsi były efektem
rezygnacji z tej funkcji Mieczysława Reszczyńskiego, który z końcem maja podał się do
dymisji. Dymisja byłego już sołtysa była protestem przeciw wstrzymaniu przez wójta
Lipna decyzji o podziale funduszu sołeckiego. Podobnie jak Mieczysław Reszczyński rezygnację złożyło dziewięciu z dziesięciu członków rady sołeckiej.

LESZNO> Zakończył się ponad trzymiesięczny remont ulicy Kustronia. Ulica zyskała
nową nawierzchnię i pięćdziesiąt nowych miejsc parkingowych. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł niespełna milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych. Na inwestycję samorząd miasta Leszna pozyskał ponad czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Fot. Tomasz Młynarczyk
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# RYNKI ŚNIADANIOWE / MOTORYZACJA
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Rynki Śniadaniowe
27 sierpnia w Parku Leszczyńskich Satyryków, odbyła się druga edycja Rynków
Śniadaniowych. Głównym założeniem organizatorów jest rozpowszechnianie
wśród mieszkańców idei aktywnego i zdrowego stylu życia, ale również propagowanie lokalnego jedzenia. Piękna pogoda zachęciła mieszkańców Leszna
do odwiedzenia parku. Czekało na nich wiele atrakcji takich jak: ścieżka sensoryczna, teatrzyk, malowanie domków i folii rozwieszonych pomiędzy drzewami, „majsterkowo” oraz wiele innych. Można więc było miło spędzić czas oraz
skosztować kuchennych specjałów. Rynki Śniadaniowe przyjęły się już na dobre
w kalendarzu leszczyńskich imprez.
FOT. TOMASZ MŁYNARCZYK

REKLAMA
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Renowacja dawnej Octowni

Ogród deszczowy

LESZNO> Budynek po dawnej Octowni przejdzie renowację. Jak poinformował marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, będzie w nim główna siedziba
Muzeum Okręgowego. We wrześniu zostanie ogłoszony konkurs na wyłonienie koncepcji architektonicznej budynku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale
2023 roku, a potem obiekt przejdzie renowację. Budynek Octowni jest wpisany do rejestru zabytków.

LESZNO> Obficie padające deszcze w drugiej połowie sierpnia były kolejnym testem dla
„ogrodu deszczowego”, który w połowie zeszłego roku powstał przy ulicy 17 Stycznia,
naprzeciw stadionu im. Alfreda Smoczyka. Zanim go utworzono ulice oraz posesje tam
się znajdujące były regularnie zalewane podczas intensywnych opadów. Obecnie nadmiar wody z powodzeniem przejmuje„ogród deszczowy”, a mieszkańcy nie są narażeni już na straty.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Fot. Tomasz Młynarczyk

REKLAMA

# MAŁY JUBILEUSZ
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To był słodki rok!
Miejsce to zna każdy fan deserów i włoskiej kawy. Na leszczyńskim Rynku pod numerem 33 od roku działa kawiarnia Lulu Cafe
Lounge, która powinna nazywać się raczej „rozpieszczalnią zmysłów”. Serwowane są tam bowiem słodkości, wzbudzające zachwyt
gości, zarówno smakiem, jak i dopracowanym w detalach wyglądem. Nic dziwnego, że stoliki są tam zawsze pełne, goście zadowoleni, a lokal zbiera pozytywne recenzje. Właściciele mają wiele powodów, by z uśmiechem na ustach móc świętować pierwsze
urodziny.

Rynek 33,
64-100 Leszno
Z okazji pierwszych urodzin Lulu Cafe Lounge wystąpi włoski wokalista
Filippo Pollino.

(50/2022)

Atrakcję jubileuszową zaplanowano na 10 września 2022 roku, czyli dokładnie rok
po otwarciu miejsca, które z pewnością można nazwać już kultowym, jeżeli chodzi
o kulinarną mapę Leszna. Główną atrakcją urodzinowego wieczoru będzie włoski
wokalista – Filippo Pollino, który podczas 2,5-godzinnego koncertu na żywo, uraczy
gości przebojami ze swojego kraju. Występ rozpocznie się o godz. 19:00, a wstęp
na wydarzenie będzie bezpłatny.
- Koncert ma być podziękowaniem za to, że goście tak licznie odwiedzają Lulu Cafe
Lounge i co najważniejsze, że tak chętnie do nas wracają. Przez rok udało nam się
zbudować naprawdę spore grono stałych bywalców, których serdecznie zapraszam
na włoski wieczór z muzyką i pysznym jedzeniem – zachęca właściciel lokalu.
Na koncert będzie obowiązywać rezerwacja stolików, której można dokonywać na
miejscu lub telefonicznie pod numerem: 539 907 409.
Poza atrakcją, która rozpieści zmysł słuchu, zaplanowano także coś dla pobudzenia kubków smakowych. Z okazji „roczku” sporządzone zostanie specjalne menu
z włoskimi daniami i napojami, które będzie obowiązywać tylko w ten wyjątkowy wieczór.
Wraz z nowym rozdziałem szykują się zmiany w kawiarni. Lulu Cafe Lounge to
nie tylko pyszne kawy, herbaty i ciasta, ale też wiele ciekawych propozycji na śniadanie, lunch biznesowy lub w gronie najbliższych.
- W odpowiedzi na sugestie naszych gości planujemy uprościć ofertę dań śniadaniowych. Wprowadzimy do menu m. in. takie pozycje jak jajecznica, omlet oraz
tosty. Zmiany będą dotyczyć również karty lunchowej, która zostanie poszerzona
o nowe propozycje. Jednak od razu uspokajam fanów naszych najbardziej popularnych dań, takich jak bao z szarpaną wieprzowiną, sałatek, czy trzech różnych
odsłon ravioli, że ich ulubieńcy nie znikną z menu – zapewnia właściciel lokalu.
W planie mamy także regularne organizowanie koncertów, oczywiście, jeżeli nasi
goście będą zainteresowani taką formą rozrywki. Priorytetem jest dla nas wsłuchiwanie się w ich potrzeby, ponieważ zadowolenie naszych gości jest dla nas najważniejsze – dodaje właściciel.
Zapewniamy was, że jedno pozostanie niezmienne – przepyszne ciasta, które są
wizytówką Lulu Cafe Lounge. Niewielu potrafi się oprzeć wyśmienitym bezom,
owocowym tartom czy sernikom w rozmaitych odsłonach. Z tej kawiarni nigdy nie
wychodzi się z kwaśną miną!
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# INWESTYCJE

Tu Wasza Rydzyna – witajcie w lepszej szkole!
Dynamicznie rozwijająca się Rydzyna dba o najmłodszych mieszkańców, którzy są jej przyszłością. Do użytku oddano rozbudowany gmach szkoły podstawowej przy ul. Wolności. Przestronniejszy budynek z udogodnieniami oznacza dla uczniów nowe możliwości.
Inwestycja w szkołę podstawową była dla rydzyńskiego samorządu sprawą priorytetową. Do tej pory placówka mieściła się w czterech obiektach, co bywało uciążliwe
dla uczniów, ich rodziców, ale także dla nauczycieli. Integracja szkoły podstawowej w jednej lokalizacji oznacza wygodę i bezpieczeństwo dla jej użytkowników.
– Cała inwestycja kosztowała 17 milionów złotych, a zrealizowaliśmy ją dzięki wydatnej pomocy pochodzącej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinansowanie na ten cel wyniosło 6 milionów złotych – podkreśla dr Łukasz
Bartkowiak, wiceburmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.
Rozbudowę i przebudowę obiektu wykonano z rozmachem. Ważne jest jednak,
aby takie zadania realizować raz a dobrze, bo od tego zależy komfort użytkowników placówki. Prace objęły rozbudowę skrzydła o dwóch kondygnacjach, w którym znalazło się miejsce na 16 sal lekcyjnych, bibliotekę, aulę i świetlicę, węzeł
sanitarny, a także gabinety: dentystyczny i lekarski. Obiekt został tak pomyślany,
aby mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne. Przy szkole powstało również nowoczesne boisko sportowe z oświetleniem.
W ramach koncepcji przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej uwzględniono także przebudowę parkingu przy hali sportowej, aby wraz z ulicami Bolesława
Chrobrego i Jana Pawła II stworzyć kompletny układ komunikacyjny w tej części
Rydzyny. Dzięki takiemu rozwiązaniu podniesie się poziom bezpieczeństwa uczniów uczęszczających do odmienionej placówki.

(51/2022)

Wykonawcą inwestycji jest firma Tadeusza i Artura Michalskich z Leszna. Jest
to sprawdzony partner, który w przeszłości w Rydzynie zbudował halę sportową,
a także boisko "Orlik".

# ROLNICTWO
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# Z POLICJI

To nie wichura, to kobieta

Pożar od pieca

Mieszkanka Włoszakowic odpowie za zniszczenie mienia
w jednej z leszczyńskich restauracji. Przyczyną jej zachowania Na 200 000 złotych oszacowano straty po pożarze przy
ul. Myśliwskiej w leszczyńskim Gronowie.
był…
…pośrednio nadmiar wypitego alkoholu. Sprawdźmy jednak, jak to było. W połowie sierpnia ktoś zniszczył w pewnej
leszczyńskiej restauracji pięć ozdobnych
donic z roślinnością, które znajdowały
się w ogródku wiedeńskim. Po sprawdzeniu monitoringu okazało się, że dopuściła się tego… kobieta.
– Zapis ujawnił, że pani w stanie nietrzeźwości, zataczając się, przewraca
donice, tłukąc je i niszcząc roślinność –
informuje Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Mundurowi ustalili, że sprawczynią zdarzenia jest 37-letnia mieszkanka gminy

Włoszakowice. Kobieta została zatrzymana w domu. Policjanci postawili jej
zarzut uszkodzenia mienia, a podejrzana
przyznała się do popełnienia przestępstwa. Policjantom wyjaśniła, że w nocy
piła alkohol, a gdy zgłodniała, okazało
się, że wszystkie lokale gastronomiczne
są już zamknięte. To ją rozsierdziło tak
bardzo, że wpadła w furię i zdemolowała
wyposażenie ogródka. Demolka może ją
kosztować odsiadkę, ale czy tak będzie,
zadecyduje sąd. Zgodnie z przepisami
Kodeksu karnego grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Przez jeden szczegół

Zdarzenie odnotowano 11 sierpnia. W ogniu stanęły kotłownia oraz dach na całym budynku gospodarczym. Rozwijający się ogień zagrażał pobliskim obiektom,
w tym również budynkom mieszkalnym. Wprawdzie do walki z żywiołem wyjechali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz OSP Leszno-Gronowo, ale
ze względu na rozmiar zagrożenia te siły były niewystarczające. Wkrótce dojechali jeszcze strażacy z OSP Wilkowice i Dąbcze. Konieczne było też sprowadzenie
przyczepy ze sprzętem ochrony dróg oddechowych.
– W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, podaliśmy wodę na
zagrożony budynek oraz bezpośrednio do palącej się kotłowni, a także na poddasze zajęte przez ogień – informuje Mateusz Cywka z leszczyńskiej straży pożarnej.
W ramach działań wyprzedzających strażacy ewakuowali mienie z zagrożonego
warsztatu samochodowego znajdującego się tuż przy kotłowni. Później rozebrali też poszycie dachu, aby dogasić pożar poddasza. Ze względu na zakres strat na
miejsce wezwano miejskiego inspektora budowlanego.
Na skutek wybuchu ognia poszkodowana została jedna osoba, ale nie wymagała
ona przewiezienia do szpitala. Strażacy przypuszczają, że przyczyną pożaru było
niewłaściwe użytkowanie pieca.
(LUK)

Niezapięcie pasów bezpieczeństwa doprowadziło 49-latka
z Leszna do więzienia.

W akcji gaśniczej udział wzięło w sumie 8 zastępów straży pożarnej.

Spieszymy wyjaśnić, że w Polsce nikt
nikogo nie zamyka za kratami za brak
pasów. W tym przypadku pasy były tylko pierwszym elementem, zapalnikiem,
który doprowadził do poważniejszych
konsekwencji. Zresztą – na własne życzenie kierowcy.

"Drifciarz"
z Ronda Gronowo
będzie miał kłopoty

Prowadzący volkswagena został zauważony przez policjantów z Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego przy ul.
Polnej w Gostyniu. Ci go wylegitymowali, zagłębili się w te swoje systemy teleinformatyczne, no i wyszło z nich, że
kierujący ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pal licho
sam zakaz, chociaż jego złamanie jest

w polskim prawie traktowane bardzo poważne. Okazało się jeszcze, że 49-latek
był poszukiwany przez Sąd Rejonowy
w Lesznie do odbycia kary pozbawienia wolności.
– Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a za złamanie sądowego
zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu
kara do 5 lat więzienia – mówi Monika
Curyk z gostyńskiej policji.

Nieźle podłożył się 20-letni mieszkaniec Leszna swoimi drogoPo wykonaniu policyjnych czynności wymi szaleństwami. Widocznie próbował zaimponować dziewmężczyzna już na wolność nie wyszedł. czynie, a tylko wpędził się w tarapaty.
Został przewieziony do zakładu karnego.
(LUK)

W sobotę, 20 sierpnia, nad gminą Włoszakowice przetoczyła się nawałnica. Gwałtowne opady deszczu utworzyły wartkie rzeki, które wyżłobiły własne koryta. O skali opadów i niszczycielskiej sile wody niech świadczy obrazek
z ul. Wichrowe Wzgórza w Dominicach. Była to jedna z tych wsi, które zostały
najbardziej dotknięte działaniem wody. Na zdjęciu samochód bmw na podmytym
przez wodę poboczu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
(LUK)

To nie pierwszy w mieście "drifciarz", który uskuteczniał niebezpieczne zabawy
w miejscu publicznym. Chociaż młodość ma swoje prawa, to nie znaczy, że trzeba narażać zdrowie i życie innych użytkowników dróg. Tak właśnie zachował się
20-latek dostrzeżony przez policjantów na Rondzie Gronowo w Lesznie. Driftował
samochodem bmw, jakby był na torze wyścigowym.
– Mężczyzna przewoził w aucie pasażerkę. Po dokładnym sprawdzeniu okazało
się, że kontrolowane bmw ma tablice rejestracyjne od innego samochodu, chociaż
tej samej marki. Do tego 20-latek nie miał żadnych dokumentów potwierdzających
własność pojazdu, a auto nie posiadało aktualnych badań technicznych – mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Ale to było tylko preludium do tego, co jeszcze mieli odkryć policjanci. Otóż kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, które utracił
(a jakże!) za szereg popełnionych wcześniej wykroczeń drogowych.
Pojazd został odholowany na parking, a prowadzący auto ma postawione zarzuty
kierowania samochodem wbrew sądowemu zakazowi, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Do tego dojdzie odpowiedzialność za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego i spowodowanie zagrożenia dla innych użytkowników drogi
oraz brak aktualnych badań technicznych. Mundurowi przyjrzą się także, dlaczego
20-latek posługiwał się tablicami rejestracyjnymi od innego pojazdu.

Fot. OSP Włoszakowice

(LUK)

# MOTORYZACJA
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BEYOND ZERO
DNI ELEKTRYFIKACJI W TOYOCIE MIKOŁAJCZAK
ZAPRASZAMY JUŻ 3 WRZEŚNIA DO SALONU W LESZNIE

LEXUS RX
DOSTĘNY OD RĘKI W
SALONIE LEXUS LESZNO
Z KORZYŚCIĄ NAWET
DO 75 000 ZŁ
Leszno, Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
tel: 65 529 37 3
www.lexus-mikolajczak.pl
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# PROMOCJA

# NIERUCHOMOŚCI
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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

(52/2022)

www.domkiletniskoweboszkowo.pl
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# 1 WRZEŚNIA 1939

Nigdy więcej wojny
Pierwszego września nad ranem niemiecka artyleria ostrzelała Leszno. Pociski miały paść m.in. na Grody Leszczyńskie, dworzec
kolejowy czy opuszczone już koszary batalionu 55 pułku piechoty i budynki taboru pułkowego.
Za pierwszą ofiarę hitlerowskiej agresji w Lesznie długo uznawano strzelca
Pawła Kaprykowskiego, którego upamiętnia tabliczka przy ulicy 17 Stycznia
w Lesznie (na pierwotnej tabliczce nazwisko poległego żołnierza zapisano
błędnie). Okazuje się, że było inaczej.
Pierwszymi ofiarami byli leszczynianie, którzy stracili życie w wyniku
wspomnianego ostrzału artyleryjskiego. Jeden z pocisków pierwszego dnia
wojny trafił w rejon domu numer 8 przy
ulicy Łaziebnej. Zginęli wówczas: robotnik Kazimierz Grochowiak, trykotarka
Jadwiga Kaczmarek, posługacz Antoni
Jędraszyk oraz kupiec Jan Stępczyński.
Groby wspomnianych ofiar znajdują się
na cmentarzu parafialnym w Lesznie.
Pogrzeb zamordowanych odbył się 3
września 1939 r. tuż przed zajęciem miasta przez okupanta.
Ostrzelanie ogniem artyleryjskim wprowadziło zamieszanie, zamęt i panikę.

Część ludności zaczęła opuszczać miasto, w tym także władze miejskie i powiatowe. Mieszkańcy kierowali się
wszelkimi środkami lokomocji jak najdalej od granicy niemieckiej. Wiele osób
schowało się do piwnic.
Czwartego września do Leszna wkroczyły oddziały niemieckie. Akt poddania miasta podpisano w budynku, gdzie
mieści się obecnie Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Marii Konopnickiej.
Ulice otrzymały niemieckie nazwy.
Polskie szyldy i napisy w przestrzeni
publicznej zastąpiły niemieckie. W wielu miejscach wywieszono flagi z hakenkreuzem. Za głośną rozmowę w języku polskim można było dostać w twarz.
Niemcy mieli pierwszeństwo do wszelkich usług oraz sklepów. Polacy na targ
mogli wchodzić dopiero po godzinie
czternastej, kiedy niewiele już było do

kupienia. Wprowadzono godzinę policyjną i życie zamykało się w domach.
Rozpoczęły się bezprawne aresztowania
i wysiedlenia.

***
Fragment wspomnień z feralnego dnia
pochodzi z: Ks. Edmund Fórmanek.
Działalność duszpasterska w czasie okupacji na terenie Leszna i okolicy. Maszynopis w zbiorach Archiwum
Państwowego w Lesznie.
Leszno – 1 września 1939 r. Rychło
budzi mnie Siostra Leokadia (obecnie Stępczakowa) i przynosi przykrą
– złą wiadomość, że wojna rozpoczęła
się – że już Niemcy ostrzeliwują miasto. Oczywiście zrywam się z łóżka –
a ponieważ był to pierwszy piątek miesiąca, dlatego podążyłem do kościoła,
aby w tym szczególnie groźnym czasie

przyjąć Tego, Który kiedyś musiał również uchodzić z Betlejem przed gniewem
i zemstą Heroda razem z Najświętszą
Maryją Panną i św. Józefem. Z Jezusem
w sercu przychodzimy do domu i zastanawiamy się co robić. Po ulicach jeżdżą
wojskowe samochody, w których siedzą
żołnierze trzymający w rękach gotowe
do strzału karabiny […].

***
Kto dziś ma prawo aspirować do miana
potomka rycerzy, krzyżowców, obrońcy
bezbronnych i szermierza sprawiedliwości? Myślę, że ci którzy walczą o lepszy świat. Zawsze i wszędzie. Ufając, że
w naszej naturze dominuje dobro.
TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIE:
ARCHIWUM

Dzisiejsza ulica Słowiańska w Lesznie

# PROMOCJA

17

(53/2022)
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# AOL

Masz apetyt na aktywność?

Wielkimi krokami zbliża się 8 edycja
akcji pn. Aktywne Obywatelskie Leszno.
Od 10 do 18 września, na mieszkańców
Leszna czeka sporo atrakcji.
Główne założenia akcji to aktywność
i działanie. Organizowane w ramach akcji wydarzenia są doskonałą okazją do
promocji działań i efektów pracy organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, firm zaangażowanych społecznie, miejskich
spółek, placówek oświatowych oraz instytucji działających na rzecz mieszkańców Leszna.
Poprzez organizację różnych ciekawych
spotkań oraz wydarzeń chcemy zachęcić leszczynian do podejmowania aktywnych działań we własnym środowisku.
W poprzednich latach akcje cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem. Z roku
na rok obserwujemy większe zaangażowanie zarówno ze strony organizacji pozarządowych jak i uczestników.
W tym roku nie będzie inaczej… ponieważ mamy jeszcze większy 'Apetyt
Na Aktywność'…. I to właśnie pod takim hasłem odbędzie się 8 edycja akcji
Aktywne Obywatelskie Leszno!
Dlaczego akurat 'Apetyt Na Aktywność'?
Dlatego, że jesteśmy niezwykle nienasyceni w dążeniu do rozwoju aktywności
obywatelskich w Lesznie. Tegoroczne
AOL ma na celu jeszcze większe zachęcenie Was do współpracy, integracji
oraz zwiększenia apetytu na działania
wolontariackie.
Zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia
ostatnich miesięcy czy lat, niektórych
z Was doprowadziło do zmniejszenia aktywności czy zniechęcenia w ogóle do jej
podejmowania. Naszym zadaniem jest
podjęcie próby przypomnienia Wam dlaczego warto się angażować.
Angażowanie się w życie społeczne
w lokalnej ojczyźnie oraz pomaganie
innym daje ogrom satysfakcji, możliwość samokształcenia, samorealizacji
oraz zdobycia cennego i często unikatowego doświadczenia. Praca na rzecz drugiej osoby pomaga zrozumieć otaczający

nas świat w sferze, której często nie znamy, wyjaśnia jego zasady oraz buduje
w nas nowe cechy i umiejętności. Nie
ma niczego wspanialszego, niż bezinteresowny gest w stronę drugiego człowieka. Aleeeeee i ostrzegamy! Wolontariat
uzależnia!
Ten wyjątkowy tydzień września to
wspaniała okazja do tego, aby poznać 'od
kuchni' jak działa wolontariat w Lesznie.
Jest to idealny czas na to, aby zastanowić
się gdzie i dla kogo chce się zacząć działać. A gdy już będziesz wiedział… kto
wie? Może właśnie w tym roku rozpoczniesz swoją najwspanialszą przygodę?
Wydarzenia, które planujemy zorganizować mają być świętem nas wszystkich.
Mają sprawić, że będziemy mogli lepiej
się poznać.
Tak jak w poprzednich latach, całą akcję
rozpocznie Wielki Festyn Aktywności
i Pasji, czyli Festyn Organizacji
Pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie, który zaplanowaliśmy na dzień 10
września na terenie przy stadionie im.
Alfreda Smoczyka w Lesznie.
Aktywne Obywatelskie Leszno to jednak nie tylko kojarzony przez wszystkich
Festyn. To także wydarzenia towarzyszące, wśród których znajdują się m.in.
Randki Obywatelskie, inicjatywa EKOLeszno, Drzwi Otwarte w lokalnych organizacjach pozarządowych i leszczyńskich instytucjach, warsztaty, szkolenia,
otwarte treningi prowadzone przez leszczyńskie kluby sportowe, a także wolontariat świadczony w leszczyńskich organizacjach i instytucjach przez Prezydenta
Miasta Leszna Pana Łukasza Borowiaka.
Aktywne Obywatelskie Leszno to również Leszczyńska Pozarządowa Kropla
Krwi, a więc zbiórka tzw. „płynu życia”,
na którą serdecznie zapraszamy.
Liczymy na to, że spędzicie z nami
ten wspaniały czas Aktywnego
Obywatelskiego Leszna. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i miło spędzi ten czas.
Do zobaczenia!

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

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 chwilę obecną pozostały do sprzedaży dwa ostatnie mieszkania o powierzchni
52 metrów kwadratowych w cenie 389 000 zł brutto każde – mówi Michał Kuraś,
prokurent spółki K2 Nieruchomości.
Warto sprawdzić i warto pospieszyć się z decyzją o zakupie. To najlepsza oferta
w Lesznie!

(54/2022)

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

PIŁKA NOŻNA
Po wielu latach przerwy reaktywowany został klub piłkarski z Zaborowa. W sezonie
2022/2023 będzie występować pod nazwą Polonia Leszno – Dąb Zaborowo. Drużyna
wystąpi w rozgrywkach klasy B, w grupie 9.

Porażką z częstochowskimi lwami zakończyli rundę zasadniczą żużlowcy FOGO Unii
Leszno. Za sprawą przegranej przystąpili do rundy finałowej z pozycji szóstej, trafiając w ćwierćfinale na lidera tabeli drużynę Motoru Lublin. Faworyt nie zawiódł oczekiwań swoich kibiców, eliminując drużynę biało-niebieskich, którzy zakończyli drużynowy sezon. Niezwykle ciekawie zapowiada się sezon transferowy, biorąc pod uwagę,
że Piotr Pawlicki zadeklarował zmianę barw klubowych. Czy do Leszna wróci Bartosz
Smektała? Wkrótce się przekonamy.
14 kolejka:
FOGO Unia Leszno – zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 40:50

Trudne początki w IV lidze dla Polonii Leszno. W Ostrowie Wielkopolskim z tamtejszą
Centra przegrali 1:3. Z drużyną z Gołuchowa na własnym boisku minimalnie ulegli
gościom 0:1. W Pobiedziskach zanotowano natomiast bezbramkowy remis. Podziałem
punktów zakończyło się także spotkanie w Kórniku (1:1). W kolejnym spotkaniu przyszła pierwsza wygrana. Na własnym boisku piłkarze pokonal Wartę Międzychód 4:2.

Doyle 7+1, Kołodziej 12, Bellego 8+1, Lidsey 2, Pawlicki 8+1, Mencel 1, Ratajczak 2
Ćwierćfinał
FOGO Unia Leszno – Motor Lublin 41:49

FUTSAL
W przedsezonowych sparingach futsalowcy z Leszna zmierzyli się z ekipą Red Dragons
Pniewy. Pierwszy z pojedynków zwyciężyli Leszczynianie 3:2. W zaciętym meczu rewanżowym padł remis 4:4. Z kolei mecz kontrolny z drużyną Dreman Futsal Opole
Komprachcice zakończył się wynikiem 6:9 dla Opolan. Warto odnotować, że w drużynie z Leszna nastąpiły istotne zmiany. Nowymi twarzami są: Robert Świgoń, Marcel
Wolan oraz Yaroslav Zmiivskyi. Ligowe zmagania futsalowcy rozpoczęli od porażki
w Łodzi z miejscowym Widzewem w stosunku 5:3.

LOTNICTWO
W Mistrzostwach Świata, które były rozgrywane na leszczyńskim lotnisku wzięło udział
42 pilotów z 14 krajów. Impreza została zdominowana przez reprezentantów Francji.
Zdobyli wszystkie złote medale. Polacy uplasowali się kolejno: Piotr Szczepański na
26. pozycji, a Bartłomiej Pyzik na 33. W klasyfikacji drużynowej Francuzi wyprzedzili
Hiszpanów oraz zawodników z USA.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Zmiany nastąpiły w Zarządzie MKS Tęcza Leszno. Wygląda on następująco: Mateusz
Buchwald – prezes Zarządu, Tomasz Janowicz – wiceprezes klubu, Dariusz Buchwald
– sekretarz klubu, Damian Pietrzak – skarbnik i Krzysztof Zajc – członek Zarządu.

KOSZYKÓWKA KOBIET U 16
Reprezentantki Polski, wśród których jest grająca z numerem 7 koszykarka Tęczy Leszno
Weronika Gbiorczyk, zajęły ostatecznie dziesiąte miejsce w rozgrywanych w Portugalii
mistrzostwach Europy do lat 16. Polki dzięki zwycięstwu w meczu z Litwą 69:68 utrzymały się w Dywizji A na nowy sezon. W meczu z Litwinkami Weronika Gbiorczyk zdobyła
8 punktów. Gratulujemy! W ostatnim spotkaniu o miejsce dziewiąte Biało – Czerwone
uległy Łotwie 51:76. Najlepszym zespołem Starego Kontynentu została Francja, która
w finale pokonała Hiszpanię.

Doyle 6+2, Pawlicki 10, Bellego 3+2, Lidsey 2, Kołodziej 11+1, Jabłoński 0, Ratajczak 9+1
Ćwierćfinał (rewanż)
Motor Lublin – FOGO Unia Leszno 51:39
Doyle 5, Pawlicki 6+1, Bellego 8+1, Lidsey 7, Kołodziej 10+1, Ratajczak 3, Jabłoński 0

Rozgrywki U -24
Minimalną przegraną odnotowali młodzi żużlowcy Agromix Polcopper Unia Leszno
w starciu ze Stalą Gorzów U-24. Ulegli miejscowym 47: 43, zdobywając punkt bonusowy. W ostatniej kolejce pokonali u siebie Włókniarza Częstochowa U-24, 50:39 i awansowali do finału. Wyróżniającymi się zawodnikami w dwóch ostatnich spotkaniach byli
bracia Knudsenowie oraz Damian Ratajczak.
Zdecydowanie słabiej leszczyńscy juniorzy wypadli podczas Mistrzostw Polski Par
Klubowych rozegranych w Lublinie. Zawody wygrał miejscowy Motor. Drugie miejsce
zajęła drużyna z Częstochowy, a brązowy medal wywalczyli Ostrowianie. Byki zajęły 6
miejsce (Ratajczak 8+1, Jabłoński 0, Mencel 4).

SGP
Ku uciesze miejscowych kibiców triumfatorem brytyjskiej edycji Speedway Grand Prix
został reprezentant gospodarzy Daniel Bewley. Warto odnotować, że ostatni sukces
miejscowego żużlowca miał tutaj miejsce w 2007 r., kiedy zwycięzcą został Chris Harris.
Na podium obok Bewleya znaleźli się Polacy: Bartosz Zmarzlik oraz Patryk Dudek. W kolejnej rundzie SGP, która odbyła się na torze we Wrocławiu zwycięzcą okazał się również
Daniel Bewley, drugi był Leon Madsen, a trzeci Robert Lambert. Bartosz Zmarzlik nadal znajduje się na pozycji lidera i prowadzi w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 108
pkt. Za nim znajduje się Leon Madsen z 92 pkt. Trzecią lokatę zajmuje Daniel Bewley
z 84 pkt. Kolejne zawody odbędą się w Vojens w Danii.

Piotr Pawlicki jeszcze z Bykiem na plastronie, fot. M. Gołembka
Weronika Gbiorczyk – reprezentantka Polski U 16, Fot. Pzkosz./FIBA

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

# LUDZIE I ICH PASJE
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Garaż pełen mebli, czyli strefa ZEN małżeństwa UNDERFOREST
Wgniecenia, zadrapania, uszczerbki – dla nich to nie wady, lecz cechy dodające charakteru i stanowiące o wyjątkowości danego
przedmiotu. Nic nie sprawia im większej przyjemności niż odnawianie mebli z historią. Małżeństwo Marta i Albert Podleśni
z Leszna od 2016 roku zajmują się renowacją, by pokazać światu meble w nowej odsłonie. Przez ostatnie kilka lat zdążyli przywrócić do życia dziesiątki krzeseł, stolików, komód, szaf czy łóżek. Szlifowanie, malowanie, uzupełnianie ubytków, przecieranie… to dla nich nie praca, lecz czynności podczas wykonywania których relaksują się niczym przy uprawianiu jogi.
Marta z wykształcenia jest pedagogiem, a Albert architektem krajobrazu.
Co zatem skłoniło ich do chwycenia
za pędzle, szlifierki, młotki i inne niezbędne przy renowacji mebli narzędzia?
Pomysł na kolejną wspólną pasję przywiózł Albert zza holenderskiej granicy.
Zainspirowany podejściem do starych
przedmiotów mieszkańców kraju rowerów, postanowił wdrożyć również w polską rzeczywistość ideę less waste.
- Spodobało mi się to, że Holendrzy
nie wyrzucali starych mebli, lecz wystawiali je przed dom lub oddawali do tzw.
Kringloopwinkels (z hol. kringloop- recykling, winkels – sklepy) i tym sposobem
trafiały one do nowych właścicieli. Po
odświeżeniu nadawały się, by korzystać
z nich przez kolejne kilka lat – wspomina Albert.
Tak się składa, że niecałe 34 km od
Leszna znajduje się polska stolica wystawek z meblami z zachodu – wioska
Czacz. Albert miał zatem niezłe pole do
popisu w kwestii polowania na przedmioty, które tylko czekają na tchnięcie
w nie nowego życia. Na pierwsze polowanie w gąszczu staroci zabrał Martę,
która nie zapałała miłością od pierwszego wejrzenia do bibelotów pokrytych
warstwą kurzu.
- Na początku podchodziłam sceptycznie do tego pomysłu, ale po kilku wycieczkach na wystawki załapałam bakcyla. Zwłaszcza po tym, jak udało nam
się wyszukać pierwsze unikaty. Teraz jest
tak, że gdy widzę dany mebel, to mam już
wizję jak będzie prezentował się po przerobieniu – wyjaśnia Marta.
Tym, co najbardziej pociąga ich w tym
hobby, to dokopywanie się do historii
danego przedmiotu, czyli szukanie w internecie, kto go zaprojektował, czy w ilu
egzemplarzach został wypuszczony na
rynek.
- To bardzo czasochłonny proces. Zdarza
się, że nawet 3 dni zajmuje nam zidentyfikowanie danej rzeczy. Najbardziej cieszą nas zdobycze, które nam się podobają wizualnie, a po przywiezieniu do
domu i wygooglowaniu ich, okazuje się,
że mają wartość, czyli, że na przykład

wyprodukowano je w niewielkiej ilości –
tłumaczy Albert.
Kilka razy udało im się trafić na designerskie okazy, które posiadały numer seryjny. Ktoś na przykład pozbył
się krzesła - Model 290 projektu Steena
Ostergaarda - pierwszego na świecie
krzesła w jednym elemencie, produkowanego poprzez formowanie włókna szklanego, wzbogaconego o nylon.
Byli również w posiadaniu skórzanych
foteli w kształcie jajka z duńskiej firmy
BoCocnept. Odkupił je od nich pewien
koneser designu, który przyjechał po nie
aż z Warszawy. Obecnie na stanie mają
również nietuzinkowy mebel – ratanowy
fotel uszak z podnóżkiem, który został
wyprodukowany na Bali.
- Nasze hobby jest bardzo angażujące.
Zdarza się, że o 4 nad ranem musimy być
już na giełdzie, by mieć szansę dorwać
dobry towar. Następnie utargować odpowiadającą nam cenę, a po powrocie

do domu spędzić długie tygodnie w garażu przy pracy nad renowacją. Niektóre
meble są tak zniszczone, że trzeba je najpierw odrobaczyć, uzupełnić ubytki, potem przeszlifować i ponownie uzupełnić
ubytki, a na koniec dopiero pomalować.
Wspominam o tym, ponieważ nie wszyscy rozumieją i doceniają naszą mozolną
pracę – wyjaśnia Albert.
Możliwe, że nie słyszeliście jeszcze
o Underforest, ale bardzo prawdopodobne, że siedzieliście już na krzesłach,
które wyszły spod ich ręki. W zeszłym
roku służyły mieszkańcom Leszna
w parku Kościuszki podczas Festiwalu
LUFA, a w tym roku na Rynkach
Śniadaniowych w Parku Leszczyńskich
Satyryków. Mogliście je także widzieć
w kwiaciarni Zielone i Kolorowe na
Gronowie, ponieważ stanowią część
wystroju jej wnętrza. Jeżeli chcecie zobaczyć, co jeszcze kryje się w garażu
małżeństwa Podleśnych, zajrzyjcie na
instagramowe konto: @_under_forest_

lub odszukajcie ich w internetowych
platformach sprzedażowych.
- Jeżeli będzie taka możliwość, to chcielibyśmy, aby nasza pasja przekształciła
się w sposób na życie i żebyśmy nie musieli pracować także na innych etatach.
Mamy pomysł jak to zrealizować i w którym kierunku rozwijać naszą działalność.
Nie chcemy jednak zdradzać szczegółów,
by nie zapeszyć – mówi Marta.
- Jedno jest pewne. Nie potrafimy biernie odpoczywać, a renowacja jest dla nas
formą relaksu. Dzięki temu, że skupiamy się na detalach, wyłączamy myślenie
o codziennych problemach. Nasz garaż
to nasza strefa ZEN, dlatego nie mamy
zamiaru z tego rezygnować. Tymczasem
zbieramy na grubościówkę, by praca
szła nam sprawniej – mówi z uśmiechem Albert.
TEKST I ZDJĘCIE:
MAGDALENA WOŹNA
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# PROMOCJA

Nowy Park Handlowy S1
Przy ulicy Poznańskiej w Lesznie, w miejscu dawnego hipermarketu Tesco,
tuż przy OBI powstało nowe centrum handlowe, które skupia takie marki jak:
Sinsay, Cropp, House, Pepco, HalfPrice, Seastar Blue, TEDi, Mediaexpert, drogeria DM, sklep Dealz czy Biedronka. Park Handlowy S1 to budynek o powierzchni sześciu tysięcy metrów kwadratowych. Jest inwestycją Grupy Saller,
która po Ostrowie, Śremie, Nowej Soli, Głogowie oraz Legnicy otworzyła centrum handlowe w Lesznie.

# LUFA
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# POZNAJ ŚWIAT

Ukryte, hiszpańskie skarby
Przedstawiam nieco ukryte miasteczko. Jego rynek znajduje się na szczycie góry, a przystanek kolejowy u podnóża. Domki są
białe, zadbane oraz ciche. Właściwie wygląda na to, że nikt tu nie mieszka. Mieszkańcy oraz tłumy turystów są na szczycie.
Akurat zbliża się południe, więc to chyba idealna pora, aby wypić tu kawę na nieco starym już stoliczku z widokiem na… błękitne morze.
Jak tam trafić?
Nie zdradziłem najważniejszego. W tym
miesiącu proponuję okolice Altea oraz
Alicante w Hiszpanii. Nie jest to zbyt
popularny cel turystów wybierających
się na Półwysep Iberyjski. Właściwie
nie wiadomo dlaczego. Alicante łączy w sobie skarby Madrytu, czyli zabytki oraz piękno hiszpańskich wysp,
czyli długie i szerokie piaszczyste plaże. Ten region ma tylko jedną wadę.
Mianowicie jest tu trochę drożej, a to
z tego powodu, że Alicante pokochali
Skandynawowie. Z drugiej strony dzięki temu jest cicho i spokojnie. Tuż obok
miasta znajduje się międzynarodowe lotnisko Alicante-Elche.

Prosto do malowniczej kamienicy
Z lotniska co kilka minut odjeżdża
autobus (bilet kosztuje ok. 4 euro) do
centrum. Przystanek znajduje się dokładnie naprzeciwko głównej promenady, nad samym morzem. Po krótkiej
przerwie czas odwrócić się i skierować
w stronę starego miasta. Jeśli nie zgubicie drogi, to dokładnie pięć minut później znajdziecie się przed wejściem do
Pension Versalles (ul. Villavieja 3). To
absolutnie nie jest kryptoreklama, jednak z całego serca polecam zatrzymać
się właśnie tam. Standard hotelu nie jest
duży, a w niektórych pokojach zdecydowanie przydałby się remont, ale… to
najbardziej nastrojowe miejsce w całej Hiszpanii. Małe okienka, charakterystycznie pomalowane ściany oraz…
właściwie zamknijcie oczy, wyobraźcie
sobie Hiszpanię sto lat temu i gotowe.
Oczywiście nie muszę dodawać, że hotel
znajduje się wśród licznych restauracji
i kawiarenek z lokalnymi pysznościami.

Najpierw Alicante
Tuż obok wspomnianego hotelu znajduje się zabytkowy kościół, a dokładnie
naprzeciwko niego kawiarenka. Warto
wybrać się na nabożeństwo, lub chociaż jego końcówkę, aby uczestniczyć
w dość niecodziennej procesji. Polega
ona na uroczystym przejściu wszystkich
parafian, proboszcza oraz organisty na
kawę i ciastko. Po krótkim odpoczynku należy skierować się w górę uliczki (Alicante jest czasami dość strome),
aby wkrótce później dotrzeć do Castillo
de Santa Barbara. Jak nazwa wskazuje
to twierdza znajdująca się na szczycie

Alicante
góry. Miejsce, które spodoba się każdemu. Warto zdecydować się na zwiedzanie z przewodnikiem, ponieważ pasję do
historii stawiają na pierwszym miejscu.
Poza tym w Alicante znajduje się hala
targowa, w której z łatwością kupicie
wszystkie składniki potrzebne do przyrządzenia najpyszniejszej potrawy - hiszpańskiej paelli.

To wszystko?!
Trochę was oszukałem, ponieważ wstęp
nie dotyczy Alicante, lecz innego miasteczka, które znajduje się niedaleko naszej bazy noclegowej. Zrobiłem
to jednak celowo, ponieważ najpiękniejsze atrakcje Alicante nie znajdują się w Alicante. We wstępie opisałem
Altea, czyli malutką mieścinę, do której
w łatwy sposób dojedziecie pociągiem.
Nawiasem mówiąc, to kolejna atrakcja,
czyli kolejka do Calpe. Niektórzy mówią
na ten środek transportu tramwaj, inni
metro (odcinek pod Alicante), a jeszcze
inni pociąg. Najkorzystniej zaopatrzyć
się w bilet na kilkanaście przejazdów.
Pierwszym przystankiem będzie Altea,
czyli jedno z najbardziej romantycznych
miejsc Hiszpanii. Na rynku znajduje się
istniejąca z pokolenia na pokolenie kawiarnia z lodami. Należy do zagorzałego
kibica Delfino Pescara (tak - właściciel
to Włoch), więc kibice innych włoskich
klubów muszą bardzo uważać… Po

powrocie na stację kolejową nie warto
wracać do Alicante, lecz kontynuować
podróż do Calpe. To ostatnia stacja, więc
dalszą drogę trzeba pokonać autobusem
(to dosłownie kilka minut). Calpe to bardzo charakterystyczna miejscowość, ponieważ jej ozdobą jest ogromna plaża,
a tuż obok niej nietypowa, potężna skała.
Widok zarówno z plaży, jak i z jej szczytu jest magiczny. Szczerze mówiąc nie
wiem, dlaczego Calpe i Altea nie są cudami świata. W Calpe przy okazji możecie spotkać najbardziej luksusowe
samochody.

nie jest ich wielu. Kilku z nich prowadzi malutkie hotele (maksymalnie trzy,
cztery pokoje), ale niestety dość drogie. Niemniej po tej stronie wyspy mieści się restauracja z najpyszniejszą na
świecie paella. Musicie ją spróbować.
Poza tym wszystko inne jest idylliczne,
urocze oraz spokojne. Jeśli zdecydujecie się zostać tu na jakiś czas, to mogę
obiecać, że Wasze życie ulegnie zmianie. Natychmiast zapomnicie o wszelkich problemach, bo i w sumie kontakt
z resztą świata będzie dość ograniczony.
Na Tabarce kilka razy dziennie odpływa
stateczek.

Powrót
Do Altea wyruszcie z samego rana, nawet o 6:00, aby później móc spędzić
trochę więcej czasu w Calpe. Skoro jesteście nad morzem, to trzeba trochę popływać. W związku z tym proponuję rejs
na wyspę Tabarca. To mała wysepka, która podzielona jest na dwie części. Po jednej stronie jest rezerwat, czyli dom wielu
tysięcy roślin, mnóstwa ptaków oraz innych zwierząt. Każde głośne zachowanie jest surowo karane, więc gwarantuję
odpoczynek. Pośrodku znajduje się plaża, a po drugiej stronie miasteczko. Od
razu uprzedzam - nie ma zasięgu, WIFI
(przynajmniej rok temu nie było), samochodów, a ilość elektroniki jest ograniczona do minimum. Mieszkają tam chyba najszczęśliwsi ludzie na świecie, choć

Dłuższe wakacje?
Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że
opisałem wyżej praktycznie wszystkie
interesujące miejsca w Alicante oraz
w pobliżu. Nie ma ich dużo, jednak charakteryzują się one czymś innym. To nie
są miejsca, do których przyjeżdżamy,
aby godzinę później je opuścić. Altea to
nie tylko malownicza mieścina, lecz także najromantyczniejsze miejsca, do którego możecie zabrać swoją partnerkę lub
partnera. Wreszcie Calpe nie jest przystankiem, lecz celem podróży. Te wszystkie miejsca można zwiedzić w trzy dni,
ale można też w nich zostać na miesiąc
i wrócić, jako inny człowiek…
KAMIL DUDKA

# PROMOCJA
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Agnieszka
Adamczak
Moc słów…
…kiedy dowiedziałam się o niepełnosprawności mojego dziecka, zaczęłam pisać. Była
to dla mnie swego rodzaju forma terapii. Mój blog obecnie jest miejscem, gdzie pojawiają się refleksje po warsztatach, które prowadzę. Celem bloga jest wspieranie ludzi
w budowaniu relacji opartych na autentyczności, szczerości i empatii. Skierowany jest
do wszystkich osób, które chcą poszerzać swoją perspektywę patrzenia na świat, relacje i samego siebie.

Inspiruje mnie…
…Marschall Rosenberg twórca komunikacji NVC (Nonviolent Communication),
czyli Porozumienia bez Przemocy. Mawiał on, że „słowa mogą stawiać mury lub otwierać okna”. Ulubioną inspiracją do pisania są dla mnie autentyczne sytuacje i rozmowy, których jestem świadkiem bądź uczestnikiem oraz książki, w których się
zaczytuję.

Warsztaty z Porozumienia…
…jest to mój wolontariat na rzecz Fundacji „Arena i Świat”. Motto Fundacji
brzmi: „Spraw, żeby świat był lepszym miejscem”. Doskonale komponuje się
ono z ideą „Porozumienia bez Przemocy”. Warsztaty to forma spotkania z
samym sobą i posłuchania swojego wewnętrznego głosu. Głosu, który potrafi być krytyczny i wyśmiewać lub zawstydzać. Na warsztatach uczymy się
zmieniać tę narrację wobec samego siebie i co za tym idzie również sposób
porozumiewania się z innymi. Dzięki temu można stać się bardziej świadomym i szczęśliwym człowiekiem.

Kiedy mam gorszy dzień…
…mam na to swoje sprawdzone sposoby. Jednym z nich jest spacer do lasu. Drugim
moi bliscy. Wizyta w domu rodzinnym, gdzie czuje się bardzo bezpiecznie. Kolejny
sposób to jazda na rowerze. Uwielbiam rower bez względu na warunki atmosferyczne. Jeśli dzień jest wyjątkowo trudny, łączę wymienione patenty.

Wartości, które cenię najbardziej…
…moim zdaniem bardzo ważny jest w życiu szacunek, a często nie okazujemy go nawet samemu sobie. Ważne jest także zaufanie i szczerość, ale
przede wszystkim miłość. Miłość zaczynająca się od akceptacji samego
siebie.

Kocha życie i ludzi. Dlatego nie wyobrażała sobie innego
kierunku studiów niż psychologia. Uwielbia dzielić się swoją
wiedzą i tym, co dla niej wartościowe z innymi. Natychmiast
poleca dobrego lekarza czy sprawdzony przepis na placek,
który wywołał u niej efekt „Wow”. Robi w życiu tylko to,
co sprawia jej frajdę. Doskonale wie, że życie to sztuka.
Pedagog, coach, psycholog oraz entuzjastka „Porozumienia
bez Przemocy”. Powtarza, że „słowa mogą leczyć lub kaleczyć”.
Żona Witka, mama Mieszka i Amelki, która urodziła się
z rzadką chorobą genetyczną – zespołem Williamsa Beurena.

Leszno…

Słowa…

…lubię moje miasto. Najczęściej przemierzam je, jadąc tandemem razem
z córką. Uwielbiam miejskie place. Do tych najbardziej ulubionych należy
plac Metziga, szczególnie od czasu, kiedy mieści się przy nim biblioteka
oraz plac Kościuszki. Bardzo lubię też leszczyńskie kościoły. Podczas naszych wypraw z córką po Lesznie poszukujemy też „ścinaczy”, czyli osób ścinających trawę. Moja córka uwielbia dźwięk kos spalinowych a ja zapach
skoszonej trawy.

…są dla mnie niezwykle ważne. Niektórzy nazywają mnie „pani jednocześnie”. Lubię używać tego słowa, aby zwrócić uwagę na to, że można na równi
brać pod uwagę siebie i drugiego człowieka. Zamiast mówić, że ktoś się
chwali czy narzeka, mówię, że „dzieli się” swoją radością lub bólem. Łatwiej
wówczas towarzyszyć ludziom w tym, czego doświadczają. Nie lubię natomiast słów: „trzeba”, „muszę” czy „powinnam”. Wolę „chcę”, „wybieram” lub
„decyduję”.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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HOROSKOP

Baran (21.03-19.04)

Waga (23.09 - 22.10)

Drogi Baranie, wrzesień 2022 roku sprzyja refleksji i weryfikacji osiągnięć. Jesień sprzyja obrachunkom, a Ty
zechcesz wykorzystać nadarzające się szanse i z werwą ruszysz do pracy. Warto poświęcić czas na analizę
błędów, by w przyszłości ich uniknąć. Jeśli jesteś samotnym Baranem, to poświęcisz sporo czasu, by nawiązać nowe znajomości. To godne pochwały, bo już niebawem wszechświat da Ci szansę na miłość. To może
być początek stabilnego związku. Wrzesień przyniesie także liczne szanse na romantyczne przygody, które
wspomina się na starość, siedząc z kocem na kolanach w bujanym fotelu… W finansach może pojawić się
nieoczekiwana możliwość zarobku, ale uważaj na pomoc płynącą w wątpliwych źródeł.

Droga Wago, wrzesień 2022 roku będzie sprzyjał pasji życia, miłości i temu wszystkiemu, co robisz z potrzeby
serca. Żyj chwilą, ciesz się życiem takim, jakie wiedziesz, a wszystko naturalnie zacznie układać się jak
najlepiej dla Ciebie. Warto teraz docenić to, co niesie codzienne życie oraz okazywać serdeczną troskę
o najbliższych. Może być i tak, że czekają Cię rozmowy w wspólnej przyszłości i o rzeczywistości tu i teraz.
Słuchaj serca, a wszystko się ułoży dla Twojego dobra, choć może trzeba będzie pozwolić odejść temu,
co się nie sprawdza. W sprawach finansowych koniecznie postaw na podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie
talentów. Dzięki temu w perspektywie kilku – kilkunastu miesięcy poprawisz swoją sytuację materialną.
W sprawach zawodowych może być stagnacja, która przyczyni się do przemyślenia i zmiany niektórych
nawyków.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, bieżący miesiąc 2022 roku to czas niespodzianek w każdej dziedzinie życia. Spodziewaj się też
zmiennych nastrojów. Przygotuj się na to, że każdy dzień może okazać się wyzwaniem dla Twoich zasad,
grafiku i codzienności. Unikaj pochopnych decyzji, choć zachowuj otwartość i elastyczność. Nie raz, nie
dwa może się bowiem okazać, że życie ma dla Ciebie wrześniowe miłe chwile. Możliwe, że poznasz kogoś,
kto zawróci Ci w głowie, burząc Twój poukładany świat... Korzystnie byłoby zadbać o relaks i lekką dietę,
by wesprzeć organizm w okolicznościach wymagających elastyczności i – co tu ukrywać - frustrujących.
Nie będzie łatwo o harmonię w długoletnich relacjach z innymi. W stałych związkach możliwe burzliwe
kłótnie, ciche dni, ale i namiętne chwile.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Wrzesień 2022 roku okaże się pełen wyzwań. Przede wszystkim pojawi się pokusa, by jak najszybciej
wykorzystać okazje. Tymczasem potrzebna będzie rozwaga, by każda z nich znalazła właściwe miejsce. Przed
Tobą także weryfikacja planów. Masz doskonały czas na początek nauki w wybranej dziedzinie. Niestety
wrzesień może też przynieść osłabienie fizyczne, zatem koniecznie dbaj o siebie; zdrowy jadłospis, sen
i umiarkowany wysiłek fizyczny pomogą Ci stawić czoła codziennym wyzwaniom. Ostatni tydzień września
da Ci szansę na start w sprawach finansowych i w życiu osobistym. Nie poddawaj się słomianemu zapałowi
i zwątpieniu, a wszystko się uda. Znajdź też chwile dla urody. W życiu uczuciowym możliwe kryzysy, które
pokażą, nad czym trzeba popracować w Twoim stałym związku.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, wrzesień 2022 roku to czas sprzyjający nowym początkom w osobistej praz finansowej
sferze życia. Aktywność w świecie materialnym i porządkowanie priorytetów życiowych to teraz Twoi
sprzymierzeńcy na ścieżce życia. Twoi najbliżsi także będą Cię wspierać, jeśli włożysz wysiłek, by pozyskać
ich pomoc i przychylność. Jeśli pozostajesz w stałym związku, możliwe niespodziewane odświeżenie
namiętności i miłe niespodzianki. Pamiętaj, że od Ciebie także zależy to, czy partner wykazuje się inicjatywą.
Możliwe poczęcie i udana przeprowadzka do nowego miejsca. Dla wielu Raków wrzesień okaże się też
początkiem nowej pracy czy nowej ścieżki w karierze zawodowej. W sferze fizycznej możesz liczyć na
łaskawość aury kosmicznej, ale nie przesadzaj z niczym i nie ryzykuj. Los bywa ironiczny...

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, wrzesień 2022 roku to czas duchowych i fizycznych porządków. Twoje wrześniowe motto: ”co
było, to było; co ma być, to będzie”. Ciesz się chwilą, obecnością tych, których kochasz, w towarzystwie
których czujesz się najlepiej. Otaczająca Cię aura energetyczna wspiera te działania, które wynikają
z potrzeby duszy. Wszystkie decyzje, które płyną z Twojej wewnętrznej mądrości, przyniosą Ci satysfakcję.
Jeśli zachowasz umiar, takt i staniesz na wyżynach dyplomacji, to zyskasz szacunek i podziw, których
pragniesz. W sprawach zawodowych mogą pojawić się wyzwania i przejściowe kłopoty. Jeśli pragniesz
nowej pracy, teraz masz doskonały czas na owocne poszukiwania. Uważaj na jadłospis, postaraj się porzucić
używki. Twój organizm będzie domagać się troski.

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, wrzesień 2022 roku to wyzwań w osobistej sferze życia. Możliwe, że zanim uda Ci się osiągnąć
wyznaczone cele, doświadczysz frustracji na skutek nieprzewidzianych i niezależnych od Ciebie czynników.
Zrozumienie, że nie ma możliwości, by sprawować kontrolę nad otaczającym Cię światem, może okazać
najważniejszą lekcją życiową… Wszystko się ułoży, gdy przyjdzie czas. Nie musisz tego kontrolować, nie
musisz obawiać się o rezultaty. Teraz warto zaufać życiu i cieszyć się nim. Po prostu. Dobra wiadomość:
masz zielone światło w miłości, więc daj sobie szansę, jeśli tylko pragniesz poznać kogoś godnego Ciebie.
Możliwe także radosne rodzinne nowiny. Uważaj tylko na swoją dietę i dbaj o kondycję fizyczną. Zaniedbania
w tej sferze szybko zemszczą się na Twoim samopoczuciu.

Horoskop klasyczny na wrzesień 2022 r. opracowała Akia

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, wrzesień 2022 roku przyniesie przede wszystkim wyzwania w sferze zawodowej oraz finansowej. Jeśli do tej pory postępowałeś racjonalnie i wykonywałeś obowiązki rzetelnie, to masz szansę
na nowy początek w karierze i okazję do poprawy sytuacji materialnej. Jeśli zaś nie, to czeka Cię kryzys, bo
przyjdzie Ci zmierzyć się z konsekwencjami Twoich wcześniejszych błędów. Zachowaj spokój i postaraj się
jak najszybciej obrócić sytuację na swoją korzyść. Wrzesień to czas łagodności na zewnątrz i dyscypliny wewnątrz. Bieżący miesiąc to także tygodnie, w których powinieneś zadbać o zdrowie. Energetyka kosmiczna
nie jest dla Ciebie łaskawa, zatem nie lekceważ najdrobniejszych nawet objawów, uważaj na jadłospis i unikaj hazardowego stylu życia.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, wrzesień 2022 roku postawi Cię wobec wyboru dalszej drogi postępowania w każdej
sferze życia. Jeśli postawisz na siebie, to z czasem wszystko się ułoży po Twojej myśli, choć nie obędzie się
bez trudności i niespodzianek. Teraz trzeba swoje potrzeby uznać za najważniejsze. Nie poświęcaj się dla
innych, rezygnując z siebie. Jeśli wykorzystasz tę radę i sprzyjające okoliczności, uwolnisz się z pułapki,
w której tkwisz od pewnego czasu. Tym samym otworzysz przed sobą nowe możliwości w życiu zawodowym
i osobistym. Wrzesień nie sprzyja sprawom uczuć, więc lepiej odłożyć je na później. Koniecznie poświęć
czas, by zadbać o swoje zdrowie i urodę. Kilka tygodni samotności korzystnie wpłynie na Ciebie.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, wrzesień 2022 roku może okazać się przełomowy. Przede wszystkim przyjdzie Ci zatrzymać
się, by spokojnie ocenić skutki twoich dotychczasowych wysiłków. Poza tym okaże się, że okoliczności nie
sprzyjają kolejnym krokom, więc trzeba będzie wyczekać na właściwy moment w sprawach osobistych
i społecznych. Podobnie w finansach – co nagle, to po diable. W sprawach uczuć masz zielone światło.
Oznacza to, że jeśli jesteś samotnym Koziorożcem, to staniesz przed szansą, by poznać kogoś godnego
Ciebie. Jeśli pozostajesz w stałym związku, to trzeba będzie podjąć decyzje o kierunku, w jakim Twój związek
ma zmierzać lub… nie. We wrześniu warto poświęcić czas, by zadbać o zdrowie. Badania kontrolne, nowa
dieta czy zabiegi pielęgnacyjne okażą się potrzebne i satysfakcjonujące.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, bieżący miesiąc 2022 roku to test, na ile jesteś gotów, by rozwijać swoje możliwości
na drodze ku spełnieniu w każdej dziedzinie życia. Wrzesień postawi Cię wobec wyborów osobistych,
zawodowych i społecznych. Niektóre plany i cele trzeba będzie zweryfikować. Inne trzeba będzie odłożyć
w czasie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Otaczać Cię bowiem będzie aura sprzyjająca obrachunkom
i decyzjom długofalowym. Najlepiej ograniczyć aktywność na zewnątrz i skupić się na sobie, na intuicji.
Paradoksalnie, mimo dość trudnej aury energetycznej, nie będziesz miał wielu powodów do narzekań.
Pojawi się też wiele okazji do spędzania czasu z przyjaciółmi oraz krótkich podróży. Oszczędzaj jednak siły
fizyczne i zatroszcz się o swoje zdrowie. Możliwe, że spędzisz więcej czasu w samotności.

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, wrzesień 2022 roku może okazać się trudny i mało satysfakcjonujący, jeśli oczekujesz przełomu w życiu. Czeka Cię bowiem stagnacja w sferze materialnej, osobistej i społecznej. Tylko niektóre Ryby
mogą liczyć na łaskawość losu we wrześniu. Pozostałym przyjdzie ciężko pracować, mierzyć się z frustracjami codziennej rutyny, a nawet brakiem zrozumienia u najbliższych. Możliwe burzliwe, płaczliwe rozstania i namiętne powroty. Nic nie jest pewne, ale i nic nie jest jeszcze przesądzone. Najlepiej wykorzystasz ten trudny czas, jeśli zdasz się na intuicję i nie będziesz – wbrew naciskom - oceniać siebie i innych.
Nie musisz podejmować decyzji, jeśli nie czujesz się gotowa… W sprawach zawodowych dość stabilnie.
Oszczędzaj finanse. Koniecznie dbaj o siebie, bo na opłakane skutki złego jadłospisu, stylu życia i stresu
nie będziesz długo czekać.
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# ROZRYWKA

Humor na wrześniowe dni

Zadanie udostępnił serwis krzyzówkowy szarada.net

PANORAMICZNA

KRZYŻÓWKA

:-)
Szkot czyta książkę. Od czasu do czasu gasi światło, potem znów je zapala.
- Co ty robisz? - pyta go żona.
- Przecież przewracać kartki można
i po ciemku.
:-)
- Cześć tato - mówi syn do ojca informatyka, wchodząc do mieszkania.
- Wróciłem.
- Cześć synu. Gdzie byłeś? - mówi
ojciec, nie odrywając oczu od
komputera.
- W wojsku tato.
:-)
Przychodzi zajączek do sklepu
niedźwiedzia:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Nie, jest jednokilogramowy.
Następnego dnia:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Nie, jest jednokilogramowy.
Niedźwiedź postanowił upiec chleb
dla zajączka.. Przychodzi zajączek:
- Jest chleb dwukilogramowy?
- Jest!

- To poproszę połowę...
:-)
Młody rolnik ogląda i poucza
właściciela:
- Pan ciągle pracuje starymi metodami, sąsiedzie. Będę zdziwiony, jeśli z tego drzewa uda się panu zebrać
chociaż 10 kg jabłek.
- Ja też będę zdziwiony, bo zawsze
zbieram z niego gruszki.
:-)
Turysta mówi do bacy:
- Baco, dach Wam cieknie.
- No wiem.
- To dlaczego go nie naprawiacie?
- Bo pada.
- A jak nie pada?
- To nie cieknie.
:-)
Strażak ratuje staruszkę z płonącego
mieszkania.
- Proszę zacisnąć zęby! - krzyczy znosząc ja w dół po drabinie.
- W takim razie musimy wrócić na
górę, zostały na półce w łazience!

zielony badacz
owoc
jaskiń
krzewu

owad
pija˛cy
krew

:-)
Idzie Kubuś Puchatek przez las patrzy,
a tam dzik.
Zaczął więc uciekać.
Schował się w swoim domku.
Dzik podbiega i krzyczy:
- Jest Kubuś Puchatek?
- Nie ma. - odpowiada Kubuś.
- Jak przyjdzie to mu powiedz, że
Prosiaczek wrócił z woja.
:-)
Stara góralka ogląda transmisję biegu
maratońskiego.
Kręci jednak głową i pyta wnuczka:
- Po co oni tak biegną?
- Pirsy dostanie złoty medal babciu.
- To po co biegnie reszta?
:-)
Pani się pyta Jasia w szkole:
-Jasiu powiedz coś na literkę ś
- Ścipawicia
- Dobrze, a teraz na literkę J
- Jeście jedna ścipawicia
- A teraz na literę ć
- Ćyźby jeście jedna ścipawicia?
:-)

duży angielski
stos harcerz
siana

Sc dla
chemika

glony

Rozmawiają koszykarze:
- Dlaczego w czasie przerwy zawsze
podają nam do picia wodę gazowaną?
- Żeby się nam dobrze odbijało.
:-)
- Janie, przynieś szklankę wody.
- Tak, panie hrabio.
- Janie, przynieś drugą szklankę wody.
- Tak, panie hrabio.
- Janie, przynieś trzecią szklankę
wody.
- Panie hrabio, może przyniosę cały
dzbanek?
- Janie, nie czas na kłótnie, gdy biblioteczka płonie!
:-)
Dwóch angielskich biznesmenów
w czasie wyjazdu w interesach zamieszkało w Polskim hotelu.
O 17:00 stwierdzili, że to najwyższy
czas na herbatę.
Jeden zadzwonił na portiernię przez
wewnętrzny telefon:
- Two tee to room, two - powiedział.
- Pam param pam pam - odpowiedział
recepcjonista.

rodzaj
gruchawki

odkrył
pra˛tki
gruźlicy

prowincja
rzymska

siodło
dobra - wojskocenna we kryte
skóra˛
Alojzy,
s´ wie˛ty

celowe
tracenie
szybkości
współwie˛zień
Jezusa

okrywa
owoc

Kowalski
z
"Potopu"

WC

żona
popa

drzewo
imie˛
melono- Dartha
we
Vadera

każdego
dnia
inna

mieszgbur,
kanka
Maskatu ordynus
Filip, w lidze z
reżyser Juventusem

faluja˛ce
zboże
na
zagonie

Nicolas, ptasi
aktor
sejmik

efektow- bawarny w
skie
koszyauta
kówce

zszyte
skóry
kraina w
pd
Niemczech

wśród
Indianek

...
Thorpe,
pływak

z niego
spodnie
ich cele
niezawsze
jasne

pustyn- ... Kano,
ny
twórca
judo
pies
imie˛
Jackson

de
Palma,
reżyser

okrzyk
kieruja˛cy konia
do tyłu

budowniczy
arki

nazwa
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Świat w pigułce
Tragiczna sytuacja rolników
Od początku 2022 roku Indie są regularnie nawiedzane przez klęski żywiołowe. Największe z nich doprowadziły do masowych zniszczeń. Ocenia się, że w tym
roku produkcja zbóż będzie o połowę niższa, niż rok
temu. Jednocześnie doprowadziło to do znacznego zubożenia ludności wiejskiej. Zgodnie z badaniami indyjskiego ministerstwa rolnictwa tylko w tym roku aż
584 rolników popełniło samobójstwo, natomiast ponad
tysiąc zniszczyło swoje gospodarstwa.

Dziwny plan fiskusa
Pierwszy raz japoński urząd skarbowy wpadł na dość
specyficzny pomysł. Otóż zauważono, że od co najmniej trzech lat regularnie spadają zyski z akcyzy pochodzące ze sprzedaży alkoholu. W tym celu urzędnicy zorganizowali dość niecodzienny konkurs. Zadanie
polega bowiem na wymyśleniu hasła oraz kampanii
reklamowej, która ma zachęcić młodzież do… spożywania większej ilości alkoholu.

Pierwszy przypadek
17 sierpnia potwierdzono we Francji pierwszy przypadek wystąpienia małpiej ospy u psa. Na początku sierpnia pierwsze objawy wirusa wystąpiły u dwóch opiekunów charta. Na początku były dość łagodne, jednak
z czasem znacznie się nasiliły. Prawdopodobnie wówczas doszło do transmisji wirusa na pupila. Obecnie
zwierzak czuje się dobrze, w najbliższym czasie zostanie poddany badaniom przez lekarzy wirusologów.

Tragedia na placu budowy

wszelkie ślady kolonialnego myślenia. Zachęcił młodzież do nauki lub wstąpienia do armii. Nie wspomniano jedynie o rolnictwie, które w ostatnim czasie przeżywa kryzys.

Tragedia na granicy
Rzecznik Sudańskiej Rady Suwerenności poinformował, że czadyjscy milicjanci dopuścili się mordu na
osiemnastu obywatelach Sudanu. Ich zdaniem miała
to być niczym nieuzasadniona masowa egzekucja na
mieszkańcach granicznej wioski, Beer Saliba w Surbie.
Szwedzki korespondent z Sudanu podkreślił, że tym
działaniem Czad być może chciał sprowokować Sudan
do rozpoczęcia wojny lub wywołania niepokojów społecznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Czad jest
w stanie nieoficjalnej wojny ze swoim sąsiadem.

Przypadkowe nazwisko?
Na początku sierpnia doszło do zatrzymania lidera
związków zawodowych na Sri Lance. Joseph Stalin
od początku zamieszek stoi na czele protestujących.
Był też głównym koordynatorem protestu przed pałacem prezydenckim, który doprowadził do ucieczki
prezydenta Rajapaksy za granicę. Być może najbardziej interesujące jest nazwisko działacza społecznego.
Otóż nie jest to pseudonim, bowiem na Sri Lance żyje
dość sporo osób o tym nazwisku. Choć nie najwięcej,
bo najwięcej Stalinów zamieszkuje Demokratyczną
Republikę Kongo.

Bilet na wszystko

W niemieckiej miejscowości Celle rankiem 15 sierpnia rozegrała się tragedia z udziałem pięcioletniego
dziecka. Wspólnie ze swoim starszym bratem i ojcem
wybrali się na poranny jogging. W pewnym momencie dziewięciolatek wszedł na plac budowy, a za nim
jego młodszy brat. Niestety w tym samym momencie przejeżdżał walec drogowy, który potrącił dziecko. Kamera zamontowana w pojeździe wykazała, że
kierowca z uwagi na mały wzrost pięciolatka nie mógł
go zauważyć.

Od początku wakacji w Niemczech obowiązuje bilet
kolejowy za 9 euro miesięcznie, który uprawnia do poruszania się wszelkimi, lokalnymi środkami transportu. W zasadzie wyłączone są tylko pociągi kategori IC
oraz ICE. Te stosunkowo jasne zasady okazały się jednak zbyt skomplikowane dla pewnego osiemnastolatka,
który postanowił wskoczyć do… pociągu towarowego.
Po zatrzymaniu przez policję nastolatek wytłumaczył,
że posiadał ważny bilet, a jednocześnie był przekonany,
że uprawnia on do poruszania się każdym pociągiem.
Przy okazji znaleziono przy nim trochę marihuany.

Telefoniczny terrorysta

Surowa kara dla influencerki?

Satoshi Yamagishi to 51-latek z Japonii, który pewnego wieczoru zadzwonił na numer alarmowy, aby oznajmić, że wkrótce zamorduje premiera, Fumio Kishidę.
Nie podzielił się szczegółami sprawy z dyspozytorem,
ale zaznaczył, że jest zdeterminowany. Wkrótce później policjanci namierzyli mężczyznę. Podczas zatrzymania zachowywał się spokojnie, oznajmił tylko, że
jednak zmienił zdanie i zdecydował się nie mordować
premiera. Biegli ocenią jego poczytalność.

Tizi to nastolatka, która zyskała dużą popularność
w Chinach wśród nastolatków, nagrywając filmiki blogowe. Na jednym z nich leży obok martwego żarłacza
białego, który następnie jest ćwiartowany, a ostatecznie jedzony przez Tizi. Warto wspomnieć, że zwierzę
jest pod ścisłą ochroną w Chinach, a za polowanie na
niego można dostać karę nawet dwudziestu lat pozbawienia wolności. W związku z tym Tizi została zatrzymana. Niektórzy podkreślają, że grozi jej nawet kara
trzydziestu lat pozbawienia wolności, ponieważ funkcjonariusze chcą jej zarzucić nie tylko kłusownictwo,
ale również spożywanie mięsa zwierzęcia będącego pod
ochroną, a także propagowanie nielegalnych zachowań.

Cud gospodarczy w ćwierć wieku
Premier Indii Narendra Modi ogłosił w orędziu z okazji święta niepodległości, że w ciągu 25 lat przekształci kraj w państwo rozwinięte. Jego zdaniem będzie to
możliwe dzięki zakrojonym na szeroką skalę inwestycjom, a także dobrą współpracą z Chinami, Rosją oraz
USA. Ponadto poprosił mieszkańców, aby porzucili

Domowe więzienie
W dzielnicy Guaratiba w Rio de Janeiro doszło
do makabrycznego odkrycia w jednym z domów.

Funkcjonariusze dokonali bowiem uwolnienia trzech
osób, które przez 17 lat były przetrzymywane w jednym pokoju. Była to kobieta oraz dwójka jej dzieci
w wieku 19, oraz 22 lat. Najtragiczniejsze było jednak
to, że nastolatkowie ze względu na brak witamin oraz
niedożywienie nie byli w stanie samodzielnie funkcjonować. Zdaniem ich matki nigdy w życiu nie widzieli
słońca. Rodzina była przetrzymywana przez męża kobiety. Mężczyzna zeznał tylko, że torturowanie sprawiało mu przyjemność.

Wznowiono kontakt
Na szczęście wydaje się, że choć jeden konflikt odszedł
w zapomnienie. Szefowie dyplomacji Wenezueli oraz
Kolumbii ogłosili, że oba państwa przywracają stosunki dyplomatyczne. Jest to dobra wiadomość, ponieważ najbardziej radykalni politycy w Kolumbii nawoływali do zbrojnej interwencji w celu obalenia władz
Wenezueli. Z drugiej strony Wenezuelczycy gromadzili przy granicy z Kolumbią znaczne siły wojskowe.

Pieniądze na wysypisku śmieci
Pewnego dnia na wysypisku śmieci w Argentynie
odnaleziono kilkadziesiąt studolarowych banknotów.
Natychmiast na miejsce przybyło setki innych osób,
które również rozpoczęły poszukiwania. Łącznie znaleziono ponad sto tysięcy dolarów. Przypuszcza się, że
pieniądze należały do kobiety, która trzymała je w szafie. Gdy zmarła, mebel został wyrzucony. Jako że nie
pozostawiła żadnych spadkobierców, do spadku powołana jest gmina. Na razie nie ustalono, czy gmina
będzie domagała się zwrotu znalezionych pieniędzy.

Krwawa tradycja
Kolejne trzy osoby zginęły w wyniku obrażeń, które
poniosły podczas gonitwy byków na przedmieściach
Walencji. Absurdalna i krwawa tradycja co roku powoduje śmierć wielu osób, a dziesiątki z nich kończy udział
w gonitwie z wieloma ranami. W samej tylko Nawarrze
rannych zostało aż sześć osób. Zastanawiające jest jedynie to, dlaczego co roku odbywają się masowe protesty przeciwko polowaniu na grindwale na Wyspach
Owczych (które z roku na rok są ograniczane, tak, że
do 2030 roku będą zakazane), ale jednocześnie nikt nie
zwraca uwagi na mękę byków w Hiszpanii.

Małpi terrorysta
Od końca lipca w Japonii trwa polowanie na makaka, który w ciągu dwóch tygodni zaatakował co najmniej 18 osób. Być może zabrzmi to niewiarygodnie,
ale zwierzę potrafi wchodzić do domów, a następnie zupełnie bez powodu terroryzować mieszkańców. Atakuje
z reguły dzieci oraz osoby starsze. Nadto zaobserwowano, że w dwóch przypadkach makak próbował porwać
ofiary. Obecnie funkcjonariusze policji przeprowadzają
obławę na terrorystę, jego rysopis został opublikowany
w prasie, natomiast mieszkańcy zorganizowali obywatelskie patrole.
KAMIL DUDKA

