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XI Rajd Rowerowy 

im. Zdzisława Adamczaka

LESZNO > Trzeciego września odbyła się jedenasta edycja Rajdu Rowerowego im. 
Zdzisława Adamczaka. Uczestnicy rajdu wyruszyli z Leszna, Krzemieniewa, Osiecznej 
i Rydzyny, by zakończyć rajd w Górznie, gdzie na uczestników czekał posiłek regene-
racyjny i wspólna zabawa. W tym roku rajd zgromadził na trasie kilkuset uczestników. 
Cyklicznie odbywająca się impreza ma na celu upamiętnienie wiceprezydenta Leszna 
śp. Zdzisława Adamczaka, orędownika aktywnego wypoczynku. Celem rajdu jest też po-
pularyzacja turystyki rowerowej oraz promocja produktu turystycznego pn.” Rowerem 
przez Leszno – Region”. Organizatorami tegorocznej edycji Rajdu Rowerowego im. 
Zdzisława Adamczaka była: Organizacja Turystyczna Leszno – Region, Miasto Leszno 
oraz Gmina Krzemieniewo.

Jubileusz 

Polonii 1912 Leszno

LESZNO > Z okazji jubileuszu 110-lecia klubu Polonia 1912 Leszno uroczyście odsłonię-
to tablicę, która została ustawiona wzdłuż alei przy basenie miejskim i mini zoo. Odtąd 
nosi ona nazwę „Leszczyńskich Piłkarzy”. Aleja upamiętnia nie tylko Polonię Leszno, 
ale również inne, przedwojenne leszczyńskie kluby jak: Jutrzenka, Sokół, KKS, Gryf czy 
Unia. Poświęcona jest też młodym, obecnie grającym piłkarzom w leszczyńskim klubie. 
Odbywające się 10 września obchody zainaugurowane zostały meczem czwartej ligi, 
który to mecz Polonia 1912 Leszno zremisowała z Polonią Kępno 2:2. Kolejnym punk-
tem obchodów była uroczysta gala, która odbyła się w restauracji Finezja. Spotkanie 
było okazją do uhonorowania okazjonalnym medalem 27-krotnego reprezentanta kra-
ju Damiana Łukasika, a także Sebastiana Nowaka oraz pośmiertnie Henryka Czapczyka 
i Franciszka Olejniczaka. Wyróżnienia zostały przyznane za zdobycie największych osiąg-
nięć w karierze piłkarskiej wśród polonistów. Uhonorowano również drużynę Polonii SP 
7, która biorąc udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży zdobyła w 1982 roku  
Mistrzostwo Polski Juniorów.
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Dziesiąty piknik militarny

RYDZYNA > Na terenie wokół zamku rydzyńskiego 3 i 4 września odbyła się 10. edy-
cja Pikniku Militarnego. Podczas imprezy można było obejrzeć sprzęt wojskowy obec-
nie używany przez żołnierzy WP oraz historyczny, prezentowany przez grupy rekon-
strukcyjne. Największe obozowisko Pierwszej Dywizji Wojska Polskiego z lat 1943 – 1945 
stworzyli tzw. „berlingowcy” oraz żołnierze Wermachtu. Sprzęt w postaci transportera 
opancerzonego Rosomak, wielolufową wyrzutnię rakietową Langusta oraz wyrzutnię 
przeciwlotniczą Osa zaprezentowała jedenasta Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. 
Największe jednak wrażenie na oglądającyh wywarł mierzący 6 metrów długości i wa-
żący 62 tony czołg Leopard 2. Do Rydzyny przybyli również m.in. głogowscy saperzy, 
żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ze 125 Batalionu Lekkiej Piechoty oraz kartografo-
wie z 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego z Leszna. 

30-lecie MZO

LESZNO > Powstały w 1992 roku Miejski Zakład Oczyszczania obchodzi w tym roku ju-
bileusz 30-lecia istnienia. Z tej okazji na Ranczo Radosław odbyła się uroczystość, która 
była okazją do wspomnień oraz podsumowania obecnych działań. Udziałowcami spół-
ki obecnie jest 20 gmin. Jedną z najważniejszych inwestycji ostatnich lat była budowa 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Jak wspomniał prezes MZO Dawid 
Tomczak, przed spółką stoi kolejne wyzwanie jakim jest budowa instalacji do termiczne-
go przekształcania odpadów. Podczas uroczystości prezes Dawid Tomczak oraz członek 
zarządu Jacek Karmiński podziękowali pracownikom spółki za zaangażowanie w pracy, 
wyróżniając jednocześnie tych najstarszych.

83. rocznica wybuchu wojny

LESZNO > Przy pomniku Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego odbyły się uroczystości 
upamiętniające 83 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Tradycyjnie 1 września 
delegacje władz państwowych, samorządowych, mundurowi oraz przedstawiciele lesz-
czyńskich szkół złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Podczas uroczystości odczy-
tano apel poległych i oddano salwę honorową.

Rok Rozpendowskiego w Lesznie

LESZNO > Rada Miejska ustanowiła rok 2022 w Lesznie Rokiem Leona Rozpendowskiego. 
„Rozpend” był artystą wszechstronnym. Inwentaryzował i rysował miejskie bramy i fur-
ty. Tworzył reklamy świetlne, odnawiał kościoły oraz obrazy. Malował też sztandary, dy-
plomy, monogramy, herby czy obrazy olejne. Równie wszechstronne są sposoby na 
upamiętnienie tej niezwykłej postaci. We wrześniu w Galerii Miejskiego Biura Wystaw 
Artystycznych otwarto wystawę „Leon Rozpendowski. Reaktywacja”. Warto zaznaczyć, 
że na wernisażu obecni byli Artur Rozpendowski i Łukasz Rozpendowski (wnukowie ar-
tysty). Wystawę można oglądać do 5 października. Z kolei w ostatni wrześniowy week-
end realizowano w Lesznie zdjęcia do filmu opowiadającego o życiu artysty. Ujęcia krę-
cono m.in. na placu Kościuszki, w miejscu egzekucji mieszkańców Leszna i regionu, do 
której doszło 21 października 1939 roku. Rozpendowski miał spory wkład w ocalenie 
zdjęć z tego ponurego wydarzenia. Premiera filmu planowana jest na 21 października.
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Wygraj nagrody z okazji pierwszych urodzin Whisky i Wino
Od roku Arleta i Grzegorz Orniaccy, właściciele sklepu Whisky i Wino urzekają swoich klientów nie tylko bogatym asortymen-

tem trunków z całego świata, ale także imponującą wiedzą na ich temat. Pasja jest bowiem tym, co zadecydowało, że 30 wrześ-

nia 2021 roku otworzyli przy Gronowskiej 4 sklep, który pokochali klienci z Leszna i okolic. To miejsce jest jak jajko niespo-

dzianka – za każdym razem znajdziesz w nim coś nowego!

- Gdy w zeszłym roku otwieraliśmy 
sklep, byliśmy podekscytowani, ale też
pełni obaw, czy nasz pomysł na biznes 
sprawdzi się w naszym mieście. Dziś
wiemy, że był to strzał w dziesiątkę. 
Obsłużyliśmy tysiące klientów, przy-
gotowaliśmy setki zestawów prezento-
wych, a w naszym lokalu wciąż pojawia-
ją się nowe meble, na których stawiamy 
kolejne unikatowe produkty. Dlatego 
z okazji naszego jubileuszu przygotowa-
liśmy niespodziankę dla naszych klien-
tów, by w ten sposób podziękować im za 
zaufanie – mówi Arleta.

30 września, czyli w pierwsze urodziny 
sklepu ruszyła loteria paragonowa. W lo-
sowaniu, które odbędzie się 20 grudnia 
(relacja live w mediach społecznościo-
wych), udział weźmie każdy paragon na 
kwotę powyżej 100 zł, który po dokona-
niu zakupów zostanie wrzucony przez 

klienta do specjalnej urny ustawionej 
przy kasie. Dowód zakupu należy pod-
pisać imieniem i nazwiskiem oraz nume-
rem telefonu. Przewidziana jest nagro-
da główna oraz dwie mniejsze nagrody 
niespodzianki.

- Zdecydowaliśmy, że loteria zakończy 
się 20 grudnia, czyli tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia, by nasze nagrody 
stanowiły miły upominek pod choinkę
– dodaje Grzegorz.

A jeżeli już o prezentach mowa, to nale-
ży podkreślić, że sklep Whisky i Wino to 
idealne miejsce, by zaopatrzyć się w po-
darunki dla najbliższych. Oprócz limi-
towanych, ekskluzywnych trunków sta-
nowiących gratkę dla kolekcjonerów 
(chociażby takich jak jeden z najznako-
mitszych szampanów na świecie.), naj-
dziecie tam także świece o unikatowych 

zapachach, olejki do dyfuzorów, a także 
kieliszki kryształowe zarówno do białe-
go, jak i czerwonego wina. Sklep spe-
cjalizuje się również w artykułach po-
chodzenia włoskiego, takich jak kawa, 
ciastka, praliny, czy niefi ltrowana oliwa 
z oliwek.

- Z połączenia naszych wyjątkowych 
produktów przygotowujemy kosze pre-
zentowe nie tylko dla osób prywatnych, 
ale także fi rm, które chcą obdarować
swoich pracowników. Zachęcamy do 
składania zamówień świątecznych już
od października – tłumaczy Arleta.

Skrupulatnie wybierany przez właści-
cieli asortyment zadowoli najbardziej 
wymagających klientów. By być na 
bieżąco z panującymi trendami Arleta 
i Grzegorz jeżdżą po rozmaitych targach 
branżowych, na których poznają nowe 

smaki i aromaty. Przywożą z nich kolej-
ne designerskie butelki pełne płynnych 
afrodyzjaków. U nich zamówicie rów-
nież przeprowadzenie komentowanych 
degustacji dla waszej fi rmy, a także zło-
życie specjalne zamówicie na asorty-
ment, którego nie znajdziecie na półce 
w sklepie przy Gronowskiej 4.

ul. Gronowska 4 
64-100 Leszno 

Tel: 799 060 122

(5
5/

20
22

)



6 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO WE WRZEŚNIU

„Propaganda sukcesu...”

LESZNO > Od 14 września w Muzeum Okręgowym przy ulicy Narutowicza można oglą-
dać wystawę pn.” Propaganda sukcesu. Centralne Dożynki w Lesznie 1977” prezentu-
jącą dożynki, które 45 lat temu odbyły się na przebudowanym stadionie im. Alfreda 
Smoczyka, będącym główną areną ludowego święta. Wśród zbiorów i pamiątek po epo-
ce Edwarda Gierka można zobaczyć m.in. liczne fotografie, plakaty, pocztówki, publikacje 
czy sztandary. Przed budynkiem muzeum (dawnej Synagogi) zorganizowano wystawę 
plenerową, gdzie zgromadzono 16 plansz obrazujących wydarzenia, które wiązały się z 
przygotowaniami do organizacji dożynek. Wystawę można oglądać do 13 listopada br. 
Organizatorami ekspozycji są: Archiwum Państwowe i Muzeum Okręgowe w Lesznie.

Fot. Mateusz Gołembka

Na wernisażu: Elżbieta Feciaszko (była dyrektor Muzeum Okręgowego), 
Kamila Szymańska (obecna dyrektor Muzeum Okręgowego) i Elżbieta 
Olender (dyrektor Archiwum Państwowego)
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Aktywne wakacje w regionie 

Natomiast 11 września podczas X Festiwalu Tradycji 
i Folkloru w Domachowie, w Gminie Krobia mia-
łem zaszczyt wręczyć w imieniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  Prof. Piotra Glińskiego
odznaczenie “Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
dla Biskupiańskiego Zespół Folklorystycznego 
z Domachowa i Okolic. Tak wysokie odznaczenie 
resortowe to wyraz podziękowania i docenienia do-
konań tego, co zespół robi dla kształtowania dziedzi-
ctwa narodowego w naszej Ojczyźnie.  

Jan Dziedziczak, 
Poseł na Sejm RP, 
Sekretarz Stanu w KPRM 

Wyglądają za okno, trudno uwierzyć, że dopiero niedawno cieszyliśmy się z upal-
nych wakacji i urlopów. I choć rzeczywiście wakacje są czasem odpoczynku, 
w moim przypadku minęły dość intensywnie i pracowicie. 
W tym roku bowiem, po raz pierwszy odbyła się akcja  "Bitwa Regionów" czyli 

Pikników Kulinarnych z Produktem Polskim. W naszym regionie takie pikniki odby-
ły się w: Racocie w powiecie kościańskim, w Rydzynie w powiecie leszczyńskim, 
w Pakosławiu w powiecie rawickim, oraz w Gostyniu w powiecie gostyńskim. 
Dziękuję za pokazanie jak smakuje polska wieś, za tak liczne rozmowy z paniami 
i panami z KGW, którzy stanęli do walki o najlepsze miejsce w rankingu, a tym-
czasem trzymam kciuki na kolejnych etapach. 

Święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia jest w Turwi już od kilku lat 
bardzo uroczyście. To dzięki fundacji Bonum Adipisci “Dążyć do dobra”. W tym 
roku jednak wydarzenia nabrały wyjątkowej oprawy, bowiem miałem podczas 
nich zaszczyt wręczyć odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
“Zasłużony dla Kultury Polskiej” właśnie dr Emilianowi Prałatowi za jego dzia-
łalność popularyzującą Polską historię i kulturę. Za postawę nieobojętności na to, 
co jest wokół nas i współodpowiedzialności za całą wspólnotę.  

Tego samego dnia w Bazylice Świętogórskiej w Gostyniu uczestniczyłem 
w Dożynkach Powiatowych „Dobre Smaki Powiatu”. Podczas nich odczytałem 
list skierowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego do rolników i miesz-
kańców wsi.  W imieniu własnym natomiast  dziękowałem za ich wytrwałość,  za 
umiłowanie Polskiej ziemi. Za kształtowanie w młodym pokoleniu postaw miłości 
do naszej Ojczyzny i do Ojcowizny.  

6 września jako Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą zai-
nicjowałem Forum Polonijne, które odbyło się już po raz trzeci w trakcie trwania 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas, którego prelegenci poruszyli te-
maty związane m.in. z promocją Polski za granicą, nauką języka polskiego przez 
naszych Rodaków czy działaniami na rzecz Polaków mieszkających poza Polską.  
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Święto fi latelistów

LESZNO > Polski Związek Filatelistów w Lesznie obchodzi w tym roku swoje 70-lecie. 
10 września w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy placu Metziga spotkali się 
sympatycy i członkowie związku. Podczas uroczystości, Lech Woźny prezes leszczyń-
skiego koła PZF wręczył srebrne medale Rowlanda Hilla prezydentowi Leszna Łukaszowi 
Borowiakowi oraz przewodniczącemu Rady Miasta Leszna Tomaszowi Malepszemu. 
Brązowe medale otrzymali: Wiesław Dolaciński z firmy Libra, dziennikarka gazety ABC 
Justyna Rutecka – Siadek oraz Hanna Włodarczak z Telewizji Leszno. Leszczyńskie koło fi-
latelistów z okazji jubileuszu otrzymało srebrną odznakę za  „Zasługi dla Rozwoju Polskiej 
Filatelistyki”. Do 22 września można było oglądać w MBP wystawę pn.” 70 lat działalności 
koła PZF w Lesznie”. Natomiast do 22 października trwa konkurs adresowany do dzieci 
i młodzieży pn.”Fauna, flora, sport, historia, wielcy Polacy, kosmos itp. na znaczkach pocz-
towych”. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątki filatelistyczne. Regulamin konkursu 
na: www.pzfpoznan.pl

Jubileusz dr. Stefana Grysa

LESZNO > W poniedziałek 5 września 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej świę-
towano 85. urodziny dr. Stefana Grysa – człowieka instytucji, zasłużonego leszczyniaka, 
którego nazwisko kojarzy się przede wszystkim z przedsiębiorstwem „Akwawit”. Z oka-
zji jubileuszu powstała księga pamiątkowa pod redakcją Piotra Jóźwiaka i Andrzeja 
Kuźmińskiego, wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka 
w Lesznie. Stanowi ona podziękowanie za lata ciężkiej i wartościowej pracy na rzecz mia-
sta Leszna i jego mieszkańców. Jubileuszowe spotkanie w bibliotece uświetnił koncert 
„Tria Stroikowego” Zamku w Rokosowie. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu 
i głośnego „Sto lat” na cześć bohatera uroczystości.

10 lat Inkubatora 

Przedsiębiorczości

LESZNO > Jubileusz 10-lecia obchodzi Leszczyński Inkubator Przedsiębiorczości. 
Samorządowa instytucja, której zadaniem jest wspieranie lokalnego biznesu powo-
łana została latem 2012 roku. Samorząd leszczyński powołał wtedy do życia spółkę 
Leszczyńskie Centrum Biznesu. Na czele Inkubatora, który jest jej siedzibą od samego 
początku stoi Alicja Szczepińska. Swoje miejsce, znalazły tu firmy o ugruntowanej już 
pozycji na rynku, jak i te, które dopiero „rozwijają skrzydła”. W ciągu kilku pierwszych lat 
firmy te korzystają ze specjalnych warunków w postaci: nowoczesnego zaplecza konfe-
rencyjnego, doradztwa czy rabatów w czynszach w wynajmowanych powierzchniach. 
LCB zajmuje się też pozyskiwaniem dotacji dla firm z zewnętrznych źródeł czy też udzie-
laniem pożyczek. Zrealizowało dotąd 21 projektów na łączną kwotę 36 milionów złotych 
z dofinansowaniem w kwocie 24 milionów złotych. Pieniądze zainwestowane przez mia-
sto zwróciły się miastu wielokrotnie. Fot. MBP w Lesznie
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Wspólnie, czyli lepiej i taniej
Warto stawiać na roztropne prowadzenie inwestycji samorządowych, zwłaszcza w ostatnich czasach nabrało to szczególnego 

znaczenia. Przykładem takich działań jest trwająca właśnie przebudowa al. 21 Października w Lesznie. Współpracują przy niej 

ściśle Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Miasto Leszno.

Ekspertyza przeprowadzona przez 
Wodociągi Leszczyńskie wykazała 
znaczną degradację kanalizacji ogólno-
spławnej w tym rejonie. Odnotowano 
m.in. korozję kanału kanalizacyjnego, 
ubytki materiału czy uszkodzenia kon-
strukcji sieci połączonej z wymywaniem 
gruntu. W takiej sytuacji ważne są dzia-
łania wyprzedzające, bo jak powszech-
nie wiadomo – "lepiej zapobiegać niż
leczyć".

Wodociągi Leszczyńskie postawiły na 
przeprowadzenie robót w sposób kom-
pleksowy. Skoro pojawiła się koniecz-
ność ingerencji w kanalizację, Zarząd 
spółki podjął decyzję o przebudowie 
również sieci wodociągowej.

– Przy przebudowie sieci kanalizacji 
ogólnospławnej wraz z przyłączami po-
stanowiliśmy skorzystać głównie z tech-
nologii wykopowej. W niektórych miej-
scach wspomagamy się także metodą
bezwykopową z wykorzystaniem tak zwa-
nego rękawa termoutwardzalnego nasą-
czonego żywicami epoksydowymi. Poza 
tym w technologii wykopowej dokonuje-
my w tej lokalizacji przebudowy sieci wo-
dociągowej razem z przyłączami – mówi 
Dagmara Mikołajczak, specjalista ds. in-
westycji w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lesznie.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzię-
ki ścisłej współpracy z samorządem 

miasta, z poszanowaniem zasad eko-
nomiki inwestycyjnej. Skoro pojawi-
ła się konieczność ingerencji w sieć, 
Wodociągi Leszczyńskie wykonują od 
razu wszystkie niezbędne prace pod-
ziemne, a Miasto Leszno dokonuje cało-
ściowej przebudowy tego odcinka al. 21 
Października, zlecając konieczne roboty 
ziemne, rozbiórkę i ułożenie nowej na-
wierzchni oraz wykonanie nowych chod-
ników wraz z krawężnikami i specjalny-
mi korytami pomiędzy krawędzią jezdni 
a krawężnikiem, które mają za zadanie 
odprowadzać nadmiar wód opadowych.

W ramach inwestycji na zlecenie 
Wodociągów Leszczyńskich pod ziemią
wymieniana jest sieć kanalizacji ogólno-
spławnej z przyłączami o długości sięga-
jącej blisko 400 metrów oraz sieć wodo-
ciągowa z przyłączami o łącznej długości 
około 460 metrów. Będzie to kosztować
około 1,06 mln zł. Miasto Leszno za 
swoją część prac zapłaci ponad 465 tys. 
zł. Roboty rozpoczęte 31 sierpnia mają
zostać sfi nalizowane do końca listopada 
tego roku. Ich wykonawcą jest fi rma LU-
MAX Łukasz Masłowski.

Dzięki wspólnym działaniom prowa-
dzonym w opisany wyżej sposób uda się
obniżyć koszty robót, zminimalizować
w najbliższej przyszłości ryzyko ewen-
tualnych awarii, a także przeprowadzić
prace tak, aby były jak najmniej uciążli-
we dla mieszkańców tego rejonu.
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Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie - przebudowa na lata
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie prowadzi właśnie drugi etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków 

w Henrykowie. Pozwoli to na bezproblemowe działanie oczyszczalni przez długie lata, a przy okazji spełnienie coraz bardziej 

rygorystycznych norm w zakresie oczyszczania ścieków.

Henrykowska oczyszczalnia powstała 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku i od tej pory przeszły przez nią
miliony metrów sześciennych ścieków. 
To, co wpływa do oczyszczalni, jest mie-
szaniną odpadów wytwarzanych przez 
mieszkańców czy spływających z miej-
skich ulic. Nie jest tajemnicą, że ścieki 
zawierają substancje mocno wpływają-
ce na urządzenia, z którymi się stykają. 
Infrastruktura oczyszczalni radziła sobie 
z płynnymi odpadami przez niemal 30 
lat, ale nic nie jest wieczne. Elementy 
narażone na stały kontakt ze ściekami 
surowymi muszą zostać w końcu pod-
dane modernizacji.

Inwestycja prowadzona w Henrykowie 
została podzielona na cztery etapy. 
W pierwszym wykonano wiaty maga-
zynowe na tzw. osady ściekowe, które 
są produktem ubocznym wynikającym 
z działalności oczyszczalni. Pojawiła 
się także nowa prasa odwadniająca osa-
dy. W etapie drugim, który jest właś-
nie realizowany przez katowicką spółkę

Ekoindustry, przebudowie i rozbudo-
wie poddawane są dwie najważniejsze 
części oczyszczalni – mechaniczna 
i biologiczna.

Mówiąc obrazowo, część mechanicz-
na ma pierwszy kontakt ze ściekami. To 
właśnie do niej wpływa to, co wytwarza 
miasto, i to tutaj następuje pierwsza se-
lekcja ścieków. W tym miejscu zatrzy-
mują się m.in. chusteczki higieniczne, 
papier toaletowy i podobna zawartość. 
Następnie w piaskowniku następuje od-
dzielenie piasku od ścieków. W tzw. re-
aktorze biologicznym, po mechanicz-
nym oczyszczeniu, następuje redukcja 
związków azotu i fosforu. Proces zacho-
dzi dzięki działalności bakterii. To, co 
pozostaje, jest tzw. osadem ściekowym, 
do którego jeszcze powrócimy.

– Obecnie jesteśmy na etapie moderni-
zacji reaktora biologicznego. Poza tym 
wykonawca przygotowuje "bypass", 
aby rozpocząć przebudowę i rozbudowę
części mechanicznej oczyszczalni. Cała 

operacja jest prowadzona na żywym or-
ganizmie, gdyż oczyszczalnia musi dzia-
łać – mówi Piotr Matusz, kierownik 
Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie.

Lista tego, co było, jest i co będzie zro-
bione w ramach drugiego etapu mo-
dernizacji, obejmuje m.in. przebudowę
i rozbudowę takich elementów oczysz-
czalni jak żwirownik, pompownia głów-
na, piaskowniki, rozdzielacze ścieków, 
sieci zewnętrzne, a także budowę no-
wych komór, pompowni i innych ele-
mentów. Prace mają potrwać do kwietnia 
2024 roku i zapewnią działanie obiektu 
na kolejne dziesięciolecia, gwarantując 
spełnianie przyszłych norm w zakresie 
oczyszczania ścieków. Inwestycja po-
chłonie około 39,5 mln zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji nie poprzestanie na tym, 
co obecnie dzieje się w Henrykowie. 
Planowane są jeszcze dwa etapy roz-
budowy oczyszczalni. Zamiast trzecie-
go, w pierwszej kolejności ma zostać

zrealizowany etap czwarty moderniza-
cji. Przewiduje on budowę biogazowni, 
która będzie wykorzystywać wspomnia-
ne wcześniej osady ściekowe.

– Będzie się ona składać z dwóch komór 
fermentacyjnych, co umożliwi nam prze-
de wszystkim skuteczne zagospodarowa-
nie osadów i wytworzenie z nich bioga-
zu. Biogaz ten wykorzystamy w spalarni 
na silnik kogeneracyjny, który wytworzy 
energię elektryczną i ciepło – tłumaczy 
Piotr Matusz, kierownik Oczyszczalni 
Ścieków w Henrykowie.

Realizacja tej inwestycji znacząco przy-
bliży Wodociągi Leszczyńskie do samo-
wystarczalności energetycznej. Pozwoli 
to na obniżenie kosztów działania 
Spółki, co z pewnością przyniesie ko-
rzyści klientom przedsiębiorstwa.

ZDJĘCIA: MPWIK SP. Z O.O. 

Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

Na reaktorze w części tlenowej zakończono czyszczenie hydrodynamiczne istniejących betonów z lat 
90-tych XX wieku, rozpoczęto także naprawy miejscowe betonów, naprawy dylatacji i przygotowanie pod-
łoża do nałożenia nowych powłok ochronnych. W pozostałych komorach rozpoczęto czyszczenie betonów. 
Rury już czekają, wkrótce nastąpi połączenie pompowni głównej z dotychczasowym zbiornikiem, tzw. ot-
wartą komorą fermentacyjną OKF, a przez to Spółka wykona ważny krok do stworzenia w następnym eta-
pie zbiornika retencyjnego. Na pompowni głównej zabito ścianki szczelne, które umożliwią rozpoczęcie 
wykopów pod konstrukcje budowlane. Będą w nich m.in. nowe kraty.
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Na ostatnią chwilę

Mandat za pełny gaz

Na alkohol i fajki

Uważaj przy zakupie opału!

Sprawca odfrunął z miejsca zdarzenia

Już miał wsiadać do pociągu, już miał się cieszyć z łupu… 

Policja zatrzymała pijanego złodzieja biżuterii.

Motocyklista z Leszna dostał wysoki mandat po tym, jak jego 

wyczyny nagrał policyjny wideorejestrator.

Mieszkaniec Wrocławia ukradł w jednym z lokali w Boszkowie 

puszkę z datkami zbieranymi na rzecz chorej dziewczynki.

Mieszkaniec gminy Bojanowo został oszukany przy interneto-

wym zakupie ekogroszku.

Pojawił się na kilka chwil i wprowadził poważny zamęt na dro-

dze ekspresowej S5. Niestety policji nie udało się go 

zatrzymać.

Zdarzenie odnotowano w jednym z lesz-
czyńskich sklepów. Jego właścicielka 
porządkowała lokal, ale dla wygody na 
czas tych prac ściągnęła z palców pier-
ścionki. W pewnej chwili do sklepu we-
szli klienci, a ona podeszła do lady z za-
miarem ich obsłużenia. Kiedy opuścili 
placówkę, kobieta zorientowała się, że 
gdzieś zniknęła jej biżuteria o wartości 
prawie 4000 zł. Sprawą zajęła się policja, 
która wyruszyła na poszukiwania spraw-
cy kradzieży. Dwie godziny później zo-
stał on zatrzymany.
– Młody mężczyzna oczekiwał na po-

ciąg na jednym z peronów leszczyńskie-
go dworca kolejowego. Twierdził, że nie 
ma nic wspólnego ze sprawą i stawiał

opór podczas zatrzymania. Policjanci 
przeszukali bagaż 17-latka. W kiesze-
ni kurtki znajdującej się w plecaku na-
trafi li na cztery pierścionki należące-
go do właścicielki sklepu – informuje 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Policjantom udało się go zatrzymać na 

ostatnią chwilę. Gdyby wsiadł do pocią-
gu, dotarcie do sprawcy byłoby zada-
niem karkołomnym. Obywatel Ukrainy 
ma postawione zarzuty dotyczące kra-
dzieży, za co grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

(LUK)

Mężczyzna został namierzony na ul. 
Osieckiej w Lesznie, gdzie jechał mo-
tocyklem rozpędzonym do 128 km/h. 
Tymczasem w tym rejonie można poru-
szać się maksymalnie "pięćdziesiątką".
– Kierujący motocyklem zagra-
żał nie tylko sobie, ale też innym oso-
bom, w tym pieszym. Właśnie z tak 
wysoką prędkością przejechał przez 
przejście dla pieszych – informuje 

Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
35-letni mieszkaniec Leszna zo-

stał zatrzymany przez policjantów. 
Motocyklista stracił prawo jazdy na 
trzy miesiące, dostał 2500 zł mandatu, 
a na jego konto wpłynęło 10 punktów 
karnych.

(LUK)

To mógł być jego ostatni lot. Nad łą-
kami w rejonie Święciechowy rozłożył
skrzydła i powoli zaczął schodzić ni-
żej. Minął opłotowanie i zaliczył twar-
de lądowanie wprost na jezdni drogi 
ekspresowej prowadzącej w kierunku 
Poznania. Zagrożenie było naprawdę
duże. Samochody zaczęły zatrzymywać
się jeden po drugim, próbując ratować
pierzastego gościa. Łabędź jednak wy-
dawał nic sobie z tego nie robić i dumnie 
kroczył po asfalcie, jakby był u siebie.
Przytomna reakcja kierowców pozwo-
liła im na czas zredukować prędkość
i uniknąć zderzenia z ptakiem. Nie zdą-
żyła tego uczynić jadąca za nimi 21-lat-
ka z Lubina.
– Kierująca hondą civic, chcąc uniknąć

zderzenia z pojazdami, zjechała na pobo-
cze i uderzyła w barierę energochłonną. 
Nie odniosła obrażeń, ale za spowodo-
wanie kolizji została ukarana mandatem 

– mówi Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.
Kobieta prawdopodobnie się zagapiła. 

Niestety, główny winowajca drogowego 
zamieszania uniknął odpowiedzialności. 
Odfrunął z miejsca zdarzenia.

(LUK)
Zdjęcie: KMP w Lesznie

Honda civic – a wszystko przez 
łabędzia

Nietypowe zdarzenie na ul. Poznańskiej w Lesznie. Podczas zjazdu z Ronda 
Podwale z naczepy podczepionej do ciągnika siodłowego wypadł towar. Blacha 
skutecznie zatarasowała oba pasy ruchu w kierunku Poznania, utrudniając prze-
jazd kierowcom. Przed rondem utworzył się kilkusetmetrowy zator. Zestawem 
kierował 41-letni mieszkaniec Góry. Mężczyzna został ukarany mandatem za nie-
właściwe zabezpieczenie ładunku. Pomocy w jego uprzątnięciu udzielili strażacy.

(LUK)

Puszka stała na ladzie, w środku znaj-
dowało się około 1000 zł. Jednak pew-
nego wrześniowego poranka zniknęła 
wraz z zawartością. Wówczas sprawą
zajęli się dzielnicowi z Włoszakowic. 
Zdarzenie było wyjątkowo bulwersują-
ce, bo złodziej, kradnąc pieniądze zbie-
rane na szczytny cel, okazał się wyzuty 
z wszelkich uczuć.
– Kilka dni po zdarzeniu podejrzany o ten 

czyn 55-letni mieszkaniec Wrocławia zo-
stał zatrzymany w Boszkowie. Usłyszał

zarzut kradzieży. Jak wyjaśnił policjan-
tom, skradzione pieniądze wydał na al-
kohol, jedzenie oraz papierosy – mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Podejrzanemu grozi nie tylko kara do 5 

lat pozbawienia wolności, ale też ostra-
cyzm społeczny – używki były dla niego 
ważniejsze niż zdrowie dziecka.

(LUK)

34-latek skorzystał ze strony interne-
towej o adresie łudząco podobnym do 
adresu zakładu górniczego. Zamówił kil-
ka ton opału, za który zapłacił przele-
wem około 4000 zł.
– Nie otrzymał ani zamówionego to-
waru, ani też zwrotu pieniędzy. Do 
tego okazało się, że fi rma nie fi guruje 
w rejestrach przedsiębiorstw – mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.

Policja przestrzega przed "promocja-
mi" na wyroby opałowe, szczególnie je-
śli internetowi sprzedawcy zachęcają do 
wpłacania zaliczek lub płatności prze-
lewem. Wówczas kupującemu powin-
na zapalić się czerwona lampka, że coś
może być nie tak. Jeśli kupujesz opał w 
sieci, wybieraj płatność przy odbiorze. 
Tak będzie bezpieczniej. Nie ma cudów 
w postaci ekstra promocji.

(LUK)
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Inwestycja będzie składać się docelowo z 33 domków wybudowanych w techno-
logii szkieletowej na płycie fundamentowej. Całość utworzy małe osiedle o wyso-
kim poziomie bezpieczeństwa, a to za sprawą ogrodzenia i monitoringu wizyjnego.

Każdy domek podzielony jest na dwie sypialnie i pokój z aneksem kuchennym, 
a także łazienkę i pomieszczenie gospodarcze. Miłymi dodatkami są dziesięciome-
trowy taras oraz kawałek ziemi do wyłącznego użytku właściciela. Obiekty mają
dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz klimatyzacji z funkcją ogrzewania. 
To sprawia, że faktycznie można będzie w nim zamieszkiwać nie tylko w okresie 
letnim. Wnętrze domków będzie przekazane kupującym w stanie deweloperskim, 
natomiast na zewnątrz są one kompletnie wykończone.

Zdecydowaną zaletą osiedla jest bezpośredni dostęp do linii brzegowej Jeziora 
Dominickiego oraz pomostu. W sąsiedztwie działa klub żeglarski, dlatego każdy, 
kto będzie miał taką potrzebę, może rozwijać się w zakresie sportów wodnych.

Na razie do użytku oddano dwadzieścia trzy domki. Właśnie trwa budowa kolej-
nych czterech. Ceny zaczynają się od 339.000 złotych brutto za domek.

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

Odpoczywaj nad jeziorem blisko miasta
Któż z nas nie pragnie mieć własnych czterech kątów gdzieś na łonie natury? Teraz jest to łatwe, jak nigdy przedtem. Firma K2 

Nieruchomości oferuje domki tuż nad brzegiem Jeziora Dominickiego - to nieco ponad 20 km od Leszna.

Biuro Sprzedaży 
Ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.domkiletniskoweboszkowo.pl
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TOYOTA COROLLA SEDAN
DOSTĘPNA OD RĘKI W LESZNIE

1109 złod

mc

Więcej informacji:

Leszno,
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

www.salontoyota.pl

COROLLA CROSS
NOWA

Zarezerwuj Corolle Cross i wyprzedź wszystkich!

65 529 63 13www.toyotamikolajczak.pl
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 - trzy d
Rozwój technologii i rozwiązań elektronicznych pozwala na tworzenie inteligentnych budynków coraz lepiej dostosowanych do 

potrzeb użytkowników. Na leszczyńskim rynku najlepsze rozwiązania w przystępnych cenach od 30 lat dostarcza Hurtownia 

Elektryczna GRAP. Teraz w nowym miejscu - przy ul. Leśnej w Lesznie.

Firma powstała w latach 90. ubiegłe-
go wieku, gdy w Polsce można było ku-
pić tylko kiepskiej jakości baterie marki 
CENTRA. To właśnie chęć dostarczenia 
lepszego produktu stała za decyzją o jej 
założeniu.

– Tak się złożyło, że miałem bezpośred-
ni dostęp do nowoczesnych baterii marki 
GP i stałem się ich dystrybutorem. Wtedy 
był to prawdziwy skok technologiczny
– opowiada właściciel fi rmy, Jarosław 
Raulinajtys.

Na swoim

Na początku fi rma GRAP kierowa-
ła ofertę przede wszystkim do przed-
siębiorstw i sklepów elektrycznych. 
Później, obok sprzedaży hurtowej, we-
szła także w sprzedaż detaliczną. Rok 

2000 był przełomem w działalności 
przedsiębiorstwa. Hurtownia przenio-
sła się wówczas do budynku na rogu ul. 
Narutowicza i Karasia w Lesznie, a już
trzy lata później doszło do rozbudowy 
obiektów należących do fi rmy. W hur-
towni od początku położono szczegól-
ny nacisk na dobre relacje z odbiorcami 
i szeroki wybór produktów. Przez trzy 
dekady działalności fi rmy jej asortyment 
poszerzył się z kilkuset do niemal 30 000 
pozycji.

Jednak GRAP to nie tylko bogata oferta. 
Prawdziwą wartością są przede wszyst-
kim pracownicy hurtowni i to pracowni-
cy zaangażowani w to, co robią. Część
osób jest w przedsiębiorstwie od sa-
mego początku. Ekipa wie, co ma ro-
bić i jest wyspecjalizowana w branży 

elektrycznej, co przekłada się na zado-
wolenie klientów.

Tylko sprawdzeni producenci

Rynek elektryczny zmienia się w dyna-
micznym tempie, a wraz z nim zmie-
niają się oczekiwania klientów. Zmienia 
się także GRAP, ale są też sprawy, które 
pozostają niezmienne – to ciągłe dąże-
nie do bycia liderem branży w powie-
cie leszczyńskim. Z tego powodu fi r-
ma początkowo dostarczająca baterie 
weszła najpierw w segment oświetle-
niowy i osprzęt elektryczny, a dotarła 
do fotowoltaiki i rozwiązań inteligen-
tnego domu, czyli tzw. "smart home". 
Od kilku lat GRAP należy do branżo-
wej grupy zakupowej Elektro Omega. 
Dzięki temu przenosi na lokalny rynek 
korzyści płynące z globalnych rozwiązań

logistycznych. Dla odbiorcy oznacza to 
szerszy wachlarz produktów i niższe, sta-
bilniejsze ceny.

Zmiany na rynku doprowadziły do 
przebudowania fi rmy, która obecnie jest 
specjalistyczną hurtownią elektryczną. 
Kluczowymi odbiorcami GRAP-u pozo-
stają instalatorzy, fi rmy budowlane, urzę-
dy, szkoły czy przedsiębiorstwa, głów-
nie z obszaru powiatu leszczyńskiego. 
Ideą fi rmy jest zaopatrywanie klientów 
w elektrykę od A do Z, czyli od drobnych 
elementów po rozbudowane systemy, 
w tym służące automatyzacji zasilania. 
Hurtownia Elektryczna GRAP sprzeda-
je produkty na każdą kieszeń, ale tylko 
sprawdzonych marek.

Warto podkreślić, że GRAP otwarty 
jest nie tylko na dużych klientów. Firma 
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ekady rozwoju

Hurtownia Elektryczna GRAP
ul. Leśna 1D

64-100 Leszno
tel.: (65) 529 71 07 | e-mail: sklep@grap.pl

obsługuje również odbiorców indywi-
dualnych, którym pomaga rozwiązywać
problemy z osprzętem elektrycznym. 
To właśnie tutaj można znaleźć pomoc 
w doborze niestandardowych żarówek, 
baterii lub innych nietypowych rozwią-
zań elektrycznych. Szeroki asortyment, 
od żarówek tradycyjnych, przez specja-
listyczne baterie i LED-y, po oprawy 
oświetleniowe zaspokoją potrzeby nie-
jednego klienta.

Idzie nowe

Chcąc jeszcze lepiej dopasować się do 
oczekiwań klientów, fi rma przeniosła się
do nowej siedziby wybudowanej przy 
ul. Leśnej w Lesznie. To taki prezent na 
30-lecie działalności przedsiębiorstwa. 

Zmiana lokalizacji była podyktowana 
niewielką powierzchnią użytkową w sie-
dzibie przy ul. Narutowicza oraz dość
kłopotliwym dojazdem do hurtowni. 
Nowy obiekt jest znacznie przestronniej-
szy – większy jest zarówno zadaszony 
magazyn, jak i miejsce do składowania 
wielkogabarytowych towarów. Dzięki 
temu docelowo będzie można poszerzyć
asortyment dostępny na miejscu. Poza 
tym na ul. Leśną łatwiej dojechać i za-
parkować. Hurtownia Elektryczna GRAP 
dysponuje wygodnym parkingiem i du-
żym placem manewrowym, co na pewno 
docenią klienci przyjeżdżający do niej po 
towar większymi samochodami.

Zapraszamy na Leśną!
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18 # FOTOREPORTAŻ LUFA

Lufa po raz kolejny pobudziła twórczy potencjał miasta!
W dniach 1-4 września 2022 na ulicach miasta Leszna odbywał się LUFA Festiwal. 

Po raz trzeci przestrzeń miejska stała się sceną dla wszelkiego rodzaju aktywności 
twórczych. Centrum miasta zostało podzielone na 4 strefy: muzyki, performance, 
tańca, warsztatów oraz strefę młodych, którą ulokowano na terenie byłego Aresztu 
Śledczego. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy mogli brać udział w bezpłatnych 
wydarzeniach takich jak koncerty, warsztaty artystyczne, pokazy taneczne, teatralne, 
a nawet magii i iluzji. Wzruszający koncert Marcina Januszkiewicza, energetyczną
Latino Dance Night czy występ grupy Pokahontaz w legendarnym hip-hopowym 
składzie: Rahim i Focus, zapamiętamy na długo. Motywem przewodnim tegorocz-
nego festiwalu było hasło WOLNOŚĆ. Niech żyje sztuka dostępna dla wszystkich!

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA



19# LUDZIE I ICH PASJE

Jesteśmy przede wszystkim grupą przyjaciół, 
dopiero później muzykami

Dali czadu na Festiwalu LUFA – kto był, ten mógł na żywo usłyszeć muzyczną transformację leszczyńskiego zespołu, który po-

wstał na fundamencie grupy Four Seasons. Za tą zmianą kryje się nie tylko nowa nazwa – polska i łatwiej wpadająca w ucho – 

ZACHODY. To także nowy członek zespołu, wizerunek i przede wszystkim nowe brzmienie pod postacią mocnej warstwy 

elektronicznej.

Na falach dźwięków zaczęli płynąć
wspólnie już na przełomie 2016/17 
roku. Adrian Kita- gitara,  Aleksander 
Kortylewski – gitara basowa,  Mateusz 
Sobierajski - wokal, Dominik Stachowiak 
- perkusja - przez 4 lata tworzyli forma-
cję Four Seasons poruszającą się w kli-
matach alternatywnego rapu, popu i ro-
cka. W 2021 do zespołu dołączył Szymon 
Wawrocki, który w zespole pełni rolę
drugiego wokalisty i gitarzysty. Pojawiły 
się też nowe możliwości sprzętowe, któ-
re pozwoliły grupie otworzyć się na inne 
eksperymenty muzyczne.

- Plan był taki, że zachowujemy ducha 
Four Seasons, ale dodajemy do tego za-
równo nowe inspiracje muzyczne, jak 
i te, na których się wychowaliśmy i łą-
czymy to w logiczną całość. Przez ostat-
nie 5 lat istnienia zespołu wiele zmieni-
ło się w naszej branży. Rynek muzyczny 
zmierza w stronę bardziej elektronicz-
nego grania, co oznacza, że jest mniej 
muzyki pochodzącej z żywych instru-
mentów. Podoba nam się ten kierunek, 

sami słuchamy coraz więcej tego rodza-
ju muzyki, dlatego czujemy się zainspi-
rowani i zachęceni do tego, by również
brzmieć bardziej nowocześnie – wyjaś-
nia Mateusz.

- Chcemy robić to jednak na swoich za-
sadach. Oznacza to, że co prawda robi-
my ukłon w stronę muzyki elektronicz-
nej, ale nie rezygnujemy z organicznego 
brzmienia gitar i żywych bębnów – do-
daje Olek.

Singlem zwiastującym nowy rozdział
w historii zespołu był utwór S.O.S, któ-
ry na portalach streamingowych pojawił
się w maju 2022 roku.

- Jesteśmy dumni z tego numeru, ponie-
waż jest super dopracowany i komplet-
ny. Do tego ma ciekawy klip i przekazu-
je to, na czym nam zależało. Cieszymy 
się, że mogliśmy zaprezentować go lesz-
czyńskiej publiczności podczas festi-
walu LUFA i że odbiór naszego zespo-
łu w nowej odsłonie był tak pozytywny. 

Ten występ był dla nas testem, ponieważ
graliśmy pierwszy raz z podłożoną elek-
troniką na żywo. W naszym odczuciu zda-
liśmy ten test – opisuje Olek.

- Koncerty traktujemy jak nagrodę za 
żmudny etap tworzenia. Pozytywna 
energia, którą czujemy od ludzi, moty-
wuje nas do dalszej pracy – uzupełnia 
Mateusz.

ZACHODY za najbliższy cel stawia-
ją sobie regularne wydawanie utworów. 
Idealnym rozwiązaniem byłoby wypusz-
czanie jednego singla na miesiąc, by ich 
muzyka miała okazję trafić do jak naj-
większej ilości osób.

- Chcemy być w miejscach, w których 
nas jeszcze nie było, czyli pokazać się
jak największej publiczności, by zostać
dostrzeżonymi i w efekcie mieć kiedyś
szansę żyć wyłącznie z muzyki, czyli tego, 

co sprawia nam największą frajdę – ko-
mentuje Mateusz.

- Materiału mamy sporo, jednak niektó-
re utwory wymagają jeszcze obróbki. Do 
tego zależy nam, by do każdego wypusz-
czanego przez nas utworu mieć gotowy 
obrazek – dodaje Olek.

Jak przyznają członkowie zespołu, naj-
większą siłą grupy są łączące ich relacje. 
Mimo że każdy z nich ma inne inspiracje 
muzyczne, to podczas tworzenia zawsze 
znajdują wspólny mianownik.

- Jesteśmy przede wszystkim grupą
przyjaciół, dopiero później muzykami. 
To stwierdzenie najlepiej defi niuje nasz 
zespół, który spaja miłość do muzyki. 
Cieszy nas, że przez tyle lat udaje nam 
się utrzymać dobre relacje i że z dnia na 
dzień są one mocniejsze – podsumowu-
je Mateusz.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
FOT. DAWID MAZUR



20 # 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 po-

rywa mieszkańców swoim niesamowitym klimatem.

Biuro Sprzedaży 
ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.noweogrodyleszno.pl

Rzadko się zdarza, aby wszystko się układało w spójną całość - wygodny dostęp 
do infrastruktury, bliskość Śródmieścia, a do tego oddech przyrody niczym na wsi. 
To jak połączenie wody i ognia - niby niemożliwe, a jednak istnieje. Zrobiła to fi r-
ma K2 Nieruchomości, która wybudowała osiedle Nowe Ogrody przy ul. Ostroroga 
w Lesznie. Tutaj nie ma dróg na skróty. Deweloper postawił na wysoką jakość, wy-
godę oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

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

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

urbanistyczny osiedla. Tworzy on całość ze znajdującymi się po sąsiedzku budyn-
kami "Antonińskiej" i "Niezapominajki", które również zostały wybudowane przez 
fi rmę K2 Nieruchomości.

– Osiedle składa się obecnie z siedmiu budynków mieszkalnych. W najnowszym 
znajdują się lokale w układach dwu- i trzypokojowych z aneksami kuchennymi oraz 
jasnymi i przestronnymi balkonami o metrażach od 37 do 52 metrów kwadratowych. 
Na 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!
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21# GODNE UWAGI

Cholewki z dzielnicy żydowskiej
Szewc czy może kaletnik? 39-letni Dawid Olejnik nie opowiada się po żadnej z zawodowych stron. Mówi o sobie ogólnie: człowiek 

"pracujący w skórze". Swój warsztat ulokował przy ul. Bocznej w Lesznie.

Pochodzi z miejscowości Tuplice w wo-
jewództwie lubuskim. Z wykształcenia 
jest elektronikiem. Pracował w wielu 
branżach, ale żadne z zajęć nie dawało 
mu w dłuższym okresie satysfakcji za-
wodowej. Wszystko zaczęło zmieniać się
w 2012 roku, kiedy zatrudnił się w punk-
cie naprawy obuwia.
– Zajmowałem się tam również innymi 

zadaniami, bo było to miejsce świadczą-
ce rozmaite usługi. Ale to właśnie na-
prawa obuwia czy torebek sprawiała 

mi największą satysfakcję – opowiada 
Dawid Olejnik.
Kluczowym momentem w poszukiwa-

niach drogi zawodowej było dla niego 
pytanie, które zadała mu jedna z bliskich 
osób: co tak naprawdę chciałbyś robić
w życiu?
I odpowiedział sobie na nie, mając za 

sobą pierwsze doświadczenia w rzemio-
śle i wcześniejszej pracy zawodowej.
– Wiedząc, jak bardzo zajmowała mnie 

praca z obuwiem, postanowiłem posta-
wić na branżę skórzaną – tłumaczy. Swój 

warsztat uruchomił w centrum Leszna, 
wśród ciasnych uliczek dawnej dzielnicy 
żydowskiej, przy ul. Bocznej.
Próbuję ustalić, w jaki sposób Dawid 

Olejnik identyfi kuje się zawodowo: czy 
jest szewcem, czy może kaletnikiem, 
a może jeszcze kimś innym?
– Ja zawsze mówię dość ogólnie, że je-

stem osobą "pracującą w skórze", cho-
ciaż rzeczywiście najbliżej mi do ka-
letnika – opowiada. – Obecnie ludzie 
odchodzą od tego zawodu, bo dla wielu 
jest on zbyt czasochłonny i mało efek-
towny. Zresztą bardzo zmienił się rynek, 
a wiele przedmiotów produkowanych 
dzisiaj, czy to obuwia czy torebek, jest 
jednorazowego użytku i nie nadaje się
do napraw kaletniczych.
Jednak dla ludzi "pracujących w skórze” 

wciąż jest miejsce, pod warunkiem, że 
pracę tę traktują jako pasję, a nie życio-
wą konieczność.
– Uważam, że skóra jest wdzięcznym 

materiałem do obróbki. Z bydlęcej 

i świńskiej wyrabiam różne przedmio-
ty: kabury, pochewki na noże, portfele, 
pasy czy cholewki do butów historycz-
nych. Fascynujący jest dla mnie sam pro-
ces tworzenia, chociaż muszę przyznać, 
że początki pracy ze skórą były trudne. 
A dziś, kiedy widzę efekt, jestem zadowo-
lony – tłumaczy.
Dawid Olejnik zawsze chwalił sobie rę-

kodzieło – styczność ludzkich rąk z ma-
teriałem i to, co powstaje dzięki połą-
czeniu fi zycznej zręczności i ludzkiej 
inwencji.
– Cieszy mnie, że pracując ze skórą, 

uczę się ciągle czegoś nowego. Trochę
żałuję, że nie ma już szkół kształcących 
w tym kierunku, a literatura na ten temat 
jest trudno dostępna. Na szczęście wciąż
są kaletnicy, szewcy czy rymarze, którzy 
chcą dzielić się swoją wiedzą i doświad-
czeniem – podsumowuje.

TEKST I ZDJĘCIE: 

ŁUKASZ DOMAGAŁA

– Skóra jest wdzięcznym materiałem do obróbki – mówi Dawid Olejnik.

REKLAMA
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ŻUŻEL
Rozgrywki U-24

W historycznym pierwszym fi nale rozgrywek ekstraligi U 24 drużyna Agromix Polcopper 
Unia Leszno zmierzyła się z zespołem Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. W obu poje-
dynkach lepsi okazali się Ostrowianie. Mecz w Lesznie zakończył się wynikiem 39:51 
natomiast rewanżowe spotkanie 57:33.

SEC

Zakończyły się zmagania w zawodach TAURON SEC. Indywidualnym mistrzem Europy 
został Leon Madsen. Żużlowiec Fogo Unii Leszno Janusz Kołodziej wywalczył srebrny, 
a Mikkel Michelsen brązowy medal. Piotr Pawlicki uplasował się na dziewiątej, a David 
Bellego na trzynastej pozycji w klasyfi kacji generalnej.

IMP/IMPJ

Poznaliśmy Indywidualnego Mistrza Polski w sezonie 2022. Został nim Bartosz Zamrzlik, 
który na najwyższym stopniu podium stanął także w ubiegłorocznym turnieju. Ta 
sztuka ostatni raz udała się Tomaszowi Gollobowi, który obronił tytuł w 2002 r. Srebro 
zdobył Dominik Kubera, a brąz Janusz Kołodziej. Poznaliśmy także najlepszego juniora 
w kraju, którego wyłoniono po wyścigu dodatkowym. Zwyciężył Mateusz Świdnicki 
przed klubowym kolegą Jakubem Miśkowiakiem. Podium uzupełnił Wiktor Lampart. 
Jedyny reprezentant Fogo Unii Leszno Damian Ratajczak uzbierał 5 punktów i upla-
sował się na jedenastej pozycji.

SGP

Bartosz Zmarzlik wygrał oba skanydawskie turnieje Speedway Grand Prix. Stanął na 
najwyższym podium tak w duńskim Vojens, jak i szwedzkiej Malilli. Tym samym przed 
ostatnim turniejem w Toruniu zapewnił sobie trzecie złoto w karierze.

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

PIŁKA NOŻNA
Piłkarze Polonii Leszno dalej poszukują pomysłu na odnoszenie czwarto ligowych 
zwycięstw. W ostatnich pojedynkach odnotowali trzy porażki i jeden remis. Spotkania 
kończyły się odpowiednio wynikami: Gniezno 3:2, Kępno 2:2, Skaryszew 3:0 i Piaski 1:2.

PIŁKA RĘCZNA
Od porażki rozpoczęli pierwszoligowe zmagania szczypiorniści MKS Real Astromalu 
Leszno. Ulegli w Zielonej Górze 31:23. Na własnym parkiecie minimalnie ulegli Olimpii 
Grodków 29:30.  

 LEKKOATLETYKA
24 września podczas rozgrywanych w Lublinie lekkoatletycznych Mistrzostwach 
Polski U16, srebrny medal w biegu na 1000 metrów z przeszkodami, zdobyła Amelia 
Tyczyńska uczennica klasy 1H z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Na co dzień 
Amelia trenuje pod okiem trenera Filipa Zdonka.

 FUTSAL
Trzy wygrane z rzędu zapisaliśmy na koncie futsalowców GI Malepszy Futsal Leszno. 
Pokonali faworyzowaną ekipę z Gliwic (aktualnego Mistrza Polski) 4:2. Zwyciężyli tak-
że w Katowicach 3:8 oraz z AZS UW Darkomp Wilanów 4:1.

 SPEEDROWER
Znakomicie zakończyli sezon speedrowerzyści LKS Szawer Leszno. Wygrali oba spotka-
nia barażowe z ekipą Śląska Świętochłowice i zapewnili sobie awans do CS Superligi. 
Na własnym owalu pokonali rywala 95:61, a w rewanżu padł wynik 75:83. Gratulujemy!

 BALONIARSTWO
Przez kilka dni na leszczyńskim niebie mogliśmy podziwiać balony w związku z rywali-
zacją w 31. ENEA Leszno Ballon Cup i 10. Mistrzostwach Polski Juniorów. Puchar Leszna 
wywalczył Tomasz Filus reprezentujący KSB Wrocław. Drugą lokatę zajął Roman Bauta 
z Aeroklubu Leszczyńskiego, a trzecie Witold Filus z KSB Wrocław. W czołowej dziesiąt-
ce znaleźli się także inni reprezentanci Aeroklubu Leszczyńskiego, Daria Dudkiewicz-
Goławska (7 miejsce) oraz Zbigniew Jagodzik (9miejsce). W kategorii juniorów najlepszy 
okazał się Kacper Pudło z Mościckiego Klubu Balonowego. Na podium znaleźli się tak-
że: Kacper Borkowski z Aeroklubu Nowy Targ oraz Denis Dawidziuk z Aerostatu Lulin.

Fot. Facebook/3 LO Leszno

REKLAMA



23# FOTOREPORTAŻ AOL / PROMOCJA

Leszno ma apetyt na aktywność
W sobotę 10 września już po raz 8. Wielki Festyn Aktywności i Pasji zainaugurował Tydzień Inicjatyw Pozarządowych 

(10.09-18.09) organizowany przez Miasto Leszno. Ponad 170 wystawców, występy artystyczne, warsztaty kreatywne, pokazy 
sportowe, pyszne jedzenie, inspirujące spotkania. Aleja Gwiazd Żużla pod Stadionem im. Alfreda Smoczyka wypełniona była 
ogromem atrakcji, które zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, leszczyńskie instytucje 
oraz fi rmy zaangażowane społecznie. Plenerowa impreza była też świetną okazją do zainspirowania się działalnością na rzecz 
lokalnej społeczności i wstąpienia w szeregi jednej z wielu organizacji działających na terenie naszego miasta.

TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA

REKLAMA
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Finlandia jesienią?!
W październiku fińska pogoda jest 

prawdopodobnie jeszcze gorsza od pol-
skiej. Pada znacznie częściej, a dni są
jeszcze krótsze. Statystycznie jest zim-
niej. Mimo to nie ma lepszego okresu, 
aby odwiedzić Finlandię. Mieszkańcy 
tego północnego państwa do perfek-
cji opanowali radzenie sobie z jesienną
aurą. Być może nie jestem obiektywny, 
ale w żadnym miejscu w Europie nie ma 
tylu nastrojowych kawiarni. Zapraszam 
do Café Qwensel na Lantinen Rantakatu 
13B. Tuż przed wejściem zaatakuje nas 
cynamon, natomiast nogi otuli mięciut-
ki dywanik. Nos będzie musiał przyzwy-
czaić się do karmelowych oraz lawendo-
wych świeczek. Uszy do francuskiego 
jazzu, a podniebienie do najpyszniejszej, 
kremowej kawy lub gorącej czekolady. 
Nie minie sekunda, a zapomnimy, że jest 
dopiero 16:00, a na dworze mrok.

Mapa z atrakcjami
W Finlandii popularne są mapy tury-

styczne, dlatego prawdopodobnie w każ-
dej recepcji hotelowej takową otrzyma-
cie. W Turku nie ma zbyt dużo zabytków, 
jednak te, które są, warto odwiedzić. 
W pobliżu Laivahostel Borea (Dlaczego 
ten obiekt jest punktem odniesienia? To 
najsłynniejszy hotel w całej Finlandii. 
Rzućcie okiem!) znajduje się twierdza, 
w której dawno temu przetrzymywany 
był król szwedzki Eryk XIV. Obecnie 
jest dostępna dla turystów w ściśle okre-
ślonych porach, dlatego zwiedzanie war-
to zaplanować. Z pewnością nie będzie 
to źle wykorzystany czas, nawet dla 
osób, które nie pasjonują się historią. 
Twierdza jest po prostu ponura oraz ta-
jemnicza. Kawałeczek dalej, w zasadzie 
na przeciwko statku s/s Borea, mieści się
muzeum historii morza. Być może na-
zwa nie jest zachęcająca, jednak to wy-
jątkowe miejsce. Na stosunkowo małej 

powierzchni zgromadzono kutry wojen-
ne, działa artyleryjskie, dawne kombi-
nezony płetwonurków, sieci rybackie, 
wędki, zegarki, napędy, silniki, harpuny, 
karabiny itd, itd. Statek, twierdza oraz 
muzeum znajdują się około 20 minut pie-
szej drogi od ścisłego centrum. Można 
dojechać autobusem lub po prostu iść
wzdłuż kanału. Jeśli wybierzecie dru-
gą opcją, to po drodze natknięcie się na 
mnóstwo cukierni z pysznymi, cynamo-
nowymi bułeczkami. W końcu dotrze-
cie do ogromnej, luterańskiej katedry. 
Zgodnie z duchem protestantyzmu nie 
ma w niej żadnego bogactwa. W środku 
są tylko ławki, skromny ołtarz oraz ma-
jestatyczne organy. Mimo to każdy, kto 
przekroczy jej progi, czuje coś wyjątko-
wego. Coś, co każdy musi przeżyć sam. 
Niedaleko znajduje się skansen oraz mu-
zeum sztuki współczesnej i klasycznej.

Coś na pusty żołądek
W zasadzie w Turku nie ma innych za-

bytków, ale to nie znaczy, że przez resz-
tę podróży będziemy skazani na nudę. 
Oprócz opisanych przeze mnie kawiar-
ni i cukierni, w Turku znajduje się rów-
nież hala targowa. Wygląda ona zupełnie 
inaczej, niż możemy sobie wyobrazić. 
W środku sprzedawane są głównie prze-
pyszne wyroby cukiernicze, serowe oraz 
mięsne. Za 5 euro kupimy roladę z kre-
mem i syropem klonowym, za 6 euro 

całkiem sporo lukrecji, za 2 euro ciastka 
z czekoladą i cynamonem. Na każdym 
stoisku znajdziemy coś wyjątkowego, 
ponieważ najczęściej sprzedawcy sami 
wytwarzają swoje produkty lub pocho-
dzą one z rodzinnych fi rm. Część sto-
isk przechodzi z pokolenia na pokolenie. 
Finowie bardzo dbają o swoją tożsa-
mość, dlatego na półkach sklepowych 
95% produktów pochodzi właśnie z ich 
ojczyzny, a kupowanie w zagranicznych 
sklepach nie jest mile widziane.

Lukrecja i sauna
Będąc w Finlandii nie można odpuś-
cić tych rzeczy. Lukrecja jest dostęp-
na w każdym sklepie oraz kiosku. Na 
pierwszy raz nie warto kupować jej za 
dużo, ponieważ jest małe prawdopodo-
bieństwo, że ją polubicie. Moim zdaniem 
jest pyszna, ale nikt, komu ją przywio-
złem, nie podzielał już mojego zachwy-
tu… Fińska sauna to dobro narodowe, 
dlatego obowiązują w niej specjalne re-
guły. Jedną z nich jest brak jakiegokol-
wiek okrycia. Finowie nagość traktują
jako coś zupełnie naturalnego, więc nie 
musicie się krępować. Inną zasadą jest 
obowiązkowy prysznic w lodowatej wo-
dzie zaraz po wyjściu. Nie polecam kon-
kretnej sauny, ponieważ właściwie każda 
jest na swój sposób wyjątkowa.

KAMIL DUDKA

# POZNAJ ŚWIAT / PROMOCJA

REKLAMA

Niektórzy uważają, że październik to miesiąc melancholii oraz 

smutku. Następujące po sobie dni stają się coraz krótsze oraz 

zimniejsze. Po prostu zaczyna brakować pozytywnej energii. 

W łatwy i przyjemny sposób można ją jednak uzupełnić.

Jesienna Finlandia
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Zbyt długi lot
Zbieranie orzeszków piniowych nigdy 

nie jest bezpieczne. Powszechnie stosu-
je się dwie metody - wspinanie się na 
drzewa przy użyciu specjalnych butów 
z kolcami lub używanie balonów wodo-
rowych. O tym, że sposób drugi bywa 
niebezpieczny, przekonał się pewien 
zbieracz z Chin. Pewnego dnia wraz 
z kolegą zrywali orzeszki, gdy nagle 
stracili panowanie nad balonem, w któ-
rym się znajdowali. Jeden z nich zdążył
w porę wyskoczyć, natomiast drugi… 
odleciał. Niestety jego umiejętności nie 
były najlepsze, dlatego wnet okazało się, 
że mężczyzna nie potrafił wylądować. 
Balon opadł na ziemię dopiero po dwóch 
dniach…

Nietypowy uchodźca
Pewnego dnia wśród słowackich lasów, 

gór i wiosek zauważono pewnego nie-
typowego przybysza. Okazało się, że 
pochodzi z prywatnego ukraińskiego 
zoo i wcale nie zamierza dać się ująć. 
Jednocześnie wygląda na dość spokoj-
nego, ponieważ nikogo jeszcze nie za-
atakował. O kim mowa? O pewnym, sa-
motnym tygrysie. Śledztwo słowackich 
dziennikarzy wykazało się, że zwierzę
pochodzi z prywatnej, ukraińskiej ho-
dowli tygrysów. Ostatecznie przybysza 
udało się złapać.

Aresztowany żałobnik
W sobotę 17 września jeden z żałobni-

ków spędził 11 godzin w kolejce, aby 
móc osobiście pożegnać się z królową
Elżbietą II. Gdy już w końcu ujrzał trum-
nę, postanowił ją dotknąć. Wnet został
powalony na ziemię przez policję, skuty 
kajdankami, a następnie odprowadzony 
do aresztu.

Zderzenie w powietrzu
Być może trudno w to uwierzyć, ale 

w powietrzu też zdarzają się kolizje. 
Do wypadku doszło nieopodal lotni-
ska Vance Brand w Longmont w stanie 
Kolorado, gdy w godzinach porannych 
zderzyło się dwóch pilotów samolotów. 
Wszystkie osoby zginęły. Przyczyny 
zdarzenia, ze względu na nietypowy 
przebieg, są przedmiotem badania spe-
cjalnej komisji lotniczej.

Syn rewolucjonisty
Prezydent Kuby, Miguel Diaz-Canel, 

ostatniego dnia sierpnia poinformował
o śmierci Camilo Guevary. Mężczyzna 
zmarł w wieku 60-lat w dość niejasnych 
okolicznościach. Ostatnie miesiące życia 
spędzał bowiem w Wenezueli w zupeł-
nym osamotnieniu, choć wcześniej pro-
wadził aktywne życie zawodowe oraz 

prywatne. Camilo Guevara był synem 
Ernesto Che Guevary, który współcześ-
nie uchodzi za bohatera narodowego 
Kuby.

Brutalne statystyki
W najnowszym badaniu aż siedem na 

dziesięć kobiet w Meksyku oświadczy-
ło, że w swoim życiu co najmniej raz 
było ofi arą przemocy ze strony mężczy-
zny. Jednocześnie obliczono, że w cią-
gu ostatnich pięciu lat aż o ponad 70% 
zwiększył się wskaźnik przemocy wo-
bec kobiet. Statystycznie najwięcej ko-
biet doświadcza agresji w domach pub-
licznych znajdujących się przy granicy 
ze Stanami Zjednoczonymi, w których 
świadczą usługi seksualne pod przymu-
sem. Część z nich wykorzystuje się tak-
że do przewożenia narkotyków oraz bro-
ni przez granicę. Smutne jest również
to, że w razie zatrzymania przez amery-
kańskie służby graniczne, są skazywa-
ne na bardzo wysokie kary pozbawienia 
wolności. Większość z nich z uwagi na 
ciężkie warunki oraz przemoc panującą
w amerykańskich więzieniach, popełnia 
samobójstwo.

Nietypowy dodatek
Pewnego dnia uczniowie w japońskiej 

stołówce szkolnej zgłosili, że ich dania 
nietypowo pachną. Dyrekcja potrakto-
wała ich zarzuty dość poważnie i ode-
słała posiłek do badania laboratoryjne-
go. Okazało się, że do pysznego curry 
dodano… wybielacz. Sprawca przyznał
się dość szybko. Była to 24-letnia na-
uczycielka, która wprost przyznała, że 
była zdenerwowana i nie lubiła swoich 
uczniów.

Silne wstrząsy
Mieszkańcy Papua Nowa-Gwinea po-

nownie doświadczyli trzęsienia ziemi. 
Na szczęście tym razem nie odnotowano 
dużych zniszczeń, choć magnituda wy-
niosła aż 7,6. Niestety wyspiarskie pań-
stewko leży dokładnie wzdłuż pierście-
nia ognia na Oceanie Spokojnym, czyli 
obszarze naciskania się na siebie dwóch 
płyt tektonicznych.

Poważne zarzuty
Islandzka policja poinformowała, że 

zatrzymano czterech mężczyzn podej-
rzewanych o przygotowywanie przepro-
wadzenia zamachu terrorystycznego. Na 
razie nie ujawniono szczegółów sprawy, 
jednak podejrzewa się, że zatrzymani 
uzyskali już dostęp do automatycznej 
broni palnej oraz materiałów wybucho-
wych. Nie ustalono powiązania z innymi 
grupami terrorystycznymi.

KAMIL DUDKA

Świat w pigułce
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TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Reporter Canal + Sport, 

Social Media Specialist, 

Freelancer, Studentka UAM 

w  Poznaniu.  Absolwentka 

I  LO w  Lesznie. Niezwykle 

wytrwała. Spontaniczna, 

nieprzewidywalna i z głową 

pełną pomysłów. Należy 

do osób, które wyznają 

zasadę: „niemożliwe nie 

istnieje”. Przez wiele lat 

trenowała piłkę ręczną, 

występując w  klubie MKS 

REAL ASTROMAL Leszno oraz 

w kadrze Wielkopolski. Kontuzja przerwała karierę. Pracę 

magisterską pisze na temat "sposobów komunikowania za 

pośrednictwem mediów społecznościowych przez marki 

motoryzacyjne przejścia w dobę elektryfi kacji".  Miłością do 

motoryzacji zaraził ją tata, do którego, jak powtarza, jest 

bardzo podobna. Współpracowała z wieloma leszczyńskimi 

mediami. Na co dzień pracuje dla wielu fi rm, budując w sieci 

ich wizerunek. W weekendy możemy ją zobaczyć na ekranie 

Canal+ Sport. Aż trudno uwierzyć, że jej doba ma tylko 24 

godziny.

Natalia Pietrucha
Mój pierwszy występ…   

… rola Macochy w szkolnym przedstawieniu „Śnieżka”. Nie miałam pojęcia, dokąd ten 
mikrofon mnie zaprowadzi. Grałam w przedstawieniach, należąc do kółek teatralnych. 
Lubiłam grać pierwsze skrzypce. W gimnazjum realizowałam projekt o dziennikar-
stwie i miałam pierwszą styczność z lokalnymi mediami. Pisałam także na stronie szko-
ły. Wiele osób zachęciło mnie do dziennikarstwa m.in. Dariusz Grześ  nauczyciel języ-
ka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 13 oraz dziennikarze: Michał Dudka  i Antoni 
Neczyński. Pamiętam też radość, widząc nazwisko pod swoim pierwszym artykułem 
w gazecie ABC.

Ulubione święto…

…Wszystkich Świętych. Lubię ten nostalgiczny klimat oraz spotkania rodzinne bez 
obowiązku wręczania prezentów. Atmosfera Zaduszek, spacery z rodziną i znajomy-
mi po cmentarzu i przeróżne opowieści. Lubię to.

Moje życie mogłoby mieć tytuł…

„Wszystko jest możliwe”.

Nie wychodzę z domu bez…

…telefonu. Jest moim podstawowym narzędziem pracy, ale uczę się łapać „work-life 
balance”. Już wiem, że będąc dwie godziny offline, świat się nie zawali.

Praca w Canal+…

Praca w ogólnopolskiej telewizji sportowej od zawsze jest moim celem 
i  spełnieniem marzeń. Od początku swoją drogę zawodową układałam 
w ten sposób, aby znalazła się na niej redakcja Canal+. Pierwsze kroki przed 
kamerą stawiałam w wieku 16 lat i od zawsze najlepiej czułam się w tema-
tyce sportowej oraz motoryzacyjnej. Dlatego dołączyłam do zespołu unia-
leszno.tv, żeby zdobywać doświadczenie, rozmawiając z czołowymi polski-
mi i  światowymi żużlowcami. Pozwoliło mi to poznać pracę podczas 
najważniejszych meczów, treningów, konferencji prasowych, a także po-
znać wiele ciekawych osób ze środowiska żużlowego. Nagrałam demo 
i z uporem maniaka wielokrotnie wysyłałam. Aż do skutku.  Kiedy dostałam 
telefon, byłam przeszczęśliwa! Po tygodniu dostałam informację, że zaczy-
nam pracę podczas Mistrzostw Polski Par Klubowych w Poznaniu. Nie za-
stanawiając się długo, podjęłam ryzyko, będąc rzuconą na głęboką wodę. 
Pierwszy wywiad przeprowadziłam z Tai’em Woffi  ndenem. Z każdym kolej-
nym meczem uczyłam i uczę się więcej.

Uwagi w szkole…

…dostawałam za rozmawianie. Zawsze miałam o czym porozmawiać i to 
zawsze było bardzo ważne.

Najlepsza impreza, na jakiej byłam… 

... zatrzymam to dla siebie :P. Nigdy jednak nie zapomnę jednego z Pikników 
Szybowcowych. To właśnie wtedy jeden ze znanych zespołów w Polsce 
spóźniał się godzinę, a ja musiałam w tym czasie zabawiać publiczność ze 
sceny. To był totalny spontan!

Mój patent na wyciszenie i spokój...

...ciągle szukam. Najbliższa jest mi w tej chwili natura, ale ciągle szukam 
złotego środka.

Inspirują mnie...

...silne kobiety. Uwielbiam je! Warto się inspirować, ale najważniejsze to po-
zostać oryginalną i być najlepszą wersją siebie.

Ostatnio zaskoczyło mnie...

...jak szybko ucieka czas.

W Lesznie lubię...

...bardzo lubię bliskość lasów. Lubię także przebywać latem na leszczyń-
skim rynku. Ogródki wiedeńskie, leszczyński klimat i spotkania ze znajomy-
mi tworzą fajne wieczory.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Październik 2022 roku przyniesie przede wszystkim potrzebę weryfi kacji dotychczasowych celów osobi-
stych i zawodowych. W centrum zainteresowania znajdą się fi nanse i status życiowy. Jedynie Barany bez-
robotne i jednocześnie poszukujące pracy skorzystają na tej energetycznej aurze. W partnerstwie możesz 
okazać się wyjątkowo trudny, bo skupienie na sobie i znużenie w połączeniu z wrodzonym temperamen-
tem będą działać jak płachta na byka przede wszystkim na Ciebie. Jeśli pozostajesz w stabilnym związ-
ku, bądź szczery, ale nie rań uczuć osoby bliskiej Twojemu sercu. Jeśli jesteś samotnym Baranem, to lepiej 
wstrzymaj się z decyzjami w tej sferze życia. Warto też wziąć pod lupę zdrowie. Zrób badania, zwolnij tem-
po i koniecznie zadbaj o jadłospis. W sprawach zawodowych lepiej dwa razy sprawdzić wszystko i wyjąt-
kowo dbać o narzędzia pracy. 

Byk (20.04 - 20.05)
Październik 2022 roku może okazać się wyzwaniem w każdej sferze życia. Masz teraz tendencję do ka-
prysów i bujania w obłokach. Jednocześnie niczym lew bronisz swojego terytorium i pragniesz ekspansji. 
Kosmiczna aura sprzyja temu, abyś rozwijał się, uczył. Postaraj się przy tym nie niszczyć dotychczasowych 
relacji, nie palić za sobą mostów. Unikaj postawy albo wszystko, albo nic. Bieżący miesiąc może bowiem 
przynieść kryzys w partnerstwie, a nawet czasowe rozstanie. Mogą znów dojść do głosu zadawnione ura-
zy, na nowo wybuchnąć swary. A i Ty, drogi Byku, niezależnie od płci, jesteś bardziej niż zazwyczaj skłonny 
do konfrontacji. Pod względem materialnym październik okazuje się dość stabilny, niemniej z tendencją 
zniżkową, jeśli tylko nie zaczniesz żyć nieco oszczędniej.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Październik 2022 roku nie będzie należał do najłatwiejszych w dziedzinie uczuć. Może być i bardzo gorąco, 
i zimno, by nie rzec – powiać arktycznym chłodem. W stałych związkach z długoletnim stażem pojawią się 
i ożywcze fl uidy, i powrócą zadawnione urazy. Trzeba będzie zdać się na cierpliwość i poczucie humoru, 
a nawet trochę poudawać sklerozę… Warto teraz zweryfi kować dotychczasowe plany i działania zawodowe. 
Bliźnięta poszukujące pracy lub pragnące zmienić branżę mają szansę, by przyciągnąć do siebie korzystne 
okoliczności i osoby. W sferze materialnej czeka Cię tendencja zniżkowa. Zatem lepiej zwolnić tempo 
i spokojnie wszystko przemyśleć, uporządkować priorytety i oszczędzać. Ostatni tydzień października 
przyniesie nowe idee, które ożywczo wpłyną na Twój rozwój osobisty. 

Rak (21.06 - 22.07)
Październik 2022 roku sprzyja rozwojowi w osobistej sferze życia. Zainwestuj w swoje talenty, ucz się i skup 
na twórczej stronie aktywności zawodowej. Twoja obowiązkowość i dar poświęcenia na rzecz wykonywanej 
pracy mogą zostać niespodziewanie docenione przez przełożonych. Raki zatrudnione na eksponowanych 
lub kierowniczych stanowiskach muszą liczyć się z tym, że ten miesiąc przeniesie więcej napięć; nieraz 
trzeba będzie wykazywać się stanowczością albo uprawiać dyplomatyczną ekwilibrystykę. Pod względem 
fi nansowym bieżący miesiąc okaże się dość stabilny, a nawet da szansę na małą nadwyżkę. Październik 
przynosi też nieharmonijną energetykę w sferze uczuć. Komplikacje, a nawet znużenie przyniosą głównie 
irytujące drobiazgi dnia codziennego. 

Lew (23.07 - 22.08)
Październik 2022 roku okaże się dość stabilny w każdej sferze życia. Niemniej przed Tobą trudne wybory, 
bowiem życie nie znosi stagnacji, a Ty lubisz czuć ster w dłoniach… Zatem w sferze zawodowej będziesz 
chciał wiele zmienić, czemu sprzyjać będą kreatywność i partnerzy. Nadszedł czas, by skupić się i podjąć 
wyzwanie dynamicznego rozwoju zawodowego, zmiany pracy, podniesienia kwalifi kacji. Tymczasem 
w sferze uczuć październik okaże się skomplikowany. Jeśli jakaś relacja do tej pory nie funkcjonowała 
wg Twoich oczekiwań, to najprawdopodobniej zechcesz ją ostatecznie zakończyć. Nie obędzie się bez 
kłótni, dramatycznych scen i wylewania żalów. Także w materialnej dziedzinie życia lepiej nastawić się na 
oszczędności, nie planować nowe wydatki. 

Panna (23.08 - 22.09)
Październik to czas optymalny dla pracy, kariery i rozwoju osobistego. Warto poświęcić czas na weryfi kację 
dotychczasowych osiągnięć oraz na zaplanowanie celów na najbliższe miesiące, a nawet 2 – 3 lata. Jeśli 
będziesz polegać na sobie, zachowasz cierpliwość i nie stracisz z oczu wyznaczonych celów, nie zwątpisz 
w siebie, to uda Ci się osiągnąć sukces, o którym skrycie marzysz. Bieżący miesiąc będzie dość stabilny pod 
względem fi nansowym. Nie poddawaj się ogólnej atmosferze, a znajdziesz korzystne dla siebie rozwiązania 
w tej dziedzinie życia. Dla samotnych Panien płci obojga bieżący miesiąc może okazać się harmonijny, 
a nawet przynieść miłe niespodzianki. Koniecznie trzeba też zadbać o zdrowie: regularny tryb życia, badania, 
więcej snu i zdrowy jadłospis.  

Waga (23.09 - 22.10)
Październik 2022 roku przyniesie odpoczynek i nowe wyzwania - głównie za sprawą Twojej, droga Wago, 
potrzeby pozostawienia przeszłości za sobą. W sferze uczuć samotne Wagi będą musiały jeszcze uzbroić się 
w cierpliwość, choć mogą pojawić się szanse na niezobowiązujące fl irty. Nie będzie to też łatwy miesiąc dla 
spraw zawodowych. Przed Tobą trudne chwile; napięcia na skutek konfrontacji z twardą rzeczywistością. 
Relacje z przełożonymi oraz współpracownikami mogą okazać się bardziej skomplikowane, a nawet niekiedy 
frustrujące do granic możliwości. Niektóre Wagi będą musiały zmierzyć się z zaniedbaniami z przeszłości 
i ponieść ich przykre konsekwencje. Niemniej bieżący miesiąc okaże się dość łaskawy w sferze materialnej. 
Zachowaj jednak umiar, bo oszczędności przydadzą się już niebawem.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Październikowa aura energetyczna 2022 roku przyniesie namiętność w bliskich relacjach, a także konieczność 
zmierzenia się z oporem osoby bliskiej Twojemu sercu. Tym razem okaże się, że lepiej użyć wdzięku i dyplo-
macji zamiast tarana. W pierwszej połowie miesiąca idealnie byłoby nieco odpocząć, by przygotować się na 
nowe wyzwania. Postaraj się unikać konfrontacji z przełożonymi oraz współpracownikami, ponieważ mogą 
wrócić dawne osobiste urazy i znów będziesz zmuszony wspiąć się na wyżyny dyplomacji, by je załagodzić. 
Druga połowa miesiąca przyniesie nowe szanse w osobistej sferze życia i da impuls energetyczny, by wcie-
lać je w życie. Wykorzystaj je, pokaż, że potrafi sz być pracowity, sumienny i znasz swoje miejsce w szeregu. 
Uważaj na zdrowie i nie testuj swoich granic fi nansowych.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Październik 2022 roku sprzyja weryfi kacji w osobistej sferze życia. W centrum zainteresowania staną 
Twoje uczucia oraz relacje z bliskimi. To będzie trudna konfrontacja, choć przyniesie oczyszczenie. Unikaj 
obarczania innych winą za swoje słabości. Przyda się poczucie humoru, dystans i pokłady cierpliwości. 
Samotne Strzelce mogą liczyć na miłe niespodzianki. Niemniej nie można od razu planować wspólnego 
życia aż po grób… Unikaj zatem idealizacji i demonizacji innych ludzi. Krocz prostą drogą równowagi. 
W sprawach zawodowych, fi nansowych zapanuje raczej stagnacja. Masz teraz doskonały czas, by nadrobić 
zaległości oraz pokazać się jako rzetelny, pracowity, kompetentny pracownik i współpracownik. Liczenie 
na „łaskawość losu” zdecydowanie zakończy się rozczarowaniem, więc dbaj o siebie.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Październik to trudny czas dla Twoich uczuć, drogi Koziorożcu. W stałych związkach weryfi kacja wszystkiego, 
co zostało osiągnięte do tej pory zaowocuje albo przekonaniem o tym, że Twoja relacja przetrwa wszystko 
i warto w nią dalej inwestować, albo decyzją o rozstaniu. Samotne Koziorożce będą teraz bardziej niż zwykle 
skłonne do ochrony prywatności. Może zdarzyć się i tak, że w uporze będą obwiniać innych o wszystko, 
czego nie znoszą w sobie samych… Taka postawa tylko pogłębi frustrację i uciekanie w samotność. Bieżący 
miesiąc to także czas weryfi kacji w zawodowej i fi nansowej sferze życia. Wszelkie zaległości będą się mścić, 
a braki zostaną wytknięte. Najwyższa pora, by porzucić nawyków, które blokują Twój rozwój zawodowy 
i wymarzony prestiż społeczny. Pilnuj, by Twoje zamiary były realistyczne i sensownie rozłożone w czasie. 
Zadbaj o swoje zdrowie, dietę i kondycję fi zyczną.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Październik 2022 roku upłynie w serdecznej i harmonijnej atmosferze z osobami bliskimi Twojemu sercu. 
Nawet samotne Wodniczki i Wodniki będą mile zaskoczone ożywionym zainteresowaniem ze strony nowo 
poznanych osób. Niemniej nie byłbyś sobą, gdybyś, drogi Wodniku, nie zapragnął spędzić więcej czasu 
w samotności. Możliwe, że wycofasz się ze znajomości, które w jakiś sposób ograniczają Twoją potrzebę 
niezależności. Tymczasem w sprawach zawodowych bieżący miesiąc postawi Cię wobec licznych wyzwań. 
Albo dostosujesz się do narzuconych ograniczeń, albo zaczniesz intensywnie szukać nowej pracy. Podobnie 
z fi nansami: jeśli tylko unikniesz pokus i nie będziesz stawiać wszystkiego na jedną kartę czy w jakiś inny 
sposób nadwyrężać budżetu, to październik może okazać się dość stabilny.

Ryby (19.02 - 20.03)
Październik 2022 roku będzie sprzyjał bujaniu w obłokach, snuciu wizji przyszłości, ale też rozwijaniu ta-
lentów i kreatywnej strony Twojej natury. Dlatego warto bardzo realistycznie podejść do spraw bytowych. 
Pilnuj się w pracy i bardzo dbaj o swoje zdrowie. Unikaj wszelkiego ryzyka i nie daj się wciągnąć w fałszy-
we przyjacielskie związki. Bieżący miesiąc warto poświęcić się przede wszystkim pielęgnowaniu relacji 
z osobami bliskimi Twojemu sercu, pogłębianiu wiedzę oraz weryfi kacji osiągnięć. Warto teraz zdać się na 
intuicję. Gdy połączysz naturalne talenty oraz kompetencje i wiedzę zawodową, to Twoja kariera nabierze 
z czasem tempa. Sfera materialna dość stabilna, z niewielką tendencją zwyżkową, jeśli tylko dobrze wyko-
rzystasz, droga Rybo, sprzyjającą aurę. 

# HOROSKOP

Horoskop klasyczny na październik 2022 r. opracowała Akia
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Żywica w najlepszym stylu
Fanka horrorów, kryminałów i aktywnego wypoczynku. Skromna, kreatywna, arcyzdolna, z głową pełną pomysłów. Z jej prac 

emanuje magia. Każdy wyrób jest niepowtarzalny, autentyczny i  znakomicie ożywia wnętrze. Poznajcie Weronikę Linka 

z Boguszyna, która z żywicy potrafi  wyczarować cuda.

Weronika ukończyła studia licencja-
ckie na kierunku: Biologia stosowana 
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 
i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu. Na co 
dzień pracuje w laboratorium. Stroje 
w stylu „Ghostbusters” to dla niej nic 
nadzwyczajnego.

- Pewnego dnia na Instagramie przy-
padkowo trafiłam na fi lmik, na którym 
pokazano tworzenie dekoracji z żywicy. 
Od zawsze miałam zainteresowania la-
boratoryjne, lubię się uczyć i zdobywać
nowe umiejętności. Początki oczywiście 
były trudne, pojawiały się momenty zwąt-
pienia. Osobom na fi lmiku wyroby się
udawały, a mi nie. Okazało się, że mu-
szę spróbować nie trzy lub cztery razy, 
ale i piętnaście. Byłam także niecierp-
liwa, żywica jeszcze nie wystygła, a ja 
już sprawdzałam, jak wygląda produkt. 
W procesie tworzenia kluczową rolę od-
grywa wyważenie odpowiednich pro-
porcji i prawidłowe wymieszanie żywicy 
i utwardzacza. Ważne jest odpowiednie 
podłoże, np. płyta MDF zagruntowana 
farbą akrylową. Na końcowy efekt wpły-
wa także temperatura i wilgotność po-
mieszczenia. Niezbędny jest wypoziomo-
wany stół, opalarka, lampa, poziomica 
i ochronny kombinezon osłaniający całe 
ciało - mówi Weronika.

Pierwszymi dekoracjami wykonanymi 
przez Weronikę były podstawki pod ku-
bek oraz patery. Niewielkie podstawki 
są stosunkowo najłatwiejsze do wykona-
nia. Ogromna ambicja, pasja i chęć roz-
woju sprawiły, że Weronika rozpoczęła 
tworzyć skomplikowane dzieła jak sto-
ły czy zegary. W ostatnim czasie była na 
indywidualnym szkoleniu w Warszawie.

- Ciągle się uczę i poznaję nowe taj-
niki. Wachlarz dostępnych żywic jest 

różnorodny. Żywice są atestowane, po-
zwalają na bezpośredni kontakt z poży-
wieniem, termoodporne. Można na nich 
postawić kubek z gorącym napojem. Te 
rodzaje zalecane są przede wszystkim do 
tworzenia stolików.  Takie cechy z ko-
lei nie są wymagane przy pracy z obra-
zem, gdzie ważniejsza jest choćby barwa 
i połysk – wyjaśnia Weronika i dodaje 
– Wielkim wsparciem są dla mnie moi 
najbliżsi. Zawsze mogę liczyć na rodzi-
ców. Mój chłopak czasem pomaga mi 
przy frezowaniu, a siostra przy fotogra-
fi ach oraz działalności w social mediach. 
Na początku, kiedy zaczęłam tworzyć, 
była reakcja w stylu „Co Ty wymyślasz”, 
ale kiedy zobaczyli stworzone dekoracje, 
to byli zaskoczeni. Moja największą in-
spiracją jest natura, głębia lasu, obser-
wacja jak z posadzonego ziarenka wy-
rasta roślina.

Nic w tym dziwnego, że dekoracje 
urzekły widzów. Dzieła tworzone przez 
Weronikę są wyjątkowe i nietuzinkowe. 
Efekty swojej pracy prezentuje na insta-
gramie oraz facebooku na profi lu @za-
mieszana.resin. Nie ukrywa, że swoją
działalność chciałaby pokazać szersze-
mu gronu odbiorców.

- Moim marzeniem jest własna pra-
cownia, gdzie mogłabym tworzyć i pre-
zentować dekoracje. Chciałabym także 
prowadzić warsztaty. Zaczynając pra-
ce z żywicą, myślałam, że w Polsce to 
obcy temat. Okazuje się, że zaintere-
sowanie tego typu rękodziełem rośnie 
– podsumowuje.

Chcecie rozpocząć przygodę z żywicą? 
Nie próbujcie tego w domu, spróbujcie 
z Weroniką.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE






