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Zakończenie inwestycji

POWIAT LESZCZYŃSKI > W powiecie leszczyńskim oficjalnie zakończono przebudowę 
drogi powiatowej Osieczna - Łoniewo - Kąkolewo. W sumie firma Strabag przebudo-
wała 4 kilometry drogi, zbudowała nowe rondo i przebudowała chodnik oraz kana-
lizację deszczową w Łoniewie. Cała inwestycja kosztowała 8 734 760 złotych, z czego 
powiat leszczyński przeznaczył 4 759 760 złotych. Gmina Osieczna wyłożyła 1 475 000 
złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 2 500 000 
złotych. Oficjalnie zakończono również przebudowę ulicy Mórkowskiej w Wilkowicach. 
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi, budowę drogi pieszo-rowerowej, chodnika, 
przejść dla pieszych oraz sieci kanalizacyjnej. Inwestycja wykonana również przez spółkę 
Strabag kosztowała 6 889 671 złotych, z czego dofinansowanie z programu Polski Ład 
wyniosło 4 702 500 złotych. Powiat leszczyński przeznaczył na ten cel 2 087 171 złotych, 
a gmina Lipno przekazała 100 000 złotych. W oficjalnych zakończeniach  tychże inwesty-
cji udział wzięli m.in. Minister Jan Dziedziczak, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, 
przewodniczący rady powiatu Jan Szkudlarczyk, radni powiatu, włodarze gmin oraz 
przedstawiciele spółki Strabag.

Rydzyński Bieg Niepodległości

RYDZYNA > Już po raz 10 punktualnie o godzinie 11. 11 wystartował Rydzyński Bieg Niepodległości. Na starcie zameldowało się 365 uczestników, którzy mieli do pokonania trasę 
długości 11 kilometrów. Start miał miejsce przy Zamku rydzyńskim, natomiast meta przy hali sportowej. Trasa biegu prowadziła ulicami Rydzyny oraz wokół zalewu. Pierwszy linię 
mety pokonał pochodzący z Kościana Krzysztof Szymanowski. Wśród kobiet pierwsza do mety dobiegła Justyna Karolczak z Krotoszyna. Bieg został zorganizowany przez Rydzyński 
Ośrodek Kultury przy wsparciu sponsorów.

Obchody 

Święta Niepodległości

LESZNO > Tradycyjnie,  jak co roku 11 listopada odbyły się w Lesznie i regionie lesz-
czyńskim obchody Święta Niepodległości. W Lesznie uroczystości rozpoczęły się od 
mszy w kościele św. Antoniego. Po jej zakończeniu obchody przeniosły się pod pomnik 
Konstytucji 3 Maja i Niepodległości, gdzie odbyła się manifestacja, która skupiła dużą 
liczbę mieszkańców miasta. "Spotykamy się tu jak co roku, żeby oddać hołd wszystkim 
tym, którym zawdzięczamy niepodległość Polski, ale także, żeby pamiętać , że niepodle-
głość nie jest nam dana na zawsze" mówił Prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Głos zabrał 
również Minister Jan Dziedziczak, który powiedział, że "Bycie polskim patriotą nie idzie 
w sprzeczności z byciem członkiem wspólnoty europejskiej", a poseł Grzegorz Rusiecki 
stwierdził, iż "Patriotyzm możemy postrzegać różnie, ale nie ma lepszych czy pełniejszych 
patriotów, bo wszyscy jesteśmy patriotami". Uroczystości zakończyły się złożeniem wień-
ców i wiązanek kwiatów oraz Apelem Pamięci i salwą honorową.
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Leszczyńskie Laury Oświaty

LESZNO > Po raz 11 przyznano Leszczyńskie Laury Oświaty. Uroczysta gala, która 4 li-
stopada odbyła się w leszczyńskim Ratuszu zgromadziła uczniów, którzy osiągają suk-
cesy edukacyjne i zdobywają laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W 
sumie nagrodzono 15 osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Laureaci 
konkursu prócz pamiątkowej statuetki dostali również nagrody finansowe. W zależno-
ści od osiągniętych sukcesów otrzymali od 250 zł do 500 zł. Statuetki wręczał Prezydent 
Leszna Łukasz Borowiak, który gratulował wyróżnionym uczniom, a także dyrektorom 
szkół, nauczycielom i rodzicom. Leszczyńskie Laury Oświaty otrzymali: Michał Rosłoń, 
Olga Jarożek, Jaromir Nagły, Alan Kasiński, Wiktoria Olejniczak, Jędrzej Szponar, Zofia 
Wyrwińska, Daria Posypanko, Joanna Licha, Zofia Bartkowiak, Natalia Kowalewicz, 
Krzysztof Mroziński, Monika Lech, Dawid Wawrzyniak oraz Patryk Kostrowski. Wśród 
nagrodzonych osób są uczniowie z SP 1, SP 12, I LO, II LO, ZSE i ZSRB. 

Werner Kenkel wśród 100 największych

FIRMY Z REGIONU > Firma Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego kolejny raz znalazła się 
w rankingu "100 Największych Polskich Firm Prywatnych". Zajęła w nim 49 miejsce. 
Wartość firmy wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 3 % i szacowana jest na 1.797 mi-
liona złotych. Firma Werner Kenkel z roku na rok pnie się w górę, co świadczy o stabilno-
ści przedsiębiorstwa oraz o konsekwencji i skuteczności zarządzania  firmą. Zestawienie 
100 największych polskich firm zostało po raz siódmy tradycyjnie już przygotowane 
i opublikowane przez redakcję magazynu Forbes Polska. Autorzy rankingu podkreślają 
widoczny spadek wartości większości firm, który wynika z aktualnej sytuacji gospodar-
czej jaka panuje w kraju i za granicą. Jednocześnie zauważają, że na liście pojawiło się 15 
debiutantów. W rankingu na 77 miejscu  znalazło się też przedsiębiorstwo Kaczmarek  
z Malewa, którego wartość w stosunku do roku ubiegłego spadła o 23 % i obecnie jest 
wyceniana na 1. 278 miliona złotych. Listę 100 otwiera firma Dino, której wartość to 
30. 663 miliona złotych.

Zdjęcie: www.leszno.pl Zdjęcie: www.wernerkenkel.com.pl
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Powiat leszczyński najlepszy 

w Wielkopolsce

POWIAT LESZCZYŃSKI > Powiat leszczyński  jest najlepiej wykorzystującym  środki unijne 
samorządem powiatowym w Wielkopolsce. Tak wynika z opublikowanego rankingu ma-
gazynu samorządowego "Wspólnota", w którym powiat zajął 1 miejsce w Wielkopolsce 
i 9 w Polsce w zestawieniu powiatów. Ranking podsumowuje zestawienie środków unij-
nych, które zostały wykorzystane w latach 2014 - 2021 w kilku kategoriach, takich jak: 
województwa, miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu, powiaty, miasta po-
wiatowe, miasteczka i gminy wiejskie. Wydatki na jednego mieszkańca powiatu lesz-
czyńskiego we wspomnianych wcześniej latach wyniosły 1145, 23 złotych. Największymi 
beneficjentami unijnych środków są mieszkańcy gminy Wijewo, gdzie wydatki środków 
unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 5420, 19 złotych. Wśród mia-
steczek i gmin wiejskich została ona sklasyfikowana na 26 miejscu. Jest to jednak jedna 
z najmniejszych gmin naszego regionu, którą zamieszkuje niecałe 4 tysiące osób.

Konkurs talentów rozstrzygnięty

LESZNO > Marcelina Furmaniak z Leszna została zwycięzcą konkursu talentów "Rozwiń 
Skrzydła", który po raz 14 odbywał się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury. Szesnastolatka 
na co dzień ucząca się w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie oczarowała jury piosen-
ką Kasi Kowalskiej "A to co mam". Komisja konkursowa przyznała dwa drugie miejsca: wo-
kaliście Fabianowi Brożyńskiemu oraz akrobatce powietrznej Lenie Wasińskiej. Natomiast 
trzecie miejsce przyznano młodemu perkusiście, Wojciechowi Jaworowiczowi. Tytuł 
Grand Prix Prezydenta Miasta Leszna powędrował do Aleksandry Krzyżoszczak, która 
zaśpiewała piosenkę zespołu Varius Manx "Zamigotał świat". Nagrodę publiczności zdo-
były akrobatki reprezentujące klub CRC Leszno, Lena Nadolna i Julia Tkacz. "Wisienką 
na torcie" konkursu talentów był występ Kasi Stankiewicz, która wraz z zespołem Varius 
Manx zaśpiewała swoje największe hity, wśród których nie zabrakło utworu "Orła cień".

Zdjęcie: www.powiat-leszczynski.pl Zdjęcie: www.leszno.pl
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Nowy dyrektor szpitala

LESZNO > Krzysztof Albiński został nowym dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Lesznie. Do tej pory pełnił funkcję pełniącego obowiązki dyrektora tej-
że placówki. Wcześniej dwa konkursy na szefa szpitala nie zostały rozstrzygnięte. W obu 
zgłosił się ostatecznie tylko jeden kandydat i postępowanie unieważniono. Z tego też 
powodu Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował kandydata, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez komisję konkursową. Oficjalna decyzja o powołaniu 
Krzysztofa Albińskiego na stanowisko dyrektora WSZ w Lesznie zapadła 24 listopada na 
posiedzeniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk
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Maraton wydarzeń…  miesiąc listopad można ocenić wprost jako maraton bardzo ważnych dla mnie, jako parlamentarzysty wydarzeń. 

9 listopada do okręgu przyjechał wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Henryk Kowalczyk, który spotkał się z mieszkańcami Rawicza i powiatu rawi-
ckiego, aby odpowiedzieć na pytania i problemy z jakimi się borykają lokalnie. 
Na działania nie trzeba było czekać zbyt długo. Już podczas spotkania z rolnikami 
i mieszkańcami wsi oraz samorządowcami w rawickim ratuszu, podjął telefoniczną
rozmowę z Głównym Lekarzem Weterynarii, w odpowiedzi na apel rolników o znie-
sieniu strefy czerwonej ASF z powiatu rawickiego.  W odpowiedzi rolnicy usłyszeli 
zapewnienie, że jeszcze w tym miesiącu strefa zostanie zniesiona. Taka informacja 
bardzo zaskoczyła zebranych, za co podziękowali gromkimi brawami ministrowi.

Dzień później, bo 10 listopada ten sam gość zgromadził w Sali GOK-u w Gostyniu
ponad stu rolników, którzy żywo zainteresowani sprawami rolnictwa chcieli uzy-
skać jak najwięcej odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Obie wizyty przebiegły 
w merytorycznej dyskusji, a goście wychodzili usatysfakcjonowani z działań rzą-
du w zakresie sektora rolniczego. 

Narodowy Dzień Odzyskania Niepodległości 11 listopada obchodziłem, jak co 
roku wraz z mieszkańcami mojego regionu. Hołd bohaterom walczącym o wolną
Polskę oddałem w Lesznie i Rawiczu. Natomiast w Osiecznej i Bojanowie mia-
łem dodatkowo zaszczyt uczestniczyć w uroczystym wciągnięciu na maszt fl agi 
państwowej – projektu zrealizowanego w całej Polsce, który powstał w ramach 
projektu ,,Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Premiera Mateusza 
Morawieckiego i Kancelarii Premiera.

Natomiast 12 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła 
się uroczysta Msza Święta pogrzebowa trzech Prezydentów RP na uchodźstwie: 
Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, którą
celebrował Ksiądz Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący W tej niezwykle pod-
niosłej uroczystości na moje zaproszenie uczestniczyli mieszkańcy naszego regio-
nu. Ponad 50 osób, miało zaszczyt usiąść obok najważniejszych osób w Państwie 
i w symboliczny sposób podziękować Prezydentom RP na uchodźstwie - za ich 
służbę i przechowanie insygniów i wartości II Rzeczypospolitej. W Mauzoleum 
Prezydentów RP na Uchodźstwie spoczęły ich szczątki, a podczas uroczystości zo-
stała też otwarta Izba Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie.

(6
9/

20
22

)



8 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LISTOPADZIE / ŻYCZENIA

Dłuższy remont hali Trapez

LESZNO > Termomodernizacja, która rozpoczęła się w czerwcu miała zakończyć się  pod 
koniec listopada. Niestety termin ten się wydłuży.  Wszystko to przez azbest, który został 
znaleziony podczas prac na połaciach dachu. Nie było go w dokumentacji projektowej. 
Zmiana zakresu prac wiąże się również z wyższymi kosztami remontu. Na tą chwilę nie 
wiadomo ile to będzie. Przebudowa hali opiewała na kwotę ponad 10 000 000 złotych, 
z czego 5 500 000 złotych stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład. Aneks do 
umowy został podpisany do 28 lutego 2023 roku. 

Zdjęcie: Tomasz Młynarczyk
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REKRUTACJA TRWA!
The International School of Leszno

ul. Grunwaldzka 1A (pawilon „Piątka”)
Tel: 575 350 160

Mail: sekretariat@isleszno.pl
Godziny otwarcia: 6:30-17:00

Pierwsza międzynarodowa szkoła w Lesznie
Szkoła, w  której nie ma dzwonków, plecaki dzieci są lekkie jak piórko, większość przedmio-

tów wykładana jest w  języku angielskim, nauka odbywa się poprzez zabawę, doświadczanie 

i przeżywanie, a program nauczania odpowiada na potrzeby edukacyjne dzieci. To nie utopijna 

wizja, lecz The International School of Leszno, która od 1 września 2023 roku rozpoczyna swo-

ją działalność w pawilonie „Piątka” przy Grunwaldzkiej 1A. Rekrutacja trwa. Postaw zatem na 

międzynarodową edukację i pomóż odnieść sukces swojemu dziecku!

Obecnie pod tym adresem działa mię-
dzynarodowe przedszkole, które od 1 
września 2023 roku zostanie przekształ-
cone w szkołę podstawową z oddziała-
mi międzynarodowymi. W placówce 
będzie obowiązywał program naucza-
nia Cambridge, który został stworzo-
ny na bazie angielskiej podstawy pro-
gramowej - uznawanej za najlepszą na 
świecie. Obejmuje on dzieci od 5 do 14 
r. ż. Co warte podkreślenia, szkoła bę-
dzie uwzględniała jednocześnie polską
podstawę programową MEN. Uczniowie 
prowadzeni będą więc dwutorowo.

Placówka będzie oferować około 800 
lekcji w języku angielskim w ciągu jed-
nego roku szkolnego (już od 1 klasy, czy-
li od 5 r. ż).

- Pozwala to na naturalne przyswaja-
nie języka w przeciwieństwie do żmudnej 
i monotonnej formy uczenia się na pa-
mięć słówek i zagadnień gramatycznych. 
Co najważniejsze, odbywa się to w atrak-
cyjny dla dzieci sposób, czyli poprzez za-
bawę. Specjaliści wskazują, że ucząc się
od dziecka języków obcych, stajemy się
bardziej pewni siebie i chętniej podej-
mujemy nowe wyzwania. Jeśli dziecko 
będzie przychodzić do nas z innej szko-
ły, to będziemy wyrównywać różnice ję-
zykowe oraz poziomowe. Zatem drodzy 
rodzice, nie martwcie się. Wasze dzie-
ci dadzą sobie radę bez najmniejszego 

problemu - zapewnia Bożena Zbiorczyk, 
założycielka The International School of 
Leszno.

W języku angielskim będą odbywać się
zajęcia z matematyki, informatyki, a tak-
że z przedmiotu o nazwie science, czyli 
połączenia chemii, fi zyki oraz biologii. 
Natomiast język polski, muzyka, plasty-
ka, wychowanie fi zyczne to zajęcia, na 
których dzieci będą komunikować się
w języku polskim. Szkoła będzie ofero-
wać mnóstwo zajęć dodatkowych takich 
jak: nauka pływania, joga, gra w szachy, 
robotyka z klocków lego w języku an-
gielskim czy zajęcia sportowe z elemen-
tami piłki nożnej. W placówce będzie 
do dyspozycji psycholog, który będzie 
pomagać dzieciom w radzeniu sobie 
z ewentualnymi problemami.

- Zarówno przed lekcjami, jak i po nasi 
uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę. 
W wolnym czasie będą mogli się relakso-
wać, bawić czy też utrwalać wiedzę zdo-
bytą na lekcjach. Podczas ferii zimowych 
oraz wakacji letnich placówka również
będzie otwarta. Zapewnimy także cało-
dzienne wyżywienie, żeby nasi uczniowie 
mieli energię na przeżywanie kolejnych 
przygód. Rodzice natomiast dzięki dodat-
kowej wersji cyfrowej materiałów edu-
kacyjnych, będą mieli wgląd w zagad-
nienia realizowane na lekcjach, a dzieci 
dzięki temu nie będą nosić ciężarów 

przekraczających ich fi zyczne możliwo-
ści, powodujących liczne wady postawy
– wylicza Bożena Zbiorczyk.

System Cambridge ma na celu moty-
wowanie uczniów do rozwijania talen-
tów, sumiennego zdobywania wiedzy, 
do bycia otwartym wobec innych ludzi 
oraz kultur. Uczy umiejętnego posługi-
wania się nowoczesnymi technologiami 
informacyjnymi, a także badawczego od-
krywania świata poprzez pracę metodą
projektów. Uczniowie eksperymentują, 
doświadczają, przeżywają i są stymu-
lowani do samodzielnego poszukiwa-
nia odpowiedzi na nurtujące ich pyta-
nia. Program jest tak skonstruowany, by 
w najbardziej możliwy sposób wykorzy-
stywał potencjał dziecka i był gwarantem 
jego sukcesów edukacyjnych.

- W naszych placówkach uczymy jak my-
śleć, wnioskować, wyrażać swoje zdanie 
i być asertywnym. Pozwalamy dziecku 

być sobą oraz wspieramy je w dążeniu do 
wyznaczonych przez siebie celów. Dbamy 
o poczucie bezpieczeństwa i świetną at-
mosferę. Nasi uczniowie nie będą sie-
dzieć w ławkach przy otwartych książ-
kach i nie będą wykonywać zadania za 
zadaniem – mówi Bożena Zbiorczyk.

Kwalifi kacje oferowane przez system 
Cambridge są rozpoznawalne na całym 
świecie i cenione zarówno przez szko-
ły średnie, wyższe, jak i pracodawców. 
Uczniowie mają więc pewność, że nie-
zależnie od tego, czy zdecydują się pozo-
stać w swoim kraju, czy podjąć edukację
lub pracę w dowolnym zakątku świa-
ta, będą mieli solidne i rozpoznawalne 
w niemal każdym kraju wykształcenie, 
które będzie atutem na rynku pracy.

Rodzicu, nie zwlekaj! Zapisz swo-
je dziecko do The International School 
of Leszno i bądź architektem jego 
sukcesów.
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Na śniadanie do Edenu…
Poszukujecie miejsca sprzyjającego udanym rozmowom, w spokojnej atmosferze i przy pysz-

nym menu śniadaniowym, obiadowym, kolacyjnym i deserowym? Odkryjcie na nowo 

Restaurację Eden w Rydzynie. Kameralny lokal, zrównoważone ceny i miła obsługa, która chęt-

nie zdradziła nam kilka szczegółów codziennego funkcjonowania.

Które to urodziny Hotelu i Restauracji Eden? 
- Restauracja Eden zlokalizowana w Rydzynie, obok Stacji Orlen od prawie 30 lat 

jest niezmiennie wpisana w architekturę tego miejsca. Odwiedzają ją goście Hotelu, 
mieszkańcy Rydzyny, Leszna i okolic oraz przejezdni, którzy szukają zacisznej lo-
kalizacji, by porozmawiać i zjeść coś pysznego. Okazji, zarówno prywatnych jak 
i biznesowych nie brakuje, by skorzystać z walorów miejsca w dość długim zakre-
sie czasowym, bo od 7.00 do 21.00. 

Czyli od samego rana. To wyjątkowo wcześnie…
- Restauracja zaprasza już od 7.00 na menu śniadaniowe aż do 21.00. Jeśli zare-

zerwujecie stolik lub lokal, wtedy czas otwarcia jest dostosowany do Waszych po-
trzeb. Indywidualna obsługa zarówno na etapie rezerwacji i wyceny jak i później-
szej obsługi jest jednym z naszych priorytetów.  

Restauracja zaprasza gości indywidualnych oraz biznesowych?
- Dogodna lokalizacja i dojazd umożliwiają szybkie dotarcie na miejsce z Rydzyny, 

Leszna i okolic, a duży parking przed Restauracją – to gwarancja komfortu już od 
samego początku.
Spokojny i dyskretny charakter miejsca sprzyja rozmowom i pozwala zebrać my-
śli w przerwie od zadań dnia. 

Przy okazji rozmów można oczywiście skorzystać z menu na miejscu i na 
wynos… 
- Śniadania, obiady, kolacje i desery są dostępne zarówno na miejscu jak i na wynos, 

co jest sporym udogodnieniem w zabieganym dniu, w którym musimy zatroszczyć
się także o najbliższych. W menu stawiamy na zdrowe i smaczne pozycje. Tworzymy 
także wyjątkowe propozycje smakowe, po które potem nasi goście wracają. 

Jakie potrawy Wasi goście lubią najbardziej?
- Poranna jajecznica, sernik z wyjątkową polewą czekoladową na deser, tradycyj-

ne potrawy kuchni polskiej. Na kolacjach królują sałatki, dorsz z pieca. Wszystkie 
potrawy powstają u nas na miejscu, a składniki sprowadzamy z różnych stron. Lata 
doświadczeń uwrażliwiły nas na smak konkretnych produktów od sprawdzonych do-
stawców. Nasi klienci wracają do nas po swoje ulubione potrawy, a także są ciekawi 
nowości. W przypadku wszystkich dań, można liczyć na przyjazne cenowo menu.

Oprócz oferty dla indywidualnych gości, organizujecie także imprezy okolicz-
nościowe oraz przyjęcia weselne? 
- Chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny, przyjęcia i wesela – to doskonałe okazje, 
żeby poznać moc indywidualnej obsługi. Zrównoważone kalkulacje, profesjonalna 
pomoc. Organizujemy imprezy do 60 osób. Każda jest personalizowana i dostosowa-
na do indywidualnych oczekiwań i wizji. Pomagamy w doborze dań i przygotowy-
waniu scenariusza imprezy. Jesteśmy do dyspozycji gości i dbamy o każdy szczegół. 
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Zapraszamy także na uroczystości ślubne, zarówno te o charakterze przyjęcia jak 
i wesela taneczne. Maksymalnie możemy ugościć 60 osób. 

Gwarantujemy indywidualną obsługę i pomoc w zakresie przygotowania planu 
uroczystości oraz menu.

Restauracja Eden to także miejsce sprzyjające rozmowom i spotkaniom 
biznesowym. 
- Nasi klienci cenią sobie przestrzeń zarówno do bardziej indywidualnych spot-

kań biznesowych jak i eventów. Gwarantujemy profesjonalnie przygotowaną salę
oraz przemyślane menu. Na gości czeka także 20 2-osobowych pokoi o wysokim 
standardzie.

Hotel ma wyjątkową ocenę w portalu booking.com…
- Zgadza się, ocena gości to 9.3. Dobra lokalizacja, kameralny charakter hotelu, 

miła i profesjonalna obsługa, pyszne menu oraz wysoki standard czystości to są te 
punkty, za które nasi goście cenią sobie pobyt w Hotelu i Restauracji Eden. 

Jak najlepiej zarezerwować stolik lub cały lokal?
Szczegóły odnośnie rezerwacji pokoi, terminu, sali czy stolika można ustalić w wy-

godny dla siebie sposób: telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio na miejscu: 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Życzymy dobrego czasu przygotowań świątecznych oraz cudownych 

Świąt Bożego Narodzenia 2022.
Zespół Restauracji i Hotelu Eden w Rydzynie.

(7
1/

20
22

)
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Lubię energię tego miasta!
„Oko artysty i zmysły grafi ka. Wyczucie muzyczne, serce zaś magika. Nowoczesne podejście i wartości stałe. Przyjaciel zwierzaków 

– kocha ponad skalę. Dryg do projektów, smykałka do muzy”. Tak trafnie siostra opisała Tadeusza Krawczuka, który od maja jest 

mieszkańcem Leszna i przy Brackiej 14 ulokował dom dla swoich wszystkich kreatywnych aktywności. Ich próbkę mogliśmy zo-

baczyć podczas Festiwalu LUFA, do którego to właśnie on w tym roku stworzył oprawę grafi czną.

Tadeusz Krawczuk z zawodu jest pro-
jektantem grafi cznym. W swoim Studiu 
Kontrasty projektuje m. in. logo, krea-
tywne materiały do druku czy internetu, 
jak również szaty grafi czne konferencji 
czy festiwali. Wraz z siostrą Joanną pro-
wadzi także wytwórnię dla dzieci o na-
zwie Bajkonetka, w ramach której tworzą
bajki, ilustracje, kolorowanki i koloro-
Bajki, a także wymyślają artystyczne 
zabawy dla dzieci. Spod ich utalento-
wanych rąk wychodzą także oryginalne 
obrazy, rysunki oraz grafi ki, czyli arty-
styczne druki cyfrowe ich prac, które po-
wstają pod nazwą Bujane Obłoki.

- Wszystko, co tworzymy, powstaje z na-
szych pasji, marzeń, magii słów i pięk-
nych barw. Nadszedł czas, by wszyst-
kie nasze aktywności połączyć w całość

i ulokować je w jednym miejscu. Dlatego 
przy ulicy Brackiej 14 w Lesznie powsta-
ły ZaPanBratki, czyli połączenie studia, 
pracowni, galerii i sklepu  artystyczno-
-rękodzielniczego. Ma to być miejsce kul-
tury, w którym będą odbywać się wyda-
rzenia artystyczne, kreatywne warsztaty, 
wykłady czy kameralne koncerty - wyli-
cza Tadeusz.

Tadeusz to wrocławianin, który od ja-
kiegoś czasu szukał nowego miejsca 
dla swoich biznesowych poczynań. 
Przeglądając w internecie powierzch-
nie do wynajęcia, trafił na lokal przy 
Brackiej 14.

- Znalazłem to miejsce w ogłoszeniu 
i przyciągnęło mnie z kilku powodów. 
Gdy przyglądałem się mu, korzystając 

z funkcji Street View, zauważyłem, że 
w kamienicy naprzeciwko znajdował
się Klub Antidotum. Nie wierzę w przy-
padki, zatem uznałem to za dobry znak. 
Kilka lat temu byłem DJ we wrocław-
skim klubie o tej samej nazwie. Po drugie 
zauroczyła mnie okolica, bliskość pięk-
nego Rynku, a także przyjaźni i kreatyw-
ni sąsiedzi. Kawiarnia Cooperativa, po-
zytywnie zakręcony Pompon, wegańska 
restauracja Blue Kot, czy Kunsztownia 
Tatuażu to miejsca, w których poznałem 
wspaniałych ludzi. Jestem im wdzięczny, 
że tak szybko mnie zaakceptowali i przy-
jęli do swojej społeczności – wspomina 
Tadeusz.  

Bracka i Rynek to ulubione miej-
sca Tadeusza w Lesznie, aczkolwiek 
nie może się doczekać aż zwiedzi 

miasto w całości. Docenia również bli-
skość terenów zielonych w centrum 
miasta. Często odpoczywa w parku 
przy pl. Kościuszki, a także tym im. 
Leszczyńskich Satyryków.

- Czuję, że znalazłem swoje miejsce. 
Cieszę się, że mogę współpracować
z leszczyniakami, ponieważ to bardzo 
kreatywni i inspirujący ludzie. Zaledwie 
kilka tygodni po przeprowadzce zosta-
łem zaangażowany do pomocy przy 
tworzeniu Festiwalu Lufa. Dzięki temu 
mogłem poczuć na własnej skórze nie-
samowitą energię tego miasta, a także 
poznać ludzi, dla których praca na rzecz 
Leszna to wręcz życiowa pasja – opowia-
da Tadeusz.

Tadeusz na bieżąco śledzi ofertę kultu-
ralną leszczyńskich instytucji i chętnie 
bierze udział w organizowanych przez 
nie wydarzeniach. Miasto i jego rytm po-
znaje także poprzez uwiecznianie go na 
fotografi ach.

- Robienie zdjęć na Rynku nigdy mi się
nie nudzi. Wystarczy tylko, że zmieni się
pogoda czy pora dnia i to miejsce wy-
gląda zupełnie inaczej – zachwyca się
Tadeusz.

Myślę, że po przeczytaniu powyższe-
go tekstu nie macie wątpliwości, że 
ZaPanBratki to będzie miejsce ciekawe, 
inspirujące i wielowymiarowe, dokład-
nie tak samo jak jego twórca. Miejsce, 
które ma zachęcać do uwalniania arty-
stycznej ekspresji, ale także być sercem 
spotkań ludzi o podobnej wrażliwości.

- Zamysł był taki, by nazwa nawiązywa-
ła nie tylko do twórców tego miejsca, ale 
także do jego lokalizacji. Postawiliśmy 
zatem na grę słów i skojarzeń: bratki to 
ulubione kwiaty mojej siostry, ja jestem 
bratem swojej siostry, a tworzymy przy 
ulicy o nazwie Bracka, co fajnie pasu-
je do koncepcji. Wszystko dobrze się
zgrało i mam nadzieję, że tak samo bę-
dzie z działalnością pracowni przy uli-
cy z najbardziej artystycznym klimatem 
w mieście – mówi Tadeusz.

TEKST I ZDJĘCIE: 
MAGDALENA WOŹNA
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Zaczarowane czy rozczarowane?
Święta Bożego Narodzenia to piękny i  niesamowity czas w  roku. Dzieci entuzjastycznie wyczekują drugiej połowy grudnia, 

a  nam dorosłym udziela się magia sentymentu związanego z  oczekiwaniem oraz przeżywaniem. Niestety święta są otoczone 

także równie ogromną presją. Sprzątanie, zakupy, gotowanie, wreszcie podanie do stołu i wielogodzinne harmonijne rozmowy 

rodzinne, od których oczekujemy bajkowego klimatu i fi lmowych kadrów.

Jesteśmy świadomi, że przygotowa-
nia do świąt będą wymagały od nas 
sporo wysiłku. Jednak chcemy go po-
nieść, bo wyobrażamy sobie przyjem-
ność spędzonego wspólnie czasu, luzu, 
szczęścia w oczach naszych bliskich. 
Nie zawsze jednak nasze oczekiwania 
urzeczywistniają się zgodnie z idealnym 
scenariuszem.

Co robić, gdy rzeczywistość nie zmie-
rza w kierunku wyobrażonego efektu? 
Gdy tworząca się wokół nas atmosfera 
nie spełnia naszych oczekiwań?

Bo śnieg nie spadł, pierogi nie smaku-
ją, dzieci kłócą się z ponadprzeciętnym 
zaangażowaniem, siostra jednak nie do-
jedzie, a w tle, gdzieś w sferach pod-
świadomych rośnie obawa choćby przed 
kosztami życia w nadchodzącym roku...

Co możemy zrobić, gdy przychodzi 
do nas rozczarowanie i przygląda nam 
się z bliska, powodując spadek humo-
ru, dyskomfort lub coraz bardziej nara-
stającą frustrację? Co możemy zrobić, 
by ograniczyć napięcie i otworzyć się

na rzeczywistość ze zdrową dawką luzu 
i beztroski?

Istnieje kilka sposobów, by przygoto-
wać się wewnętrznie na święta i doło-
żyć pozytywną cegiełkę do tworzących 
się świątecznych wspomnień 2022/2023.

Na początek, otwórzmy okres świątecz-
ny w naszych domach już w pierwszej 
połowie grudnia. Włączmy aktywności 
związane ze świątecznymi przygoto-
waniami do magicznej aury. Niech sta-
ną się częścią Świąt. Nadajmy im kli-
mat. Zaangażujmy naszych bliskich. 
Nie patrzmy jedynie na efekt, ale ciesz-
my się z samej podróży, która do nie-
go prowadzi. Może horyzontem naszych 
działań nie powinien być sam rezultat 
w postaci czystego okna, ale entuzjazm 
wynikający z zaangażowania i wspólne-
go działania? Może okno nie musi być
w efekcie idealnie przejrzyste, ale jedy-
nie odświeżone?  

Życząc naszym Czytelnikom zacza-
rowanej, a nie rozczarowanej przerwy 
świątecznej, zdradzamy kilka przepi-
sów, jak zwiększyć szanse na komfort 

psychiczny i satysfakcję z tego niezwy-
kłego czasu.

Krok 1

Przeanalizujmy swoje oczekiwania, 
nie takie, które wdrukowała nam prze-
szłość, tradycje wyniesione z domu czy 
obyczaj, ale takie, do których sami bę-
dziemy przekonani. Może nigdy nie lu-
biliśmy karpia, a okna lubimy odświeżać
dopiero w styczniu? Może 12 potraw to 
dla nas za dużo? Zastanówmy się i przyj-
rzyjmy się na nowo swoim zwyczajom, 
by ewoluowały razem z naszymi potrze-
bami i możliwościami.  

Krok 2

Łatwo powiedzieć, by nie zosta-
wiać przygotowań na ostatnią chwi-
lę. Trudniejsze okazuje się wdroże-
nie. Adwent [łac. adventus] oznacza 
przyjście. Wiąże się z oczekiwaniem. 
Nadajmy mu także praktyczny wymiar. 
Przygotujmy wspólnie z domownikami 
check-listę zadań, rozdzielmy je pomię-
dzy siebie i wspierajmy w regularnym 
odhaczaniu, eliminując te, na których ni-
komu z nas nie zależy. To też doskona-
ła edukacja w zakresie pracy w zespole 
i obowiązkowości.

Krok 3

Przerywajmy sytuacje, które generu-
ją napięcia. Uczmy się siebie nawza-
jem i szanujmy, dzięki temu stworzymy 

sprzyjającą atmosferę, by opowiedzieć
sobie o trudnościach i w drodze rozmo-
wy oswoić je. Zaakceptujmy, że perspek-
tywa każdego z nas jest inna. Możemy 
mieć różne nastroje, odmienne spojrze-
nia i intencje. Każdy z nas może mieć
inne cele i poziom wytrwałości w dąże-
niu do ich realizacji. Nie denerwujmy 
się na siebie, z wyprzedzeniem nadając 
życzliwy ton nastrojowi pod choinką.

Krok 4

Wprowadźmy swoją własną plasty-
kę świątecznej magii, namalujmy sami 
świąteczny obraz, za pomocą uśmie-
chu, nowych zwyczajów. Bądźmy z sie-
bie dumni, nie tylko ze spektakularnych 
efektów, ale także z drobnych powodów 
do zadowolenia. Wdrożenie codzienne-
go nawyku bycia wdzięcznym jest waż-
nym punktem na drodze ku budowa-
niu spokoju psychicznego i optymizmu. 
Może przedświąteczny czas ze wszyst-
kimi swoimi wyzwaniami jest dobrym 
momentem, żeby zwrócić na to uwagę? 
Szczególnie, gdy za horyzontem czai się
efekt – no właśnie, jaki? - zaczarowany 
czy rozczarowany?

Zaczarowane święta nie oznaczają kom-
pletu sytuacji idealnych. Są efektem 
starania się w tych obszarach, na które 
mamy wpływ. Życzymy Wam satysfak-
cjonujących przygotowań oraz entuzja-
zmu w przemierzaniu kolejnych dni!

JOANNA KLAMECKA2x
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Skandynawski sylwester
Nadejścia roku pańskiego 1648 oczekiwano w Kopenhadze z wielkim niepokojem. Stan zdrowia króla Chrystiana IV 

Oldenburga z dnia na dzień ulegał pogorszeniu. Jego dokonania były tak imponujące, że Rada Królewska wręcz obawiała się, 

czy po jego śmierci Dania nie upadnie. 31 grudnia 1648 do Kopenhagi przybył pewien kupiec z Lubeki, a 373 lat później pewien 

turysta z Leszna - z całą pewnością ich odczucia były zbieżne. 

31 grudnia 2021
Z całą pewnością można powiedzieć, 
że Kopenhaga jest wyjątkowym miej-
scem. Nie ze względu na piękne zabyt-
ki, przyrodę lub bardzo wysokie ceny. 
Jej niezwykłość tkwi w tym, że jest to 
chyba jedyne na świecie miejsce, gdzie 
w tak harmonijny sposób łączy się ze 
sobą historia oraz współczesność. To po-
łączenie objawia się w każdym aspek-
cie - ostatni dzień ostatniego roku moż-
na spędzić w modnym klubie lub na 
uroczystym balu w jakimś pałacyku. 
Odwiedzić muzeum internetu lub ga-
lerię sztuki Thorvaldsena. Takich połą-
czeń jest znacznie więcej. Przez prawie 
370 lat historyczna część miasta nie ule-
gła większej zmianie. Pałac Rosenborg, 
również w środku, wygląda praktycznie 
identycznie.

Gang Olsena
Z lotniska Kopenhaga-Kastrup do cen-

trum odjeżdża co kilka minut metro bez-
pośrednio do centrum. Moim pierwszym 
punktem podróży była jednak inna dziel-
nica - Valby. To właśnie tam narodzi-
ła się legenda Gangu Olsena. Ciekawe 
jest to, że mimo upływu prawie 40 lat 
od ostatniego odcinka zmieniło się na-
prawdę mało. Chyba każdy pamięta 
blok Kjelda i Yvonne - on wciąż istnie-
je! Dosłownie kilka ulic od ich domu 
znajduje się Nordisk Museum, które od 
czasu do czasu przygotowuje wystawę
poświęconą kultowemu fi lmowi. Gang 
Olsena dla Duńczyków to nie tylko ko-
media, ale także dziedzictwo narodowe. 
Gdy w 2004 roku zmarł Ove Sprogøe, 
ogłoszono żałobę. Jego pogrzeb zgroma-
dził tysiące osób. Niestety kilka miesięcy 
temu zmarł również Morten Grunwald, 
a w 1998 roku Poul Bundgaard. Ove 
Sprogøe był dla Duńczyków wyjątko-
wy, ponieważ uosabiał tzw. duńskość. 
Był niezwykle skromny. Mimo ogrom-
nego majątku mieszkał z żoną Evą w ma-
lutkim domku, nie posiadał telewizora 
i przez całe życie dojeżdżał autobusem 
oraz koleją. Zakupy robił wyłącznie 
w malutkim sklepiku osiedlowym.

Amalienborg, Christiansborg, 
Rosenborg

Zwiedzanie Kopenhagi jest banalnie 
proste. Wszystkie zabytki znajdują się

w najstarszej części miasta i nie spo-
sób je przeoczyć. Amalienborg to ofi -
cjalna rezydencja duńskich monarchów. 
Mieszka w niej królowa Małgorzata II, 
więc zwiedzanie kompleksu jest nieco 
ograniczone. Duńczycy są bardzo przy-
wiązani do swojej monarchini. Mówi 
się, że szybciej zrezygnowaliby z parla-
mentu, niż z niej. Małgorzata II to nie-
zwykle ciepła oraz inteligenta kobieta. 
Każdego roku angażuje się w pomoc 
charytatywną na całym świecie - wspie-
ra m.in. rozwój szkolnictwa oraz medy-
cyny w biedniejszych częściach świa-
ta. Naprzeciwko głównego wejścia do 
kompleksu Amalienborg znajduje się
Marmurowy Kościół. Wprawdzie wy-
strój jest bardzo ubogi z racji, że jest to 
kościół ewangelicko-augsburski, jed-
nak właśnie w tym tkwi jego piękno. 
Ciekawym doświadczeniem jest uczest-
niczenie w niedzielnym nabożeństwie - 
akustyka świątyni jest fenomenalna, dla-
tego śpiewanie psalmów może stanowić
prawdziwą ucztę dla duszy. Dosłownie 
rzut beretem dalej znajduje się pałac 
Christiansborg, a właściwie kompleks 
muzealny Christiansborg. W jego wnę-
trzach można podziwiać królewską
kuchnię, stajnię, komnaty królewskie, 
skarbiec oraz podziemia. Nie byłoby 
w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, 
że każde z powyższych miejsc stanowi 
jednocześnie muzeum! Dokładne zwie-
dzanie całego kompleksu zajmuje… ok. 
25 godzin! Wychodząc głównym wyj-
ściem, w kierunku kanału wodnego, po 
lewej stronie znajduje się kaplica pała-
cowa. Można jednak odnieść wrażenie, 
że jest nieco podobna do Marmurowego 
Kościoła. Pałac Rosenborg, wraz z ogro-
dami, znajduje się około 20 minut dro-
gi dalej. Jest najmniejszy z nich wszyst-
kich, ale z całą pewnością nie mniej 
bogaty. Być może z zewnątrz nie wyglą-
da zbyt okazale, jednak to, co najlepsze 
jest w środku. Najefektowniejsze miej-
sce znajduje się na ostatnim piętrze - sala 
tronowa. Moim zdaniem jest znacznie 
piękniejsza od bursztynowej komnaty. 
Niemniej potrafi  urzec każdego swoją
elegancją oraz bogactwem.

Mała syrenka
Nawet jeśli ktoś nie odwiedził jesz-

cze Kopenhagi, to z pewnością kojarzy 
Małą Syrenkę. Gdy zobaczyłem ją po 

raz pierwszy, to przez długi czas zastana-
wiałem się, co jest w niej takiego wyjąt-
kowego. W tamtym momencie mogłem 
wymienić co najmniej dziesięć bardziej 
imponujących miejsc w królewskim mie-
ście. Później zdałem sobie sprawę, że są
właściwie dwie syrenki. Mała Syrenka 
oglądana z wody oraz Mała Syrenka 
oglądana z lądu. Tej drugiej nie warto 
poświęcić dużo czasu. Za to ta pierw-
sza emanuje jakimś dziwnym urokiem. 
Trudno powiedzieć jakim. Chyba po 
prostu jest to symbol i świetne miejsce 
do krótkiej refl eksji na dowolny temat. 
Zarówno woda, jak i syrenka potrafią
wpędzić w nieco nostalgiczny nastrój.

Łódka
Kopenhagę warto zwiedzać na łódce. 

Duńczycy uwielbiają ten środek trans-
portu, więc bardzo często korzystają
właśnie z niego. W ostatnim czasie bar-
dzo popularne stało się organizowanie 
wieczorów panieńskich lub kawalerskich 
na wodzie. Łódkę można wypożyczyć
już za kilkadziesiąt koron duńskich lub 
po prostu wykupić krótki rejs wyciecz-
kowy. Podziwianie stolicy Danii z łód-
ki dostarcza niedostępnych dla pieszych 
wrażeń. Zresztą nawet niektóre ściany 

kanałów stanowią prawdziwe dzieło 
sztuki.

24:00
Ostatnie godziny starego roku spędzi-
łem w Nyhavn. Jest to kanał oraz jed-
na z głównych ulic charakteryzująca się
tym, że po dwóch stronach znajdują się
piękne, kolorowe budynki. Na większo-
ści pocztówek oraz obrazów znajduje się
właśnie ona. Nyhavn jest wyjątkowe, po-
nieważ idealnie oddaje ducha Kopenhagi 
oraz całej Danii. Stanowi swoiste połą-
czenie historii oraz nowoczesności. Przy 
okazji warto pamiętać, że Duńczycy to 
najszczęśliwszy naród na świecie, dla-
tego chyba nie ma lepszego miejsca, 
w którym można się znaleźć 31 grud-
nia. Szczególnie tej nocy należy jednak 
uważać na… skakających Duńczyków. 
Zgodnie z prastarym zwyczajem kil-
ka sekund przed północą należy wejść
na krzesło, natomiast równo o północy 
z niego zeskoczyć. Zdecydowanie war-
to samemu spróbować - skok gwaran-
tuje fortunę oraz szczęście. Lepiej nie 
będę wspominał, czym grozi nieudana 
próba…

KAMIL DUDKA
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Ucieczka zakończona na słupie Biznesmen ze strychową plantacją
Kolejny numer 44-latka – mężczyzna nie miał uprawnień do 

kierowania samochodem, ale to nie przeszkodziło mu usiąść 

za kółkiem. Finał podróży był opłakany.

Trzeba przyznać, że ma facet głowę do interesu – wymyślił do-

chodowy biznes i jeszcze wpadł na pomysł, jak skutecznie ob-

ciąć koszty. Szkoda tylko, że działalność 31-latka była w pełni 

nielegalna.

Leniwie płynącą i ciepłą niedzielę przerwał widok czarnego obłoku, który najpierw 
lekko, a później coraz mocniej zaczął wzbijać się nad północną sypialnią Leszna. Po 
kilkunastu minutach był na tyle intensywny, że było go widać z wielu kilometrów.

Płonąca hałda wzbudzała niepokój, a gryzący dym zasnuł pobliską drogę oraz li-
nię kolejową. Ciszę przerwały syreny alarmowe, a następnie pędzące do pożaru 
jednostki straży pożarnej – z Leszna, Gronowa, Wilkowic, Lipna i Dąbcza. Takie 
zdarzenia zawsze angażują duże siły i podobnie było tym razem.

– Po przybyciu na miejsce zabezpieczyliśmy teren działań. Kierujący akcją pod-
jął decyzję o podaniu wody i piany ciężkiej w celu stłumienia, a następnie ograni-
czenia rozprzestrzeniającego się pożaru – relacjonuje Szymon Kurpisz, ofi cer pra-
sowy Komendy Miejskiej PSP w Lesznie. – Następnie, gdy już sytuacja została 

opanowana, przy użyciu dostępnej w zakładzie koparki rozpoczęto przerzucanie 
hałdy i dogaszanie zarzewi ognia.

Kiedy jedni strażacy brali udział w bezpośredniej walce z żywiołem, inni monito-
rowali sytuację przy użyciu kamer termowizyjnych. Dzięki temu mieli pełną wiedzę
o tym, gdzie jeszcze na składowisku czai się czerwony kur i gdzie jeszcze trzeba 
uderzyć w celu eliminacji zagrożenia.

W działaniach udział wzięło prawie 50 strażaków działających pod okiem zastępcy 
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz komendanta miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Lesznie. W akcję włączone były również pogotowie energetycz-
ne, policja, a także Służba Ochrony Kolei. Ogień zagrażał przebiegającej w pobliżu 
linii energetycznej, kierowcom na wspomnianej drodze powiatowej oraz pasażerom 
pociągów na linii Poznań-Wrocław.

Pożar miał być następstwem nieostrożnie wykonywanych prac spawalniczych, 
które doprowadziły do zapłonu najpierw znajdującego się w pobliżu urządzenia, 
a następnie hałdy palnych odpadów samochodowych. Straty zostały oszacowane 
na około 2 miliony złotych. Akcja gaśnicza trwała prawie 8 godzin.

(LUK)

Gęsty dym nad stacją demontażu aut
Był on następstwem pożaru, który wybuchł 6 listopada przy 

ul. Mórkowskiej w Wilkowicach. Wszystko wskazuje, że ogień 

pojawił się na skutek nieostrożnie prowadzonych prac 

spawalniczych.

Rzecz wydarzyła się niedaleko 
Zaborowic koło Bojanowa. 14 listopa-
da o poranku w pobliżu miejscowości 
ustawił się patrol policji. Policjantka za-
mierzała zatrzymać do kontroli kierowcę
zbliżającego się forda, ale on chyba ja-
koś niespecjalnie miał ochotę na współ-
pracę z mundurowymi. O tym, dlaczego, 
będzie za chwilę. Na razie prowadzą-
cy auto ominął patrol i wcisnął gaz do 
dechy. Chyba trochę za mocno, bo po 
przejechaniu pewnego dystansu stracił
panowanie nad kierownicą i zatrzymał
się na słupie energetycznym. Jak nietrud-
no się domyślić, auto zostało rozbite, a 
i słup nie wytrzymał starcia z rozpędzo-
nym żelastwem. Wówczas sytuacja się
wyklarowała, bo policja zorientowała 
się, z kim ma do czynienia i skąd to całe 
zamieszanie.

– Za kierownicą forda siedział 44-latek 
bez stałego miejsca zamieszkania. Nie 

posiada on uprawnień do kierowania sa-
mochodem i ma sądowy zakaz prowadze-
nia pojazdów mechanicznych – informu-
je Beata Jarczewska, ofi cer prasowa KPP 
w Rawiczu.

Ciekawe było zachowanie kierowcy, bo 
do końca wspomnianego zakazu zosta-
ło mu raptem kilkanaście dni. Autem nie 
mógł jeździć od 2016 roku, a zachciało 
mu się kombinować na sam koniec. To 
nie wszystko. Poza tym, że mężczyzna 
odpowie za złamanie wyroku sądu, doj-
dzie mu spowodowanie kolizji i kiero-
wanie bez uprawnień, co klasyfi kowane 
jest jako wykroczenie, a także za uciecz-
kę przed patrolem. To już przestępstwo. 
Będą z tego kłopoty, gdyż 44-latka cze-
ka kolejna sprawa w sądzie oraz kara 
fi nansowa.

(LUK)

Słup zniszczony, samochód rozbity – oto efekt ucieczki przed policyjną 
kontrolą

Do zatrzymania mężczyzny doszło 
na terenie gminy Bojanowo. Plantację
ujawniono dzięki współpracy kryminal-
nych z Rawicza i Gostynia. Policjanci 
weszli na posesję z odpowiednimi papie-
rami i od razu chcieli zobaczyć stodołę. 
Na jej strychu znaleźli wydzielone po-
mieszczenie wyposażone w odpowiedni 
sprzęt, a w środku 130 krzewów kono-
pi dochodzących do 120 cm wysokości. 
Były już na tym etapie wzrostu, że nie-
bawem można było je ściąć i przerobić
na susz.

– Szacunkowa ilość marihuany, którą
można by uzyskać z uprawy, wynosi około 
30 kilogramów. W pomieszczeniu zabez-
pieczyliśmy sprzęt, który miał być wyko-
rzystywany przez 31-latka do produkcji 

narkotyku – informuje Beata Jarczewska, 
ofi cer prasowa KPP w Rawiczu.

Wszystko wskazuje, że "ogrodnik" nie 
tylko wiedział, jak osiągnąć zysk, ale też, 
w jaki sposób obniżyć koszty produkcji. 
Ustalenia poczynione dotąd przez poli-
cję pozwoliły wysnuć wniosek, że prąd 
potrzebny do lamp oświetlających plan-
tację 31-latek ciągnął z lewego źródła.

Za nielegalną uprawę 31-latkowi grozi 
od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna został objęty policyj-
nym dozorem.

(LUK)

Całkiem niezłą plantację urządził sobie 31-latek z  gminy Bojanowo na 
strychu w stodole
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Szlachetne opakow
Wywołują pozytywne emocje, podkreślają wartość produktu, opowiadają jego historię albo sa-

me w sobie stanowią opowieść – takie są opakowania, które zostały poddane ocenie podczas 

16. edycji konkursu "Art of Packaging". Zmagania odbyły się w  Poznaniu, gdzie fi rma Werner 

Kenkel z Krzycka Wielkiego zdobyła nagrodę główną oraz zebrała laury w trzech kategoriach.

Konkurs odbywający się w Poznaniu 
przyciąga twórców pragnących za-
prezentować swoją artystyczną wi-
zję i umiejętności grafi czne w zakresie 
konstrukcji i zdobienia opakowań. Do 
tegorocznej edycji "Art of Packaging" 
zgłoszono przeszło 400 wzorów, których 
twórcy poza walorami użytkowymi i de-
signem wzięli pod uwagę również aspekt 
ekologiczny opakowania. Wszak ma ono 
swój cykl życia i powinno łatwo podda-
wać się recyklingowi.

Poprzeczka została zawieszona bar-
dzo wysoko, a walka o miano naj-
lepszych opakowań była wyrównana 
– wszak w konkursie prezentują się naj-
lepsi z najlepszych. Projektanci z fi rmy 
Werner Kenkel, lidera w produkcji tektu-
ry w Polsce, zaprezentowali się z najlep-
szej strony, zdobywając laury w trzech 
kategoriach.

Najbardziej praktyczne rozwiązanie 
w kategorii "Tekturowa kreacja" zapre-
zentowali Dawid Thiel i Hubert Kozak 
z fi rmy w Krzycku Wielkim. To wyrób 
pod nazwą "Be Organized", będący jed-
nocześnie opakowaniem i organizerem 
na przybory biurowe. Co urzekło jury 
konkursowe? Z pewnością pomysło-
wość, funkcjonalność oraz właśnie wa-
lor ekologiczny tego projektu. Tekturowe 
opakowanie zaopatrzono w hub USB, 

do którego można podłączyć telefon ko-
mórkowy czy pendrive. Co ciekawe, or-
ganizer da się również spersonalizować. 
"Tekturowa kreacja" składa się z tektur 

litej i falistej z nadrukiem cyfrowym 
w trzech motywach grafi cznych. Jeśli się
zużyje, można łatwo ją rozebrać na część
tekturową i elektroniczną. Czy może być

bardziej eko? Do tego opcjonalnie do or-
ganizera można dołożyć składane tektu-
rowe biurko.

W kategorii "Pragnienia" serce jury pod-
bił projekt "4wine". Pod tą tajemniczą
nazwą kryje się opakowanie przezna-
czone do przechowywania oraz ekspo-
zycji butelek wina. Cóż może być pięk-
niejszego, jak nie butelka wykwintnego 
trunku zamknięta w doskonale przemy-
ślanym i misternie wykonanym pudełku, 
które jest niczym klucz do bramy win-
nych smaków i niesamowitych aroma-
tów? Tutaj nie ma miejsca na przypad-
kowość – całość jest zaprojektowana tak, 
jak trzeba, z dbałością o detale. Dzięki 
konstrukcji opracowanej i wykonanej 
przez Jakuba Koniecznego i Patryka 
Kamińskiego z fi rmy Werner Kenkel 
propozycja nie tylko pełni funkcję opa-
kowania na wino, ale również gustowne-
go ekspozytora. Całość wyprodukowa-
no z tektury falistej powstałej z papieru 

Zwycięzca w kategorii „Pragnienia” - 4wine. Opakowanie przeznaczone do przechowywania oraz ekspozycji bu-
telek wina. Autorzy: Jakub Konieczny, Patryk Kamiński

Zwycięzca w kategorii „Tekturowa kreacja” - Be Organized. Opakowanie / organizer na przybory biurowe. 
Autorzy: Dawid Thiel, Hubert Kozak
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wania działają  na zmysły

z recyklingu, a elementy grafi czne wy-
konano w technice cyfrowej.

Najlepsze z najlepszych podczas kon-
kursu "Art of Packaging" okazało się
opakowanie pod dźwięcznie brzmią-
cą nazwą "L'arc", skrywające w swoim 
wnętrzu wódkę "Ostoya the Charcoal 
Filtered Edition". Projekt jest autor-
stwa Przemysława Kurpisza, Jakuba 
Koniecznego, Marka Daczki i Antoniego 
Samola. Opakowanie mocno współgra 
z zawartością, czyli produktem silnie 
zakorzenionym lokalnie. "Ostoya" jest 
trunkiem wytwarzanym w Bieszczadach 
i fi ltrowanym przez węgiel drzewny. 
W opakowaniu i produkcie, który został
umieszczony w jego wnętrzu, znalazły 
odbicie dwie wartości – z jednej strony 
kultura europejska symbolizowana przez 
Wielki Łuk Braterstwa zlokalizowany 
w biznesowej części Paryża, a z drugiej 
naturalność i jakość polskiego produk-
tu powstającego w nieskazitelnie czy-
stym rejonie Polski, gdzie Zachód splata 
się ze Wschodem. Opakowanie okaza-
ło się nie tylko ciekawe konstrukcyjnie, 
ale też pięknie przygotowane grafi cz-
nie. Zastosowanie matowego zadruku 
w połączeniu z tekturą metalizowaną

i elementami druku wypukłego daje bo-
wiem poczucie obcowania z dobrem 
rzadkim, wyjątkowym i pełnym szla-
chetności. Również w tym przypadku 
projektanci postawili na użyteczność
opakowania. Nie tylko otula ono znaj-
dujący się w nim wyrób, ale też – już po 
jego wyjęciu – może pełnić funkcję eks-
pozytora albo niewielkiej półeczki. Nic 
dziwnego, że projekt urzekł jury, które 
przyznało mu najwyższy laur w kategorii 
"Premium" oraz tytuł "Perły wśród opa-
kowań", będącej główną nagrodą "Art 
of Packaging".

Konkursowy werdykt ogłoszono pod-
czas wielkiej gali, która odbyła się 15 
września w sali koncertowej Filharmonii 
Poznańskiej. Tytuł przyznany twórcom 
"L'arc" stał się ponadto przepustką do 
udziału w World Star Winner Award, 
czyli konkursu Światowej Organizacji 
Opakowaniowej na najlepsze opakowa-
nie na świecie.

Dodajmy, że w ramach konkursu "Art 
of Packaging" fi rma Werner Kenkel sta-
ła się partnerem kategorii "Freestyle", 
będącej poligonem doświadczalnym dla 
debiutantów w tym segmencie rynku.

Zwycięzca w kategorii „Premium” oraz zdobywca nagrody głównej kon-
kursu Art of Packaging 2022 w kategorii „Professional” - L’arc. 
Opakowanie na wódkę „Ostoya the Charcoal Filtered Edition”. Autorzy: 
Przemysław Kurpisz, Jakub Konieczny, Marek Daczka, Antoni Samol

Reprezentacja fi rmy Werner Kenkel podczas Gali „ART OF PACKAGING 2022”
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Jedno skrzyżowanie wiele tajemnic
Pierwotnie łączyła Rynek z Bramą Święciechowską. Po wybudowaniu dworca kolejowego nastąpiła jej intensywna rozbudowa 

w kierunku zachodnim. Dziś zachwyca pięknymi fasadami kamienic. Często także detalami niewidocznymi na pierwszy rzut 

oka. Gapię się na budynki przy tej ulicy, jakby każdy z nich był sklepikiem z pamiątkami. Witam przy Słowiańskiej.

Ulica Słowiańska to jednocześnie escape 
room pod gołym niebem. Próbowaliście 
kiedyś znaleźć tutaj tabliczkę z numerem 
14? Zwróciliście uwagę na błędną nu-
merację na nawigacjach tuż przy Rynku 
oraz na budynku poczty? Taka właśnie 
jest Słowiańska pełna niesamowitych hi-
storii i tajemnic.

Możemy ją podzielić na cztery odcin-
ki. Najstarszy i jednocześnie najwęższy 
biegnie od Rynku do skrzyżowania z uli-
cą Grodzką i placem Metziga. To właś-
nie na tym odcinku znajduje się relikt 
pierwotnej zabudowy tej ulicy, kamie-
niczka z nr 12. Drugi odcinek prowadzi 
do skrzyżowania z Alejami Zygmunta 
Krasińskiego, trzeci do zbiegu ulic 
Sebastiana Klonowicza i Przemysłowej, 
a czwarty do torów kolejowych.

Jednym z najbardziej prestiżowych 
miejsc w ciągu ulicy jest łącznik pomię-
dzy pierwszym i drugim jej odcinkiem 

u zbiegu ulicy Grodzkiej i placu Metziga. 
Do dziś to właśnie tutaj bardzo często 
odbywają się różne imprezy czy wyda-
rzenia w ramach festiwali. A jak było 
dawniej?

Pod koniec 1910 r. wybudowano oka-
załą kamienicę. Inwestorem był mistrz 
piekarski, specjalizujący się w wypie-
ku rogali świętojańskich Teodor Linke. 
Z niejednego pieca swoje wyroby musiał
sprzedawać, biorąc pod uwagę rozmach 
inwestycji. Niemniej Linke wynajmował
mieszkania w kamienicy, a lokatorami 
byli m.in. kupcy wyznania mojżeszowe-
go. Kolejnym właścicielem kamienicy 
był Franciszek Jaś, który kontynuował
pracę w zakładzie piekarniczo-ciastkar-
skim. Obecnie na parterze mieści się
Stacja Biznes.

Po przekątnej znajdowała się kamieni-
ca „Pod Błękitnym Lwem”. Wyburzona 
w czasie kiedy stawiano kamienicę

Linkego. Jakiż to musiał być wtedy 
wielki plac budowy! Ówczesny właści-
ciel posesji, Würbel nie uzyskał zgody 
na realizację żadnego z trzech projek-
tów i sprzedał działkę. Nowy właściciel 
Józef Piwoński po negocjacjach uzyskał
pozwolenie na budowę, która trwała od 
marca do sierpnia 1911 r. Ponad stuletni 
budynek z równie wiekowym lwem na 
elewacji zachwyca do dziś. Czy Linkemu 
prace budowlane spędzały sen z powiek? 
A może budowlańcy Piwońskiego swo-
je marki wydawali na wypieki dostępne 
po sąsiedzku? W międzywojniu właści-
cielem budynku został Antoni Misiak. 
To on miał powołać w mieście oddział
Obozu Wielkiej Polski. Jego najaktyw-
niejsi członkowie pozdrawiali się po-
przez podniesienie ręki, a ich działalność

przejawiała się w rozbijaniu straganów 
żydowskich.

Naprzeciwko budynku Józefa 
Piwońskiego u zbiegu z ulicą Grodzką
znajdowała się równie imponująca za-
budowa. Zanim sprowadzili się Linke 
i Piwoński, w 1882 r. architekt Nerger 
wzniósł neorenesansową kamieni-
cę dla kupca Biermanna. Kamienice 
za 130 000 marek w 1909 r. zakupiła 
Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu 
Leszczyńskiego jedna z najpoważniej-
szych instytucji fi nansowych w mie-
ście i powiecie. W razie braku funduszy 
mieszkańcy ulicy Słowiańskiej daleko 
nie mieli po pożyczkę...

Niezwykłe historie skrywa czwar-
ty z budynków na tym skrzyżowaniu. 
W międzywojniu należał do Theodora 

Błędna nawigacja

Ulica Słowiańska u zbiegu ul. Grodzkiej i placu Metziga

Dom Weigta w 1998 r., 
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REKLAMA

Weigta, który prowadził skład spo-
żywczy na bardzo wysokim poziomie. 
Doskonałe miejsce na zakup „obkła-
du” do pieczywa z sąsiedniej kamie-
nicy. Całkiem możliwe, że w sklepie 
bardzo często pojawiali się żołnierze. 
Jednak nie po to, by dokonać zakupów 

czy schronić się przed deszczem. Córka 
właściciela cieszyła się sporym powo-
dzeniem wśród wojaków. Ze złotowło-
są Niemką spotykał się ówczesny do-
wódca 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
Aleksander Radwan Pragłowski, co mia-
ło stanowić wielką sensację w mieście. 

Niezłego „bigosu” narobił sobie (mimo 
że był żołnierzem, a nie kucharzem) ad-
iutant Pragłowskiego, Wiesiołowski. 
Zarzewiem konfl iktu między dowód-
cą, a adiutantem był wątek fi nansowy, 
a oliwy do ognia dolała wiadomość o do-
mniemanym romansie Wiesiołowskiego 

z Weigtówną. Po konfrontacji, w której 
obok zainteresowanych uczestniczyła 
dwójka świadków, Wiesiołowski strza-
łem z rewolweru w skroń odebrał sobie 
życie.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Ulica Słowiańska fragment od ul. Grodzkiej do Al. Kraińskiego, 
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Bo miłość to codzienność
Marcelina napisała do chłopaka prosty list, by przeczytał wraz z poranną kawą. Taki niby zwyczajny… i pobiegła do pracy. 

Chłopak był wzruszony i gdy wróciła z pracy spytał, czy – choć jest prywatny, a nawet intymny, mógłby dać go do przeczytania 

komuś więcej. Zgodziła się, i dlatego go publikujemy - po to, by przypomnieć jak wiele szczęścia można znaleźć w najdrobniej-

szych codziennych czynnościach. I jak wielką ostoją miłości są przyjaźń, troska i szacunek.

Dziewczyna zadała sobie dwa pro-
ste pytania: Dlaczego jesteśmy razem? 
Dlaczego Cię kocham? I sama była 
zaskoczona, jak bardzo długo można 
wymieniać….

Zaczęło się zwyczajnie.

- Wpadliśmy na siebie przypadkiem. 
Okazjonalnie wymienialiśmy po parę
słów. Kiedy Michał dowiedział się, w jak 
trudnej sytuacji życiowej się znalazłam, 
systematycznie podtrzymywał kontakt – 
mówi Marcelina.

Dlaczego jesteśmy razem?

„Martwiłeś się o mnie, troszczyłeś

o moją życiową sytuację. Wpadałeś na 
herbatę, a przy okazji pomogłeś posprzą-
tać regał. Z czasem odkryliśmy, że mamy 
podobną wrażliwość i  sposób postrze-
gania świata. I wtedy się w Tobie zako-
chałam. Dlaczego jesteśmy razem? Bo 
z Tobą chcę się zestarzeć”– odpowie-
działa sobie szybko i pewnie Marcelina 
pisząc te słowa na kartce.

Dlaczego Cię kocham?

To drugie pytanie, które sobie zdała. 
Pisała nie zastanawiając się wcale. Bo 
miłość to codzienność. Każdy uśmiech, 
gest, zwyczajna troska o drugiego 
człowieka:
"- Bo jesteś cudownym człowiekiem,

- bo można na Tobie polegać, także 
w trudnych chwilach,
- bo czuję się przy Tobie ważna,
- bo czuję się przy Tobie piękna,
- bo odzyskałam przy Tobie radość
życia,
- bo jesteś prawdziwym przyjacielem,
- bo pokochałeś mnie razem z dziećmi,
- bo się o nas troszczysz,
- bo czuję się z Tobą bezpiecznie 

i pewnie,
- bo często się śmiejesz,
- bo lubisz nas rozbawiać,
- bo umiesz cieszyć się z małych 

rzeczy,
- bo zawsze mnie wysłuchasz,
- bo nie ignorujesz moich problemów,
- bo nigdy nie mówisz, że przesadzam,

- bo nigdy mnie nie zawiodłeś,
- bo nigdy mnie nie oszukałeś,
- bo zawsze masz dla mnie radę,
- bo przytulasz i wspierasz dobrym 

słowem,
- bo akceptujesz moje wady,
- bo codziennie wysyłasz mi pełne 

czułości wiadomości,
- bo masz dla mnie czas,
- bo trzymasz mnie za rękę na dworze,
- bo zabierasz mnie na urokliwe space-

ry i wycieczki,
- bo spełniasz moje zachcianki,
- bo jesteś czuły i troskliwy,
- bo chcesz budować naszą wspólną

przyszłość.
- bo czuję się przy Tobie niezmiennie 

szczęśliwa.

Wystarczy być

Kocham Cię, bo jesteś przy mnie. Bo ni-
kogo nie udajesz. Bo lubię Twoją obec-
ność, nawet gdy nic konkretnego nie 
robimy. Kocham Cię za wspólnie cele-
browane codzienne chwile – za poran-
ną kawę i śniadanie do łóżka, za kwiaty 
bez okazji i drugie śniadanie podrzuco-
ne do pracy. Za codzienny uśmiech i ra-
dość na mój widok. Za przepyszne śnia-
danka, obiady, desery i kolacje, które mi 
serwujesz. Za „Dzień dobry Aniołku” na 
początek dnia. Za „Dobranoc Aniołku” 
przed zaśnięciem. Za Twoje dobre ser-
ce. Za Twoją szczerość i życzliwość. Za 
troskę i oddanie. Kocham Cię, bo mogę
Cię zapytać o wszystko, a Ty nie uznasz 
tego za głupie czy naiwne. Zawsze masz 
dla mnie dobre słowo – nawet, gdy zro-
bię coś nie tak. Mogę powiedzieć Ci 
o wszystkim, i nie bać się Twojej reak-
cji. Przy Tobie mogę być dziwna, i nie 
muszę się z tego tłumaczyć. Kocham 
Cię za Twoją cierpliwość w sytuacjach, 
w których ktoś inny dawno by ją stracił. 
Kocham Cię, bo wiem, że cokolwiek się
wydarzy, zawsze staniesz za mną mu-
rem. I jeszcze motywujesz mnie do dzia-
łania, kiedy mi jest już wszystko jedno. 
Jesteś zwyczajnie, a raczej nadzwyczaj-
nie najlepszy!
Na zawsze twoja Marcelina”.

P.S. Imiona zostały zmienione.

OPRACOWAŁA: 

KINGA ZYDOROWICZ-MATYSIAK„Kocham Cię za codzienny uśmiech i radość na mój widok” – napisała między innymi Marcelina.
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Świat w pigułce
Nowy-stary prezydent?

Donald Trump podczas spotkania z wy-
borcami na Florydzie ogłosił, że w 2024 
roku ponownie będzie ubiegać się o fo-
tel prezydenta Stanów Zjednoczonych. 
W pierwszej kolejności były prezydent 
musi jednak uzyskać nominację w pra-
wyborach organizowanych przez Partię
Republikańską. Donald Trump podkre-
ślił, że Joe Biden popełnił już tyle błę-
dów, że ich naprawianie zajmie co naj-
mniej dwa lata.

Coraz więcej ludzi

Według najnowszych raportów 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dokładnie w połowie listopada popula-
cja świata osiągnęła osiem miliardów. 
Należy jednak pamiętać, że największy 
wzrost ludności odnotowano w krajach 
najbiedniejszych i jednocześnie z roku 
na rok drastycznie zwiększa się liczba 
osób żyjących w ubóstwie. Według pro-
gnoz populacja wzrośnie do dziewięciu 
miliardów już w 2037 roku, będzie to 
jednocześnie najszybsze tempo przyro-
stu ludności w historii.

Niebezpieczny upadek

Salman Krisnes to członek indonezyj-
skich Sił Szybkiego Reagowania. W po-
łowie listopada wykonywał rutynowy 
skok ze spadochronu. Mężczyzna na-
tychmiast po wyskoczeniu z samolotu, 
zauważył, że jego spadochron nie otwo-
rzył się poprawnie. Okazało się, że z po-
wodu nieprawidłowego zapakowania do-
szło do poplątania się linek. Mężczyzna 
spadł na ziemię z wysokości ponad pię-
ciuset metrów. Najistotniejsze jest jed-
nak to, że Salman Krisnes przeżył upa-
dek i jedynie złamał sobie prawe biodro. 
W udzielonym kilka dni później wywia-
dzie powiedział, że w dzieciństwie wiele 
razy spadał z drzewa…

Czarna seria

Władze University of Virginia poinfor-
mowały, że trzech członków drużyny pił-
karskiej University of Virginia zginęło 
w zamachu na terenie kampusu, a dwie 
osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło 
wieczorem, 13 listopada, gdy studenci 
wracali autobusem z treningu. Tuż przed 
przystankiem ogień w ich kierunku ot-
worzył 22-letni student tego samego uni-
wersytetu. Przyczyny są nieznane. Tego 
samego dnia, rano, władze University of 
Idaho podały z kolei do wiadomości, że 
na terenie kampusu znaleziono zwłoki 
trzech studentów, którzy również w nocy 

zostali zamordowani przez innego stu-
denta. Nic nie wskazuje na to, aby obie 
sprawy były ze sobą połączone.

Spektakularny wzrost

Przedstawiciele Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poin-
formowali, że w XXI wieku spożycie 
leków przeciwdepresyjnych w Europie 
wzrosło aż dwukrotnie. Największy 
wzrost odnotowano w Czechach i wyno-
si on względem 2000 roku aż 577%, na-
tomiast najniższy we Francji - zaledwie 
38%. W niektórych krajach europejskich 
zaobserwowało jednak znaczny spadek 
spożycia leków przeciwdepresyjnych, 
przykładowo w Szwecji oraz w Serbii.

Nietypowa reklama

Niektórzy niemieccy klienci, którzy 
posiadali zainstalowaną aplikację KFC, 
otrzymali w drugim tygodniu listopa-
da dość nietypową wiadomość rekla-
mową o treści: Dla upamiętnienia Nocy 
Kryształowej podaruj sobie delikatniej-
szy ser z chrupiącym kurczakiem. Już
w KFCheese. Reklama nawiązywała 
do wydarzeń z nocy z 9 na 10 listopada 
1938 roku, gdy podczas tzw. nocy krysz-
tałowej, zwolennicy partii nazistowskiej 
przeprowadzili pogrom ludności żydow-
skiej. Rzecznik niemieckiego oddziału 
KFC wytłumaczył, że była to pomyłka 
i bardzo przeprasza wszystkich, którzy 
poczuli się urażeni.

Podwójne nieszczęście

Pewnego słonecznego dnia grupka 
dziewięciu znajomych postanowiła wy-
brać się na lot balonem nad wschodnimi 
Alpami. Początkowo podróż mijała bez 
żadnych komplikacji, atmosfera robiła 
się coraz lepsza. Niestety, gdy tylko za-
częto lądować, rozpoczęły się problemy. 
Najpierw balon za szybko opadł, a na-
stępnie odbił się od ziemi. W tym mo-
mencie wypadły z niego cztery osoby, 
w tym dwóch pilotów. W balonie pozo-
stało pięć osób, jednakże żadna z nich 
nie posiadała odpowiednich kwalifi ka-
cji. Ostatecznie balon zahaczył o drze-
wa, a kosz przechylił się w taki sposób, 
że możliwe stało się w miarę bezpieczne 
zeskoczenie na ziemię. Wszyscy zgod-
nie uznali, że następnym razem wybiorą
inny środek transportu…

Inwazja

Od kilkunastu tygodni Wenezuela zma-
ga się z plagą lissachatini fulica, czyli 
najbardziej inwazyjnym ślimakiem na 
świecie. Według ekspertów ślimak ten 

charakteryzuje się długą żywotnością, 
bowiem przeżywa co najmniej sześć lat 
oraz jest w stanie składać około 600 jaj 
co dwa tygodnie. Na domiar złego jest 
również żywicielem pośrednim nicieni, 
które wywołują u ludzi zapalenie opon 
mózgowych. Rząd Wenezueli bagateli-
zuje problem, zalecając zwalczanie plagi 
domowymi, sprawdzonymi sposobami.

Strzały na granicy

Podczas rutynowego patrolu na grani-
cy bułgarsko-tureckiej niedaleko miej-
scowości Goliam zginął 30-letni funk-
cjonariusz Straży Granicznej. Sprawcy 
nie udało się złapać, jednak na nagra-
niu z kamery można dostrzec grupkę
niezidentyfi kowanych osób, które pró-
bowały przekroczyć granicę, a gdy na-
tknęły się na patrol, oddały strzał i na-
tychmiast wycofały się na terytorium 
tureckie. Sprawcy najprawdopodobniej 
byli przemytnikami narkotyków lub han-
dlarzami ludźmi.

W końcu na wolności

69-letni Maurice Hastings po po-
nad 38-latach spędzonych w zakła-
dzie karnym w końcu został zwol-
niony po tym, jak okazało się, że był
niewinny. Mężczyzna został zatrzyma-
ny w Kaliforni w 1983 roku i oskarżo-
ny o zgwałcenie oraz zamordowanie 
Roberty Wydermyer. Od początku utrzy-
mywał, że jest niewinny, jednak mimo 
to prokuratorzy wnosili o wymierze-
nie kary śmierci. Ostatecznie sąd skazał
Hastingsa na karę dożywotniego pozba-
wienia wolności. Niewinność niesłusznie 
skazanego ustalono na podstawie bada-
nia DNA.

Pojedynek z kobrą

Deeptak to 8-letni chłopczyk z Indii, 
który podczas zabawy w piaskownicy 
został zaatakowany przez kobrę. Wąż
owinął się wokół jego ręki, a następnie 
dwukrotnie go ukąsił. W tym momen-
cie dziecko postanowiło odegrać się i… 
dwukrotnie ugryzło kobrę. Wąż, w wy-
niku doznanych obrażeń, poniósł śmierć. 
Chłopczyk natychmiast otrzymał antido-
tum i obecnie nic nie zagraża jego życiu.

Straty wśród zwierząt

Kenijscy naukowcy podali, że w ostat-
nich miesiącach z powodu suszy zginę-
ły setki zwierząt. Największe straty za-
notowano wśród gnu, zebr oraz słoni. 
Tych ostatnich zmarło ponad dwieście 
osobników. Najsmutniejszą informa-
cją jest jednak to, że z powodu zmian 

klimatycznych susze, które dawniej 
trwały stosunkowo krótko, obecnie są
coraz dłuższe. Niewykluczone, że nie-
które gatunki zwierząt w Kenii wyginą
lub będą musiały przenieść się do innych 
regionów Afryki.

Nietypowi goście

Na początku listopada z ogrodu zoolo-
gicznego w Sydney uciekło pięć lwów. 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że w pewnym momen-
cie znalazły się dosłownie kilka metrów 
od obiektów, w których nocowali goście 
zoo. Na szczęście, zanim nastał poranek, 
udało się zagonić lwy z powrotem do ich 
wybiegów. Interesujące jest jednak to, 
że to już kolejna ucieczka tych zwierząt 
z tego samego zoo…

Nietypowe znalezisko

Podczas kontroli bezpieczeństwa na 
lotnisku Lauderdale-Hollywood na 
Florydzie funkcjonariusze straży gra-
nicznej natknęli się na nietypowy przed-
miot w bagażu pewnego podróżującego. 
Otóż zabrał on ze sobą… tuszkę kurcza-
ka. Wnet okazało się, że w środku znaj-
dował się dodatkowo nabity pistolet.

Najstarszy skazany

Pod koniec października z więzienia 
Guantanamo został zwolniony 75-let-
ni Saifullah Paracha. Przebywał tam od 
2004 roku, gdy został oskarżony o fi -
nansowanie terroryzmu. Nigdy jednak 
nie przyznał się do winy i nigdy też nie 
został ofi cjalnie skazany. Można powie-
dzieć, że od 2004 roku przebywał w wię-
zieniu prewencyjnie, w ramach postę-
powania wyjaśniającego. Jednocześnie 
został najstarszym więźniem opuszcza-
jącym Guantanamo, w którym wciąż bez 
wyroku przebywa ponad 35 osób.

Nowy prezydent

Dość sensacyjnie nowym prezyden-
tem Brazylii został Luiz Inacio Lula 
da Silva, który uzyskał 50,9% głosów. 
Dotychczasowy prezydent i jego głów-
ny kontrkandydat, Jair Bolsonaro, otrzy-
mał 49,1%, czyli około dwóch dwóch 
milionów głosów mniej. Luiz da Silva 
zapowiedział, że w pierwszej kolejno-
ści będzie dążył do pojednania wszyst-
kich Brazylijczyków, a następnie sku-
pi się na bezpieczeństwie, ekologii oraz 
gospodarce.

KAMIL DUDKA
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 PIŁKA RĘCZNA
Ze zmiennym szczęściem radzą  sobie w rozgrywkach szczypiorniści zespołu Real 
Astromal Leszno. Na własnym parkiecie pokonali ekipę ŚKPR Świdnica 37:35, nato-
miast w spotkaniu wyjazdowym w Legnicy, ulegli liderowi tabeli, drużynie Siódemki-
Miedź-Huras 36:32.

ŻUŻEL
Potwierdziły  się informacje, które media podawały już kilka tygodni temu. Chris 
Holder ofi cjalnie został zawodnikiem Fogo Unii Leszno. Wcześniej do leszczyńskie-
go klubu dołączyli Grzegorz Zengota i Bartosz Smektała. Jason Doyle z kolei będzie 
w najbliższym sezonie reprezentował drużynę Cellfast Wilki Krosno, a Piotr Pawlicki 
WTS Spartę Wrocław. Zmiany nastąpiły także w drużynie U-24. Wypożyczeni zostali 
bracia Knudsenowie oraz Keynan Rew. Do drużyny dołączyli natomiast: pochodzący 
z Ukrainy Nazar Parnicki oraz Krzysztof Skorczyk i Jakub Oleksiak.

GRAND PRIX NA ŻUŻLU

Poznaliśmy rozkład jazdy przyszłorocznych zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza 
Świata. Prezentujemy go w poniższej tabeli:

29 kwietnia Gorican, Chorwacja
13 maja Warszawa, Polska
3 czerwca Praga, Czechy
10 czerwca Teterov, Niemcy
24 czerwca Gorzów, Polska
15 lipca Malilla, Szwecja
12 sierpnia Ryga, Łotwa
2 września Cardiff , Wielka Brytania
16 września Vojens, Dania
30 września Toruń, Polska

 KOSZYKÓWKA KOBIET
Na dobre rozkręca się rywalizacja koszykarskiej 2 Ligi Kobiet. Zawodniczki zespołu 
Pompax Tęcza Leszno zasłużyły na gratulacje. Zwyciężyły w stolicy Wielkopolski z tam-
tejszymi rezerwami Enea AZS 44:65. Na własnym parkiecie rozbiły WSTK Wschowa 
66:18. Natomiast pierwszej przegranej doświadczyły podczas kolejnych wielkopol-
skich derbów. Uległy 65:42 drużynie Kums II Poznań.

 FUTSAL
Drużyna futsalowców GI Malepszy Arth Soft Leszno zwyciężyła w Chorzowie z miej-
scowym Clarexem 2:5. Mecz, który leszczynianie rozegrali w roli gospodarzy z druży-
ną Dreman Opole Komprachcice zakończył się wynikiem remisowym 6:6. W kolejnym 
meczu leszczynianom udało się „zdobyć stolicę”. Zespół z Leszna pokonał stołeczną 
Legię 4:5. Z kolei mecz z Constractem Lubawa z pewnością nasi zawodnicy chcą jak 
najszybciej wymazać z pamięci. Gospodarze zanotowali „żużlową” porażkę 1:5.

 PIŁKA NOŻNA
Dwoją się i troją piłkarze Polonii 1912 Leszno w poszukiwaniu punktów. Nie udało się 
to w trzech kolejnych spotkaniach. Poloniści zanotowali porażki: w Szydłowie z Iskrą 
2:0, z Nielbą Wągrowiec 1:3 oraz w debrach z Obrą Kościan 1:0. Niemniej każdy mecz 
to nowa historia, której scenariusz nie jest znany. Udowodnili to piłkarze, pokonując 
na koniec rundy jesiennej SKP Słupcę 3:2. Dzięki temu zwycięstwu poloniści zepchnęli 
w tabeli słupszczan na pozycję „czerwonej latarni”.

 SIATKÓWKA
Leszno dołączyło do grona Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Na początku przyszłego 
roku ma nastąpić ofi cjalne parafowanie współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Piłki 
Siatkowej, a leszczyńskim samorządem, klubem UKS 9 Leszno i Szkołą Podstawową 
nr 9. Siatkarskie Ośrodki Szkolne to ogólnopolski projekt szkoleniowy, który fi nansuje 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 KRĘGLE
W ramach przygotowań do Mistrzostw Świata, które odbędą się w maju przyszłego 
roku w Chorwacji, na leszczyńskiej kręgielni rozegrano towarzyskie zawody pomiędzy 
reprezentacją Polski i Słowacji. W kategorii juniorów wygrali Polacy, natomiast wśród 
juniorek lepsze okazały się zawodniczki ze Słowenii.

 TENIS STOŁOWY
W hiszpańskiej Granadzie odbyły się Mistrzostwa Świata osób niepełnosprawnych. 
Znakomicie spisała się reprezentantka Wametu Dobry Wiązar Dąbcze Karolina Pęk. 
Zdobyła łącznie trzy medale: jeden srebrny i dwa brązowe.

BOKS
W leszczyńskiej hali „Ćwicznia” odbyła się XXIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Bokserskiego im. Jana Pawlaka i XXV Turnieju Bokserskiego im. Janusza Stawińskiego. 
W szranki stanęła ponad setka zawodniczek i zawodników. Wśród zawodników gospo-
darzy zespołu Polonia 1912 Leszno swoje walki wygrali młodzicy: Maja Sowa (54 kg), 
Maciej Sowa (54 kg) i Tobiasz Cop (65 kg). Drugie lokaty uzyskali kadeci: Aleksander 
Piasecki (66 kg) i Patryk Nowak (81 kg).

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

Piotr Pawlicki w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy druży-
ny WTS Sparta Wrocław
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KLIKNIJ  ŁADUNEK A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ
obiadino.pl
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skala,
np C-dur

drobne
przebar-
wienia

w
aptece

na
półkach

10 kabli
na

morzu
krzew

parkowy

prawna
lub

fizyczna
krecia
robota

pierwia-
stek o
l.at. 39

busola
zajmuje
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TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Anna Kowanek
Toruń…   

…moje rodzinne miasto. Mam do niego ogromny sentyment. Mieszkałam tutaj do 
czasu ukończenia szkoły średniej. Toruń wspaniale się rozwija. Starówka pięknieje i za-
chwyca, komunikacja miejska została zmodernizowana i przebudowana na tyle, że bę-
dąc w Toruniu ostatnim razem, musiałam zachować ostrożność, aby wsiąść do odpo-
wiedniego tramwaju. Długo powtarzałam, że nie wyjadę z Torunia, szczególnie kiedy 
starsze koleżanki opuszczały miasto, wybierając się na studia.

Gdańsk…

…w Gdańsku w 2005 roku ukończyłam z najwyższą średnią na roku studia magi-
sterskie na kierunku turystyka i rekreacja. Uczelnią, którą wybrałam, była miejscowa 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Byłam pierwszym rocznikiem rozpo-
czynającym ten kierunek w trybie dziennym. Chętnych nie brakowało, a szacunek 
wykazywał 19 chętnych na jedno miejsce, ale się udało. Plaża i Park Oliwski, znajdu-
jący się w sąsiedztwie mojej uczelni były najczęstszymi kierunkami spacerów. Także 
w Gdańsku brałam udział w Maratonie Sierpniowym na rolkach, w ramach którego 
pokonałam trasę półmaratonu (w 2009 i 2013 roku) zajmując dwukrotnie pierwsze 
miejsce wśród niezrzeszonych uczestniczek, co było miłym zaskoczeniem. W dru-
gim starcie udało mi się osiągnąć wynik poniżej 50 minut. Zawsze ze wzruszeniem 
odwiedzam Gdańsk i mury Alma Mater, ale bliski jest mi także Sopot, gdzie mieszka-
łam na pierwszym roku. Grzane wino na plaży w Barze Przystań dalej smakuje tak 
samo dobrze.

Brema…

…kolejne miasto bliskie memu sercu. Spędziłam tam jeden semestr w cza-
sie studiów. Pojechaliśmy tam w minionym roku. Przespacerowaliśmy trasę 
z miejsca mojego zamieszkania na uczelnię. Trasę, którą dawniej pokony-
wałam codziennie. Miło było także zjeść rollo u Greka, prowadzącego swój 
lokal od dziesięcioleci i poczuć ponownie klimat miasta, gdy na rynku uno-
siły się zapachy jarmarku bożonarodzeniowego.

Karpacz…

…w ramach praktyk studenckich pomagałam tutaj przy organizacji etapu Tour de 
Pologne. Właśnie wtedy poznałam swojego przyszłego męża. I to właśnie tam później 
wzięliśmy ślub.

Motywacja…

…lubię czuć się dobrze ze sobą, być w dobrej formie psychofi zycznej. 
Dążenie do odczuwania tzw. dobrostanu to doskonała motywacja. 
Zmęczenie treningiem dodaje mi życiowej energii, dlatego lubię się po-
rządnie spocić.

Regeneracja…

…sauna przede wszystkim i profi laktycznie wizyty u fi zjoterapeuty, ostat-
nio mata do akupresury. Polecam. Odpręża mnie także dobra książka i mu-
zyka. Do moich ulubionych autorów należą: Tess Gerritsen, Chris Carter. 
Jestem fanką satyry i dystansu do siebie Marii Czubaszek. Jeśli chodzi o wy-
konawców to lista długa, ale od góry… Mery Spolsky, Agnieszka Chylińska, 
Zbigniew Wodecki. Uwielbiam gotować i to też dla mnie forma regeneracji, 
właśnie założyłam profi l: „SkakAnka trenuje SkakAnka gotuje”, gdzie dzielę 
się niskokalorycznymi przepisami.

 Do kina chodzę na… 

najczęściej komedie, ale …ostatnio miło mnie zaskoczył fi lm „Johnny” opo-
wiadający losy księdza Jana Kaczkowskiego, wzruszający do łez, skłaniający 
do refl eksji podobnie, jak fi lm „Ania”.

Chciałabym…

…sprawdzić się w zawodach Ironman, oczywiście z pokorą zaczynając od 
1/8, lubię wyzwania… Przede wszystkim unikać kontuzji. Jedna z nich wy-
eliminowała mnie z jazdy na rolkach.

Boże Narodzenie…

…od kilku lat najczęściej wyjeżdżamy do Białki Tatrzańskiej w okresie świą-
tecznym, wybierając aktywny wypoczynek. Bardzo lubię też przygotowy-
wać świąteczne potrawy, zaraz zacznę piec pierniczki.

SkakAnka…

…tak mówią do mnie znajomi z treningów. Mamy nawet swoją prywatną 
grupę w mediach społecznościowych. A ja miałam okazję zorganizować 
wspólny wyjazd do Opalenicy. Sport jest czynnikiem spajającym te wszyst-
kie osoby. Dzielimy się także swoimi spostrzeżeniami oraz wynikami z tre-
ningów, co stanowi dodatkową motywację. W ostatnim czasie zostałam 
ambasadorem aplikacji, z którą trenuję od stycznia 2021 r. Z nią zrzuciłam 
zbędne kilogramy i utrzymuję dobrą formę. W aplikacji można  odnaleźć 
trening dopasowany do swoich potrzeb i predyspozycji, a ja bardzo chęt-
nie doradzam w doborze. Zapraszam na: „SkakAnka trenuje SkakAnka 
gotuje”.

Miłośniczka sportów. Uprawia je o każdej porze roku. Uwielbia 

sporty letnie, zimowe i  halowe. Regularnie wykonuje 

treningi siłowe i  metaboliczne. Największą przyjemność 

dają jej squash, windsurfi ng, narciarstwo. W ostatnim czasie 

dla urozmaicenia aktywności dołożyła także… kickboxing. 

Honorowy dawca krwi. Kobieta otwarta i  odważna. 

Energiczna i  ambitna. Prawdziwa heroska. Determinacja 

jest jej znakiem fi rmowym. Jak na zodiakalnego byka 

przystało uparta i wrażliwa. Szczęśliwa żona i mama. Mąż 

Jacek i syn Max to mężczyźni jej życia. Jacek jednocześnie 

jest miłośnikiem jazdy rowerowej, zwłaszcza kolarstwa 

szosowego, a Max utalentowanym kickboxerem należącym 

do Kadry Narodowej. Sport odgrywa u niej (i u jej rodziny) 

ważną rolę i  twierdzi, że wszystko, co dobre ją w  życiu 

spotyka, ma związek ze sportem, dzięki niemu poznała 

męża, przyjaciółkę i najbliższe sobie osoby.
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Baran (21.03-19.04)

Drogi Baranie, grudzień 2022 roku to czas optymalny, by zatroszczyć się o sprawy serca i potrzeby duszy. 
Masz zielone światło w miłości. Możliwe także radosne rodzinne nowiny. Możesz też naładować się po-
zytywną energią na kolejne miesiące. Boże Narodzenie najlepiej byłoby spędzić egzotycznie, oryginalnie 
– ogólnie inaczej niż zawsze. W sprawach zawodowych możliwa chwilowa stagnacja. Unikaj sytuacji stre-
sujących i nie podejmuj decyzji mających długofalowe skutki. Wszystko się ułoży, nie musisz tego kontro-
lować, nie musisz obawiać się o rezultaty. Teraz warto zaufać życiu i cieszyć się nim. Uważaj tylko na swoją 
dietę i zamiłowanie do ryzyka.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogi Byku, grudzień 2022 roku obdarzy Cię większą wrażliwością na swoje potrzeby duchowe i emocjonal-
ne. Masz szansę odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii, choć chwilami może być nerwowo. Najwyższy 
czas, byś zaczął żyć swoim życiem, choćby za cenę chwilowej izolacji. Dotyczy to przede wszystkim oso-
bistej sfery życia, choć dotknie także relacji zawodowych. Czas konfrontacji z innymi możesz przetrwać, 
pozostając łagodnie życzliwy światu i sobie. Możliwe, że podejmiesz decyzję o zmianie miejsca do życia. 
Grudzień obdarzy Cię też szansami na poprawę sytuacji fi nansowej, mimo że przed Tobą także wydatki.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogi Bliźniaku, grudzień 2022 roku to czas sprzyjający Twoim planom w dziedzinie fi nansów, a także 
realizacji celów zawodowych. Nie raz, nie dwa będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość lub przemilczeć 
niewygodne fakty. Jeśli do tej pory odkładałeś podjęcie decyzji o nowej pracy, to najwyższa pora działać.  
Aktywność myśli i porządkowanie priorytetów życiowych to teraz Twoi sprzymierzeńcy na duchowej 
ścieżce życia. Twoi najbliżsi także będą Cię wspierać. Pamiętaj jednak, że prawdziwych przyjaciół poznaje 
się biedzie. Zatem zakończ te znajomości, które nie dają Ci satysfakcji od dłuższego czasu. Nie spiesz się 
jednak z niczym i unikaj wysiłku. Dbaj o zdrowie.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogi Raku, grudzień 2022 roku otworzy przed Tobą szanse w następujących dziedzinach: kariery, nauki 
oraz fi nansów. Zachowaj czujność, bo możesz przegapić ciekawe oferty pracy lub możliwość awansu. 
Czas sprzyja też podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych, zdawaniu egzaminów, sukcesom w negocjacjach. 
Kosmiczna aura wspiera też realizację Twoich przemyślanych i gruntownie przygotowanych inwestycji. 
Jeśli interesujesz się ezoteryką, to możesz doświadczyć głębokiego wglądu w naturę spraw dotąd przed 
Tobą ukrytych. Wzrośnie też Twoja intuicja i odzyskasz harmonię wewnętrzną. Oszczędzaj siły fi zyczne i 
nie forsuj się. Czas Świąt Bożego Narodzenia możesz wykorzystać, by wzmocnić relacje z osobą najbliższą 
Twojemu sercu.

Lew (23.07 - 22.08)
Drogi Lwie, w grudniu 2022 aura kosmiczna wspiera Twoje zamiary w osobistej oraz społecznej sferze 
życia. Około Bożego Narodzenia możesz udać się na zasłużony urlop. Masz optymalny czas, aby odświeżyć 
bliskość duchową i namiętność w związku. Wszystko, co robisz dla swojego dobra, przyniesie Ci satysfakcję 
mimo początkowych trudności czy oporów wewnętrznych. Pamiętaj, że to Ty jesteś swoim największym 
wrogiem. Możliwe, że, korzystając ze sprzyjającej aury kosmicznej, zmienisz pracę lub rozpoczniesz projekty 
zawodowe wymagające podróży i dodatkowych kwalifi kacji. Postaraj się też z troską podejść do zdrowia, 
ale też i nie ulegaj słabościom.

Panna (23.08 - 22.09)
Droga Panno, grudzień 2022 roku otworzy przed Tobą wiele nowych drzwi, jeśli tylko Ty otworzysz się na 
inne od stereotypowych sposoby postępowania. Cenisz tradycję, czujesz się bezpiecznie, gdy naśladujesz 
tradycyjne metody. Teraz nadeszła pora, byś odrzuciła to, co się nie sprawdza. Możesz wybrać się w 
podróż życia lub po prostu zrobić rachunek sumienia oraz narysować mapę myśli i pragnień, by wyruszyć 
w duchową podróż. Grudniowa energetyka gwiazd będzie Cię wspierać w sprawach zawodowych oraz 
fi nansowych. Około Bożego Narodzenia wzrosną Twój potencjał twórczy i siły życiowe. Możesz także 
liczyć na nowe, ekscytujące znajomości. Jeśli pozostajesz w stałym związku, to bardzo prawdopodobne, 
że postanowisz stać się bardziej niezależna i więcej uwagi poświęcić trosce o swoje potrzeby emocjonalne.

Waga (23.09 - 22.10)
Droga Wago, grudzień 2022 roku, a szczególnie 10 dni poprzedzających Boże Narodzenie, to dla Ciebie 
świetny czas, by odpocząć, zregenerować się, zmienić styl życia na zdrowszy i lepiej odpowiadający Twoim 
potrzebom duchowym. Jeśli nie zadbasz o swoje zdrowie, to wkrótce okaże się, że nie masz na nic siły i 
wszystko się posypie. Otaczająca Cię aura kosmiczna będzie także sprzyjać rozwojowi wewnętrznemu, 
kursom i podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych. W pozostałych sferach życia optymalnie byłoby utrzymywać 
stan harmonijnej równowagi. Jeśli jesteś samotną Wagą, to masz szansę odkryć, co blokuje tę sferę życia. 
Jeśli pozostajesz w stałym związku, to możesz odkryć, co zrobić, aby ożywić rutynę. Uważaj również na 
fi nanse; więcej oszczędzaj, mniej wydawaj, poszukaj nowych dróg zarobkowania.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Drogi Skorpionie, w grudniu 2022 roku w centrum Twoich zainteresowań znajdą się sprawy fi nansowe oraz 
towarzyskie. Świąteczna aura kosmiczna sprawi, że znajdziesz rozwiązanie od miesięcy męczących Cię prob-
lemów bytowych. Prawda, że nie będą to jeszcze zwycięstwa ostateczne, ale pozwolą nieco odetchnąć przed 
kolejnym etapem pełnym wyzwań. Oszczędzaj siły, dbaj o siebie, bo osłabienie i stres łatwo przyciągają cho-
robę. W towarzyskiej sferze życia sporo się będzie działo, zatem korzystaj i ciesz się tym, nie snując planów. 
Możliwe, że poznasz osobę, z którą połączy Cię przyjaźń. Możliwe też, że nowe znajomości przyczynią się do 
rozwoju Twojej kariery. Masz zielone światło także w miłości, choć Twoja niechęć do wiązania się już na star-
cie może wszystko zniweczyć...

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogi Strzelcze, grudzień 2022 roku okaże się nieco stresujący, mimo że otworzy przed Tobą szanse na nowe 
w miłości, fi nansach oraz kariery twórczej. Do 20 grudnia kosmiczna aura pozwoli Ci zregenerować siły i 
odzyskać poczucie wewnętrznej harmonii. Czas Bożego Narodzenia najlepiej byłoby spędzić w podróży, w 
towarzystwie tych, których kochasz. To da Ci poczucie świątecznego spełnienia. Możliwe, że dzięki bardziej 
harmonijnej aurze energetycznej znajdziesz rozwiązania dla spraw, które od pewnego czasu nie przynosiły 
satysfakcji. Uważaj jednak, aby wzrostu poczucia własnej wartości i sił życiowych nie roztrwonić na kaprysy 
lub zniszczyć przez skłonność do ryzyka. Jeśli jesteś samotnym Strzelcem, to będziesz miał szansę na nowe 
znajomości. Czas pokaże, co z nich wyniknie...

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogi Koziorożcu, grudzień 2022 roku może okazać się dość skomplikowany we wszystkich sferach życia. 
Z jednej strony zewnętrznie sprawy będą iść swoim torem, jeśli tylko tak postanowisz. Z drugiej jednak 
grudniowa aura wprawi Cię w dziwne nastroje melancholii, zdecydowanie wzmacniając naturalne skłonności 
do pesymizmu. Taki stan rzeczy niewątpliwie rozwinie intuicję oraz twórczą stronę Twojej osobowości. W 
sprawach życiowej codzienności przyniesie jednak duchowy zamęt, poczucie zagubienia i zwątpienie. Jeśli 
postanowisz zmienić kierunek, zrób to. Uważaj na swoje zdrowie, nie forsuj się i dbaj o równowagę między 
wypoczynkiem oraz pracą. Nie odsuwaj się też od najbliższych; chcą Ci pomóc, lepiej Cię zrozumieć. Po 20 
grudnia sprawy zaczną układać się bardziej harmonijnie. Wykorzystaj ten sprzyjający czas...

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogi Wodniku, grudzień 2022 roku to przede wszystkim czas nieustannych konfrontacji ze światem. Warto 
potraktować je jak test gotowości tuż przed kolejnym etapem życia. Od Ciebie zależy, czy wyjdziesz z tego 
z tarczą, czy na tarczy… To doskonała okazja do rozwijania naturalnych talentów i rozwoju duchowego. 
Niemniej w związku z tym w sferze codzienności czekają Cię dość stresujące chwile, a o kompromisy wcale 
nie będzie łatwo. Postaraj się o otwartość umysłu oraz nie poddawaj się zmienności emocji, pamiętając, 
że emocje raz przychodzą, raz odchodzą niczym woda… Grudniowa energetyka będzie wspierać Twoje 
decyzje w sprawach uczuć oraz zdrowia. Warto też zrobić rachunek zysków i strat, by podjąć sensowne i 
korzystne działania w sferze fi nansów. Unikaj jednak przemęczania się i nie uciekaj w samotność...

Ryby (19.02 - 20.03)
Droga Rybo, grudzień 2022 roku może okazać się miesiącem przełomowy dla Twojej kariery zawodowej. Aby 
tak się stało, powinnaś wykorzystać sprzyjający czas, wykazać się inicjatywą. Przyda się rzeczowe, konstruk-
tywne podejście. W tej kwestii możesz też liczyć na wsparcie przełożonych oraz najbliższych. Kosmiczna aura 
będzie Cię też wspierać w sprawach uczuć i rozwoju duchowego. Jeśli jesteś samotną Rybą, to najprawdo-
podobniej zaczniesz szukać kogoś, z kim mogłabyś dzielić życie lub choćby miło spędzać czas.  W sprawach 
fi nansowych za to trzeba zachować czujność. Czekają Cię tu niespodzianki i to niekoniecznie tylko miłe: 
nieplanowane wydatki, straty. Warto też wykorzystać grudzień, aby pozbyć się szkodliwych przyzwyczajeń: 
porzucić nałogi, szkodliwy jadłospis i styl życia. Uda się, jeśli tylko się postarasz. Oszczędzaj siły fi zyczne...

Horoskop klasyczny na grudzień 2022 r. opracowała Akia
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BABCINE PRZEPISY NA POTRAWY WIGILIJNE

*Przepisy pochodzące z lat 40-tych ubiegłego wieku, w oryginalnej pisowni nadesłał nasz wierny czytelnik Waldemar Hajnsz

Wigilijne kluski z makiem

Niezbędne składniki:

2 szklanki mąki, dwa jajka, sól, woda przegotowana, 1 ½ szklanki maku, ¼ szklan-
ki miodu, 2 łyżki posiekanych migdałów,2 łyżki posiekanych orzechów włoskich, 
2 łyżki drobno pokrojonej smażonej skórki pomarańczowej oraz 12 lasek wanilii.

Należy ciasto zagnieść jak na makaron, cienko rozwałkować, przesuszyć i następnie 
kroić w niewielkie kwadraciki. Mak umyty dwukrotnie przelewamy wrzącą wodą, 
odsączamy, mielimy i dokładnie w makutrze ucieramy z miodem, posiekanymi 
orzechami i migdałami, skórką pomarańczową i startą z laski wanilią.

Wymieszać należy z ugotowanymi kluseczkami, potem podawać do wieczerzy 
wigilijnej.

Zupa z karpia z rodzynkami

Niezbędne  składniki:

Przygotować należy 4 lub 5 głów od karpia oraz płetwy i kręgosłup od fi letowa-
nej ryby, włoszczyznę wszelką, jedną dużą cebulę, kilka goździków, kilka ziaren 
ziela angielskiego i pieprzu, niedużą łyżkę miodu i łyżeczkę soku cytrynowego, 10 
dkg rodzynek, sól, kieliszek wina białego, szklankę słodkiej śmietanki i 2 żółtka.

Filet z karpia myjemy i suszymy, potem nacieramy solą, szczelnie owijamy perga-
minem i dajemy na 2 godziny w zimne miejsce. Głowy myjemy i usuwamy oczy 

i tak samo nacieramy solą. Zagotowujemy w garnku wywar z włoszczyzny i cebuli 
z dodatkiem korzeni, wkładamy głowy, doprowadzamy do wrzenia, a później go-
tujemy na małym ogniu około ½ godziny. Wszystko odcedzić należy. Zimny fi let 
z karpia wkładamy do rondla i zalewamy odcedzonym gorącym wywarem, gotuje-
my około 20 minut. Filet wyjmujemy i kroimy na małe kawałki. Rodzynki umyte 
zalewamy winem, odstawiamy na kilkanaście minut. Do wywaru dodajemy miód, 
sok cytrynowy, rodzynki. Wszystko wymieszać należy, zagotować, dodać żółtka 
rozkłócone ze śmietaną. Pokrojone kawałki ryby wkładamy do wywaru. Podgrzać
tylko należy bez gotowania. Przed wydaniem przesmażyć na maśle grzanki z chle-
ba pszennego i podawać do zupy.

Karp polany masłem

Sprawionego karpia około 1,5 kg myjemy, osuszamy , nacieramy solą i odstawia-
my na 2 godziny w chłodne miejsce. Jedną dużą cebulę, jedną marchewkę, jed-
ną pietruszkę ćwierć selera, pół pora zalewamy wodą i doprowadzamy do wrze-
nia. Dodajemy startą skórkę z cytryny, solimy do smaku, wkładamy głowę i ogon 
z karpia i gotujemy na małym ogniu przez 30 minut. Wszystko odcedzamy, a mar-
chewkę i pietruszkę kroimy w talarki. Rybę kroimy na dzwonka, układamy na pła-
sko w rondlu, zalewamy gorącym wywarem, dodajemy sok z ½ cytryny i gotuje-
my przez 20 minut.

Potem rybę delikatnie wyjmujemy, układamy na półmisku. Obkładamy talarkami 
marchewki i pietruszki, polewamy stopionym masłem i wstawiamy na 5 minut do 
gorącego piekarnika.

Przed wydaniem należy udekorować rybę zieleniną i plastrami cytryny.
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REKLAMA

W słoneczne dni wylegiwał się pod barwnymi parasolkami na 

leszczyńskim deptaku. Od kiedy na zewnątrz zrobiło się chłod-

niej, wzbudza zainteresowanie przechodniów, leżąc w witry-

nach sklepowych przy Słowiańskiej. To właśnie na tej ulicy 

znalazł oddanych przyjaciół - ludzi, którym jego los nie jest 

obojętny.

Mowa o kocie, który nie tylko ma wiele 
imion, ale także wielu opiekunów. Pani 
Wioletta ze sklepu Gral woła na niego 
Miniuś, pani Bożenka ze sklepu Sabat 
nazywa go Borys, są tacy, którzy nadali 
mu przezwisko Prezydent. Wolno żyją-
cy kocur zaczął pojawiać się w centrum 
miasta w okolicy czerwca. Początkowo 
dokarmiały go panie ze spożywcze-
go przy Rynku oraz pracownica kolek-
tury z naprzeciwka. Następnie Borys 

upodobał sobie deptak na Słowiańskiej. 
Zadomowił się w sklepie z odzieżą
u Pani Wioletty i przychodził na piesz-
czoty do sklepu, w którym sprzedaje 
Pani Bożenka. Teraz ma w tych miej-
scach swoje miseczki z jedzeniem oraz 
wodą, zabawki, a nawet specjalne lego-
wisko, które podarowała mu Pani Beatka 
- jedna z jego wielbicielek.

-  Gdy przychodzi do mnie gość, nieważ-
ne czy to człowiek, czy zwierzę, to ja go 
nie wypraszam. Śmieję się, że zanim się
u nas zjawił był kotem bezpańskim, a te-
raz jest wielopańskim. Miniuś ma swój 
rytuał – po wejściu do sklepu idzie na za-
plecze, obchodzi je, następnie przecho-
dzi pod wszystkimi wieszakami i kładzie 
się na środku sklepu. Jest bardzo kocha-
ny i zdyscyplinowany. Często śpi na na-
szych swetrach, szalikach czy czapkach, 

ale nigdy niczego nie pohaczył pazurka-
mi – mówi pani Wioletta.

Na starówce jest wiele wolno żyjących 
kotów, ale ten jest wyjątkowy. Ma zaufa-
nie do ludzi i czaruje ich swoim uspo-
sobieniem. Można śmiało stwierdzić, 
że przez ostatnie miesiące stał się jedną
z atrakcji Starówki. Przechodnie robią
mu zdjęcia, a klienci oraz mieszkańcy 
pobliskich kamienic przynoszą karmę, 
pytają co u niego i martwią się, czy nic 
mu nie jest, gdy zbyt długo się nie po-
jawia. On jest już częścią Słowiańskiej, 
niektórzy przychodzą tu specjalnie dla 
niego.

- Zdecydowanie wprowadził w nasze ży-
cie wiele radości. Codziennie wypatruje-
my, kiedy zjawi się w drzwiach – dodaje 
pani Wioletta.

Kot ma opiekę nawet w niedzielę, gdy 
handel na starówce ustaje. Pani Bożenka 
ze sklepu Sabat przyjeżdża rano go na-
karmić i drugi raz wieczorem, by wpuś-
cić go na noc do sklepu.

- Gdy przychodzę rano do pracy, to 
od razu wystawia łepek i muszę po-
święcić około 10 minut na mizianie. 
Zdecydowanie go rozpieściliśmy, gdy za-
czął do nas przychodzić, jadł wszystko, 
teraz ma swoją ulubioną karmę. Dobrze 

wie o tym pani Halinka z kamienicy pod 
numerem 3, która często przynosi mu 
smakołyki, a także współfi nansuje wi-
zyty u weterynarza czy zakup akceso-
riów przydatnych do pielęgnacji kota. 
Jesteśmy zafi ksowane na punkcie nasze-
go Borysa, ostatnio zrobiłyśmy nawet 
wystawę w czarno-białej kolorystyce, 
która odzwierciedlała kolory jego sier-
ści – przyznaje pani Bożenka.

Borys dzięki pani Bożence, która zabra-
ła go do weterynarza, jest zaszczepio-
ny i posiada swoją książeczkę zdrowia. 
Jest również wykastrowany, co może 
sugerować, że nie od zawsze był kotem 
wolno żyjącym. To może tłumaczyć
jego pozytywne nastawienie do ludzi. 
Podczas zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia Miniuś nie będzie sam, spę-
dzi je w domu pani Kasi, która również
pracuje w sklepie przy Słowiańskiej.

- Chciałabym prosić, by zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym osoby, któ-
re mają taką możliwość, pomagały wol-
no żyjącym zwierzakom, dając im jeść, 
pić, a także ogrzać się, chociaż chwilę
w ciepłym pomieszczeniu – zaapelowała 
na koniec pani Wioletta.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIE: JOANNA CIEKAŃSKA

Kot deptakowy




