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Idź i nie wracaj!
2020 zakończony. Uff ! Umówmy się proszę, że teraz już z górki. Co najgorsze, już za 

nami. Niewidzialny paskud uzna wyższość człowieka nad chorobą. Przedsiębiorcy 

wrócą na pełne obroty, służba zdrowia znajdzie chwilę na odpoczynek, a bary i restau-

racje przeszyją dźwięki co rusz otwieranych drzwi i ubijanych schabowych. Będzie 

pięknie i normalnie, a miejsce maseczek zajmą uśmiechy. Co Wy na to?

Przyznam szczerze, że planowałem w niniejszym fe-
lietonie zrobić małe resume tego, co w ostatnich 365 
dniach w Polsce i na świecie się wydarzyło. Ale… sami 
wiecie, aż się pisać odechciewa. Rok pod znakiem cho-
roby i podziałów społecznych uznajmy za zamknięty. 
Koniec i kropka.
Mógłbym też powiedzieć o tym, co słychać w naszej 

redakcji, bo w 2020 zmian trochę zaszło. Jednak nie 
chcę Was zanudzać prywatami. Najważniejsza infor-
macja dla naszych Czytelników jest taka, że działamy, 
mamy się dobrze, pozostajemy otwarci na sugestie, 
propozycje i opinie z Waszej strony. Nikt nas nie prze-
jął i nikt nas nie upolitycznił. Kolejne numery bezpłat-
nego „Leszczyniaka” przed nami i Wami. Częstujcie 
się, śmiało.
Hm, jeśli nie podsumowania, to może podziękowa-

nia? Dla medyków, którzy bezwzględnie zasługują na 
szacunek i wsparcie. Dla nielicznych polityków, którzy 

pomimo olbrzymiego ciśnienia i presji pozostali „nor-
malni” i nie poszli – jak niestety większość ich zna-
jomych po fachu – drogą nienawiści i podziału. Dla 
księży, którzy potrafi li pozostać miłosierni i apolitycz-
ni, a przy tym z odwagą uderzyli się w pierś i uznali 
niedoskonałość kościoła katolickiego. Z drugiej strony 
podziękowania dla tych, którzy samemu nie wierząc 
potrafi ą docenić gorliwość najzagorzalszych chrześci-
jan. Podziękowania dla tych, którzy pozostali otwarci 
i tolerancyjni i nie dali się ponieść złym emocjom. Dla 
tych, którzy w odmiennej opinii nie dostrzegają przy-
czynku do nienawiści i budowania społecznych murów. 
Dla tych, którzy w obliczu pandemii i gospodarczego 
kryzysu pozostawili serca otwartymi i nie zapomnie-
li o bliźnich.
Podziękowania też dla wszystkich, którzy są wytrwa-

li, pełni wiary i nadziei, za to, że wskazują nam słusz-
ną drogę. Dla silnych i walczących, za opiekę nad 

słabszymi. Wreszcie podziękowania dla tych, których 
miniony rok nam zabrał, a którzy swoim życiem zasłu-
żyli na pamięć i szacunek.
Od redakcji „Leszczyniaka” podziękowania dla Was: 

Czytelników, Kontrahentów, Partnerów, Przyjaciół. 
Dziękujemy za to, że jesteście!

***
Ejże, a cóż to? Ktoś mnie wyzywa?! Rozwścieczony 

tłum wykrzykuje „idź i nie wracaj!”. Widzę polityków 
z przepełnionymi kieszeniami, którym ciągle mało. 
Widzę ludzkie wampiry karmiące się ludzką niezgodą. 
Dostrzegam wirusa nieustannie pragnącego żniw. Jest 
też chciwość, zmęczenie, udręka, niesprawiedliwość 
i choroba. Są tutaj ci, którzy gardzą tolerancją i empatią 
i ci, dla których „dobro wyższe” i „człowieczeństwo” 
zamknięte są w czterech ścianach i nigdy nie wyglą-
dają za próg. Widzę zło.
„Idź i nie wracaj!”? To chyba żart! Nigdzie się nie wy-

bieram, podobnie jak miliony ludzi dobrej woli. Mamy 
siebie nawzajem, was nie potrzebujemy. Droga wolna 
- żegnamy. Nikt po was nie zapłacze. 
Więc, roku 2020 ze wszystkimi okropieństwami, idź 

i nie wracaj!

Pomnik odbudowany      

LESZNO > 15 grudnia miało miejsce oficjalne zakończenie prac przy odbudowie pomni-
ka upamiętniającego poległych w obronie ojczyzny w roku 1919 i 1920 oficerów i żoł-
nierzy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty (1. Pułku Strzelców Wielkopolskich). Niestety ze 
względu na sytuację związaną z pandemią nie było możliwości zorganizowania uroczy-
stego odsłonięcia. Warto zaznaczyć, że pomnik mimo lokalizacji na terenie garnizonu 
będzie dostępny dla mieszkańców. Ma także stać się miejscem wykonywania pamiąt-
kowych fotografii. Podziękowania dla osób i instytucji zaangażowanych w dzieło odbu-
dowy na stronie 9.

Kolejne atrakcje w Parku 1000-lecia    

LESZNO > Szczegółowe mapy, tablice i urządzenia edukacyjne, skocznia dająca możli-
wość porównania własnych umiejętności z osiągami zwierząt czy wydzielone miejsca 
na łąki kwietne to tylko część nowości w Parku 1000-lecia. Nie wszystko da się wyrazić 
słowami, dlatego… serdecznie zachęcamy do zimowego spaceru i odwiedzin Mini Zoo.

Fot. M. Gołembka Fot. leszno.pl
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Nowe chodniki      

POWIAT > Na terenie gmin powiatu leszczyńskiego, przy drogach powiatowych, pobu-
dowano w ostatnim czasie chodniki, m.in. w Święciechowie (na zdjęciu) przy wjeździe 
od strony Leszna, w ciągu ul. Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym oraz 
w Brennie wzdłuż ul. Niwka.

Miliony na inwestycje       

REGION > Jak poinformował minister Jan Dziedziczak, gminy i powiaty z byłego wo-
jewództwa leszczyńskiego otrzymają w  sumie ponad 43 miliony złotych dotacji 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jeśli chodzi o Leszno i okoliczne gminy, 
podział dotacji jest następujący: 
· Gmina Lipno – 1.500.000,00 zł na budowę ośrodka sportowego (z piętrową halą spor-
tową) przy kompleksie szkolnym w Wilkowicach, 
· Gmina Poniec – 2.200.000,00 zł na budowę oraz przebudowę Szkoły Podstawowej 
w Żytowiecku, 
· Gmina Rydzyna – 6.000.000,00 zł na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły pod-
stawowej w Rydzynie, 
· Gmina Święciechowa – 958.170,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, 
Trzebinach i Piotrowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Henrykowie, 
· Gmina Włoszakowice – 1.000.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych (ulica Krótka, 
Wiejska i Boszkowska w Grotnikach), 
· Miasto Leszno – 7.000.000,00 zł na budowę i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Henrykowskiej 1, a także 500.000,00 zł na bu-
dowę sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Stanisława 
Leszczyńskiego.

Wstęga przecięta       

POWIAT  > 11 grudnia oficjalnie otwarto drogę Gołanice – Jezierzyce Kościelne. W sumie 
przebudowano trakt o długości 4,2 km. Inwestycja kosztowała ponad 3 mln zł.

Kwarantanny ciąg dalszy       

LESZNO / REGION > Do 17 stycznia ma trwać tzw. narodowa kwarantanna. Wiąże się 
ona z wieloma obostrzeniami, m.in.: zamkniętymi stokami narciarskimi i obiektami spor-
towymi, 10-dniową kwarantanną dla przyjeżdżających do Polski transportem zorgani-
zowanym, ograniczeniami w działalności galerii handlowych (czynne jedynie wybrane 
lokale, np. sklepy spożywcze, apteki, drogerie) transporcie zbiorowym czy działalności 
hoteli, zakazem przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub 
prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16,  zakazem organizacji 
wesel, komunii i konsolacji, zamkniętymi restauracjami (posiłki jedynie na wynos), siłow-
niami, klubami fitness czy godzinami dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godz. 
10-12). Szczegółowe informacje na stronie www.gov.pl
W Lesznie nieczynne są obiekty sportowe i kino, zamknięty dla publiczności jest również 
Teatr Miejski. Czynna pozostaje Miejska Biblioteka Publiczna.

Górnego przejezdna       

KRZYCKO  WIELKIE  > W grudniu zakończono prace nad modernizacją ul. ks. Mieczysława 
Górnego. Całkowita wartość robót wyniosła ponad 1,2 mln zł

Doceniając szlachectwo       

LESZNO > Prezydent Łukasz Borowiak wystosował list do ofiarodawców osocza krwi, 
w którym doceniając i dziękując za ich postawę, poinformował, że wszyscy oni – gdy tyl-
ko będzie to możliwe -otrzymają voucher na bezpłatne skorzystanie z oferty kulturalnej 
i sportowej Miasta Leszna. „Dbajmy o siebie wzajemnie i troszczmy się o siebie” zachę-
ca prezydent. Dodajmy, że na początku grudnia z sugestią tego typu działań, skierowa-
ną do miejskich władz, wyszedł Patryk Józefowicz, dyrektor leszczyńskiego biura posła 
Grzegorza Rusieckiego.

Fot. powiat-leszczynski.pl
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Nowa baza WOPR     

WŁOSZAKOWICE > Przy ul. Jeziornej w Dominicach powstaje baza ratowniczo-eduka-
cyjno-medyczna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie. Mieścić 
się będzie w dwóch pawilonach, z czego jeden przeznaczony jest na cele szkoleniowe, 
a w drugim znajdzie się salka medyczna do udzielania pierwszej pomocy oraz lokal so-
cjalny.

MPEC planuje dużą inwestycję       

LESZNO / REGION  > Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej planuje budo-
wę zaawansowanej instalacji do pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej z biomasy. 
Inwestycja, której koszt szacowany jest na ponad 40 mln zł, miałaby ruszyć w tym roku. 
To, czy tak się stanie, zależy przede wszystkim od ewentualnego pozyskania środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji.

Ronda nazwane       

LESZNO  > Ronda pobudowane w ramach modernizacji ul. Wilkowickiej mają swoich 
patronów. To na wysokości ul. Spółdzielczej otrzymało imię gen. Józefa Hallera, a drugie 
nazwę Rondo Wilkowice.

Bilet dla seniora       

LESZNO  > Nowość w leszczyńskim MZK. Od początku 2021 roku osoby w wieku 70-75 
lat za każdy przejazd (zarówno w granicach miasta, jak i liniami podmiejskimi) zapłacą 
złotówkę.

Drożej we Włoszakowicach       

WŁOSZAKOWICE / REGION   > Do 30 złotych za mieszkańca (czyli o 7 zł więcej niż do-
tychczas) wzrosła opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gmi-
nie Włoszakowice. Dodajmy, że gmina Włoszakowice to jedyna gmina w naszym regio-
nie, która nie należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Z kolei 
w gminach należących do wspomnianego KZGRL póki co nie wprowadzono kolejnych 
podwyżek.

Jest klimat       

KRZYCKO  WIELKIE  > Magazyn Forbes przyznał firmie Werner Kenkel tytuł Lidera 
Klimatycznego Polska 2021. Doceniono troskę o środowisko, w tym redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych oraz dążenie do uzyskania neutralności klimatycznej przez Polskę. 
Gratulujemy.

Fot. wloszakowice.pl
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Takiego miejsca w Lesznie długo brakowało - ekskluzywna odzież od największych projektantów już jest dostępna w naszym 

mieście. Nie musimy jeździć do Poznania, Wrocławia czy Berlina po zakup eleganckiej odzieży. Zakątek luksusu znajdziemy 

w sklepie Exwear przy ulicy Niepodległości 49 w Lesznie.

Odzież w salonie zgodna jest z wartoś-
ciami takimi jak wiedza i doświadczenie, 
które idąc w parze z ciągłym podążaniem 
za światowymi trendami, tworzą wyjąt-
kowy styl. Wyroby gwarantują wysoką 
jakość, wykonane są z najdoskonalszych 
materiałów. W Exwear nie ma ubrań na 
poziomie „sieciówek”, a cenowo nie 

odbiegają od tego, co znajdziemy w cen-
trach handlowych. 
Możemy tutaj zaoszczędzić także sporo 

czasu. Wybierając się do Exwear zamiast 
do galerii handlowej, znacznie skracamy 
proces zakupów. Nie ma wędrówki od 
sklepu do sklepu, nie ma też straconego 
czasu na poszukiwanie miejsca parkin-
gowego. Przy sklepie można swobodnie 
zaparkować auto czy pozostawić rower. 
Oddzielne wejście to również większe 
bezpieczeństwo, które dziś odgrywa tak 
wielką rolę. 
W salonie ubiorą się i panie, i panowie. 

Bardzo przyjazna i pomocna obsługa jest 
do dyspozycji klientów, którzy mogą 

tutaj przymierzać, kupować, szukać, łą-
czyć, kombinować i świetnie się bawić. 
A wspaniale urządzone wnętrze wprawia 
w dobry nastrój. Zakupiona odzież pod-
lega gwarancji, istnieje też możliwość 
wymiany na inny towar.
Wygląd zewnętrzny to bardzo istotna 

kwestia, wizytówka salonu. Przysłowie 
„Jak cię widza, tak cię piszą” ciągle 
jest aktualne. Służy także podniesieniu 
samooceny.
W Exwear znajdziemy najnowsze ko-

lekcje takich marek jak Calvin Klein, 

Guess, Pepe Jeans czy Tommy Hilfi ger, 
ale to nie wszystko. W planie są także 
kolejne prestiżowe marki. 
Koniecznie musicie zajrzeć do Exwear, 

aby zweryfi kować to, o czym tu piszemy. 
Sklep nie tylko przyciąga klientów, ale 
też dodaje blasku okolicy. Zapraszamy 
do salonu przy Niepodległości 49 
w Lesznie i zachęcamy do śledzenia 
Exwear na facebook’u, gdzie można zna-
leźć informacje o dostępnych produktach 
oraz o wielu akcjach rabatowych.

Ubrani w energię
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Fabryczna będzie wyremontowana       

LESZNO  > Tuż przed przekazaniem niniejszego wydania „Leszczyniaka” do druku otrzy-
maliśmy informację o tym, że po różnych perypetiach miasto ostatecznie podpisze umo-
wę z firmą Strabag (której oferta została wyłoniona w przetargu) na przebudowę ulicy 
Fabrycznej. Inwestycja ma kosztować ponad 22 mln zł. Prace powinny ruszyć niebawem. 
Więcej szczegółów w kolejnym wydaniu.

Miasto odkupi pływalnię       

LESZNO  > Podobnie jak w przypadku ulicy Fabrycznej, tak i kwestia miejskiej pływal-
ni miała rozstrzygnąć się wraz z końcem 2020 roku. I tak też się stało. Radni dali zielone 
światło na zakup pływalni od spółki Akwawit. Niebawem ma zostać spisany akt nota-
rialny, a potem powinny ruszyć prace projektowe. Oferta sprzedaży obiektu opiewa-
ła na kwotę 2,5 mln zł, a szacunkowy koszt jego modernizacji wynosi ponad 26 mln zł. 
Entuzjastą takiego rozwiązania był prezydent Łukasz Borowiak, a ostateczna decyzja 
należała do radnych. Poparli ją zdecydowaną większością. Dodajmy, że kupno pływalni 
oznacza rezygnację z budowy nowego obiektu na Antoninach (co wiązałoby się z jesz-
cze większymi wydatkami).

Fot. T. MłynarczykFot. T. Młynarczyk
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Tadeusz Śląski, społeczny kierownik i  koordynator odbudowy (bezinteresownie zaangażowany w  realizację zadania) oraz płk Mirosław 

Rochmankowski, były dowódca 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, Prezes Stowarzyszenia Ofi cerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego 

Pułku Przeciwlotniczego im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, pragną  podziękować za pomoc udzieloną w  odbudowie pomnika 

Poległym w  obronie ojczyzny w  roku 1919 i  1920 ofi cerom i  żołnierzom 55. Poznańskiego Pułku Piechoty (1. Pułku Strzelców 

Wielkopolskich).

Realizacja tego projektu możliwa była dzięki wsparciu fi nansowemu Województwa Wielkopolskiego, Miasta Leszna, leszczyńskich gmin 

i wielu osób zaangażowanych w ten projekt.

Szczególne podziękowania kierowane są do następujących osób i podmiotów:

Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Wiesław Szczepański - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Łukasz Borowiak - Prezydent Miasta Leszna,
Tomasz Malepszy - Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Andrzej Stróżyk - Przedsiębiorstwo „Astromal”,
Halina Florek - Prezes Zarządu „Werner Kenkel”,
Stowarzyszenie Ofi cerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku 
Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu 
Leszno,
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, 
ppłk Daniel Katarzyński - Dowódca Garnizonu, 
Żołnierze 1. Leszczyńskiego dywizjonu przeciwlotniczego,
Zbigniew Haupt - były Wojewoda i Starosta Leszczyński,
Paweł John - Przedsiębiorstwo „John”,
Stanisław Glapiak - Burmistrz m. Osieczna,
Kornel Malcherek - Burmistrz m. Rydzyna, 
Marek Lorych - Wójt Gminy Święciechowa,
Radosław Sobecki - Wójt Gminy Krzemieniewo, 
Łukasz Litka - Wójt Gminy Lipno, 
Mieczysław Drożdżyński - Wójt Gminy Wijewo, 
Artur Marciniak - drukarnia Leszno,
Adam Stanek - przedsiębiorca budowlany,

Bartłomiej Szyszka - „Drewpol”,
Rafał Wojtkowiak - Przedsiębiorstwo Budowlane „TEMPUS”,
Wiesław Konieczny - Ślusarstwo – Kowalstwo Krzywiń,
Stanisław Woźniak - „Hak” usługi dźwigowe, 
Arkadiusz Tyliński, Marcin Knop - PHB „Tyliński”,
Andrzej Kubicki - Zakład Szklarski,
Henryk i Marcin Lubolińscy - Zakład Kamieniarski,
Stanisław Bojkowski - Inspektor Nadzoru,
Zenon Mazurek - „As Arpi” Autorskie Studio Architektury Pięknej,
Wojciech Akuszewski - Pracownia Plastyczna Art.-Graf,
Michał Ciekański, Sławomir Ostrowski - „Rol-Mat Bis”,
Jędrzej Tomczak - „Peamco”,
Łukasz Paul - Zakład Ogólnobudowlany Bud-Tim,
Alfred Klabik, Żaneta i Dariusz Buzała - Zakład Projektowo-Budowlany,
Adam Masłowski - Przedsiębiorstwo „Pra-Mas”,
Jerzy Nowak - Zakład Kamieniarski,
Mirosław Patecki - artysta rzeźbiarz,
Stanisław i Andrzej Teśluk - „Sima” Profi le Elewacyjne (Szprotawa),
Karol Potoka, Michał Wolsztyński, Krzysztof Hoppel - roboty wykończenio-
we (rzeźba kamienia). 
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Dobre wieści z gminy Rydzyna

W piątek, 11 grudnia miało miejsce 
ofi cjalne przekazanie nowego pojaz-
du dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dąbczu.
 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 

MAN TGM 18.340 BB 4X4 posiada im-
ponujące parametry. Wyposażony w 4 
zraszacze (dwa z przodu i dwa z boku) 
dysonuje zbiornikiem o pojemności 5 ty-
sięcy litrów wody. Uterenowiony napęd 
4X4 pozwoli na bezpieczne poruszanie 
się i możliwość interwencji w trudnym 
terenie oraz blisko frontu pożaru. Nowy 
pojazd pożarniczy znacząco wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa na terenie 
gminy.
Zakup możliwy był dzięki wsparciu 

następujących podmiotów: Komendzie 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 
która przekazała kwotę 200.000 zł., 
Wielkopolskiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(350.000 zł), Radzie Miejskiej Rydzyny 
i Radnym Rady Miejskiej Rydzyny 
(400.000 zł) oraz Zarządowi Powiatu 
Leszczyńskiego i Radnym Powiatu 
Leszczyńskiego (50.000 zł).
Podczas uroczystości obecni byli: 

Jan Dziedziczak - Poseł na Sejm RP, 
Tomasz Ławniczak - Poseł na Sejm 
RP, Anna Lis reprezentująca Andżelikę 
Możdżanowską - Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Brygadier Robert 
Natunewicz - Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiej PSP, Starszy brygadier 
Maciej Zdęga - Komendant Szkoły 
Aspirantów w Poznaniu, Starszy kapi-
tan Sebastian Kozłowski – Komendant 
Miejski PSP w Lesznie, Druh Stanisław 
Wolniczak – Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Zarządu OSP RP, 
Jarosław Wawrzyniak – Starosta 
Powiatu Leszczyńskiego, Roman Skiba 
– Przewodniczący Rady Miejskiej 
Rydzyny, Grzegorz Brzeskot – Prezes 
Zarządu Zakładu Usług Wodnych we 
Wschowie, Tadeusz Kurpisz Proboszcz 
Parafi i w Dąbczu oraz druhny i druho-
wie OSP.

***
We wtorkowe popołudnie, 21 grud-

nia, nastąpiło uroczyste przekazanie 
czeku na kwotę 6 milionów zł na re-
alizację inwestycji pn. „Przebudowa 
i rozbudowa szkoły podstawowej 
w Rydzynie”. Wręczenia symbolicz-
nego czeku burmistrzowi Rydzyny 

Kornelowi Malcherkowi dokonał mi-
nister Jan Dziedziczak.
Szkoła Podstawowa w Rydzynie mie-
ści się obecnie w czterech budynkach, 
co powoduje, że uczniowie muszą się 
sporo przemieszczać. Rozbudowa obec-
nego obiektu przy ulicy Wolności zmie-
ni istniejącą sytuację. Budynek byłego 
gimnazjum zostanie zmodernizowa-
ny. Dobudowane zostanie także nowe, 
dwukondygnacyjne skrzydło. Kompleks 
będzie obiektem na miarę XXI wieku. 
Znajdzie się w nim miejsce dla 16 sal 
lekcyjnych, auli, biblioteki, świetlicy, 
stołówki, zaplecza sanitarnego oraz ga-
binetu lekarskiego i dentystycznego. 
Każda część obiektu dostosowana bę-
dzie do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Pojawi się także zupełnie nowe, 
wielofunkcyjne boisko. 
Prace mają ruszyć wiosną br., natomiast 

oddanie obiektu do użytku zaplanowa-
no na 2022 rok. Koszt całej inwestycji 
oszacowany został na 16 milionów zł. 
Burmistrz zapewnił, iż jest kilka moż-
liwości na zdobycie brakującej kwoty.

(4
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Po pierwsze „Kinezis”
Wyobraźcie sobie gabinet, w którym każdy poczuje, że tutaj jest „na miejscu”. Gabinet, w którym panuje przyjemna atmosfera. 

Gabinet, w którym można poczuć się naprawdę doskonale. Brzmi jak marzenie? Taki właśnie jest Gabinet Rehabilitacji „Kinezis”, 

którego pomysłodawczynią jest Anna Rochmankowska. Nic dodać, nic ująć.

W grudniu minęło 7 lat od momen-
tu powstania Gabinetu Rehabilitacji 
„Kinezis”. Jego właścicielka gwaran-
tuje pełne bezpieczeństwo dla odwie-
dzających gabinet oraz podczas wizyt 
domowych. Każda terapia odbywa się 
z zachowaniem obowiązującego reżimu 
sanitarnego. 
Anna Rochmanowska to perfekcjonist-
ka, dba o każdy szczegół. Cechuje ją 
holistyczne podejście do pacjenta, do-
głębna analiza, diagnozowanie rzeczy-
wistych potrzeb, autentyczna chęć nie-
sienia pomocy i umiejętność słuchania.
Współpracuje z wieloma klubami spor-

towymi, m.in. MKS Tęczą Leszno czy 
AZS Poznań. Nie ma w tym nic dziwne-
go, sama przez wiele lat aktywnie grała 
w koszykówkę. 
- Od 5 klasy szkoły podstawowej treno-

wałam koszykówkę. Aktywnie uprawia-
jąc ten urazowy sport, miałam kontakt 
z lekarzami czy fi zjoterapeutami. Od za-
wsze lubiłam także nieść pomoc – opo-
wiada Anna.
Nieustająca chęć nauki pozwala połą-

czyć jej pasję z życiem zawodowym. 
Nadal się rozwija i podejmuje współ-
pracę z kolejnymi osobami i podmiota-
mi, ponieważ kocha to, co robi. Anna 
Rochmankowska nie tylko prowadzi 
gabinet w Lesznie, ale także przyjmuje 

pacjentów w Gabinecie Ortopedycznym 
i Fizjoterapeutycznym „Reha One” 
w Poznaniu.
Anna Rochmankowska to młoda, ale 

już bardzo doświadczona fi zjotera-
peutka. Odbyła wiele cennych szkoleń, 
ukończyła prestiżowe uczelnie, a ścia-
ny jej gabinetu zdobią liczne certyfi ka-
ty. Najczęściej jej pacjentami są spor-
towcy oraz osoby z bólem kręgosłupa. 
Zajmuje się także rehabilitacją oddecho-
wą dla osób, które przeszły Covid-19. Do 
każdego z pacjentów podchodzi indywi-
dualnie, a jednocześnie z pasją i opieką.
Ciało mamy jedno i warto o nie zadbać. 

Szczególnie teraz - w okresie, kiedy wie-
lu z nas wykonuje pracę zdalnie, a nasze 
dzieci odbywają zdalne nauczanie. Wiele 
godzin spędzonych przez dzieci przed 
komputerem w pozycji, która może wy-
dawać się wygodna, lecz dla ich kręgo-
słupa i postawy niekoniecznie.
Gabinet „Kinezis” specjalizuje się w re-

habilitacji pacjentów po urazach, kon-
tuzjach narządu ruchu, po zabiegach 
operacyjnych (kończyna dolna), z bó-
lem kręgosłupa, dyskopatią, napięcio-
wym bólem głowy, wadą postawy ciała 
u dzieci czy w indywidualnym doborze 
wkładek ortopedycznych. 
W pracy z pacjentem wykorzystywa-

ne są techniki fi zjoterapeutyczne, m.in. 

terapia manualna, terapia punktów spu-
stowych, manipulacje, trening medycz-
ny czy Kinesiology Taping, a dodatkiem 
są zabiegi z fi zykoterapii, takie jak: la-
ser, ultradźwięki oraz pole magnetyczne. 
Zachęcamy do obserwowania profi lu 

gabinetu na facebook’u, gdzie znajdzie-
cie wiele cennych wskazówek.
Nie zwlekajmy dłużej ze swoim proble-

mem i umówmy się na wizytę w gabine-
cie, z którego wyjdziemy „naprawieni” 
i szczęśliwi. 

Tel. 697 989 723 (5
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Na mapie Wielkopolski wygląda jak ząbek. Na dole zaczyna 

się salonem samochodowym, na górze kończy komisem. Z do-

łu do góry ma 8,3 km, z  lewej na prawą - 6,6 km. Wielkością 

najbliżej mu do Kalisza, który i  tak przebija go ze swoimi 10 

kilometrami z dołu do góry i 11 kilometrami z lewej na prawą.

Oto Leszno. Najmniejsze spośród by-
łych miast wojewódzkich. Kompaktowe. 
Wychodzi na to, że powierzchniowo 
dwa razy mniejsze od Kalisza, który 
- choć bardziej ludny -  i tak jest ob-
szarowo mniejszy od Konina a nawet 
Piły. Najlepiej obrazuje to załączona 
infografi ka.

Mniej nas, ale...

W 2010 w Lesznie zamieszkiwało 64 
700 osób, w 2019 - 63 500, a w 2030… 
To daleko, ale prognozy nie są optymi-
styczne. Ludnościowo miasto skurczy 
się do 60 600 osób, chociaż… może nie 
będzie wcale aż tak źle. Pomiędzy 2019 
a 2030 rokiem Kalisz straci niespełna 
6000 mieszkańców, Konin - ponad 9000, 
Piła - 4200, a Poznań - jakieś 31 000. Te 
nasze 2500 osób nie wypada wcale tak 
najgorzej.

...jednak jakoś ciasno

Ale żeby nie było, że jesteśmy tacy mali 
i niby na końcu, opowiedzmy o czymś, 
czego nie ma Piła, Konin i Kalisz. U nas 
gęstość zaludnienia w 2019 roku wynosi-
ła 1993 osoby na km/kw. Pod tym wzglę-
dem znacznie wyprzedziliśmy Kalisz, 
odstawiliśmy Konin, a Piłę zostawili-
śmy na szarym końcu. Tylko Poznań 
nas wyprzedził, ale w Poznaniu wiado-
mo - Rataje, Piątkowo i inne blokowi-
ska, które na niewielkim skrawku zie-
mi gromadzą mnóstwo ludzi. U nas, 
w małym Lesznie, na wysoką gęstość 
zaludnienia wpływ mają duże osied-
la - Przyjaźni, Przylesie, Wieniawa czy 
Ogrody. Zresztą, w Lesznie na jednym 
tylko osiedlu mieszka więcej ludzi niż 
w całym Poniecu, Rydzynie czy stale 
rozbudowujących się Wilkowicach.

Wciąż piękni i (w miarę) młodzi

Na razie nie do pokonania jesteśmy też 
w innych aspektach - mediana wieku 
leszczynian wprawdzie rośnie, ale z wy-
liczeń wynika, że mieszkaniec Leszna 
ma 40 lat i jest młodszy niż mieszkaniec 
Konina, Piły czy Kalisza. Statystyczny 
poznaniak - wg danych z 2019 roku - ma 
tyle samo lat, ile leszczynianin. Trochę 
starsze są leszczynianki - dla nich me-
diana wynosi 44 lata, niewiele więcej 
niż wartość dla mieszkanek Piły czy 
Poznania.

Zapracowani

Wiemy już, że pandemia koronawirusa 
zachwiała rynkiem pracy, jednak wciąż 
nie tak poważnie, aby zakłócić statysty-
kę. Według niej liczba osób pracujących 
w Lesznie osiągnęła w 2019 roku około 
22 700 osób, co jest wynikiem propor-
cjonalnie lepszym niż w znacznie lud-
niejszych Pile i Koninie. Pod tym wzglę-
dem Leszno wyprzedzają jedynie Kalisz 
i Poznań, ale trzeba wziąć pod uwagę, 
że mieszka w nich zdecydowanie wię-
cej osób. Wartości te są jednak niepełne, 
bo nie uwzględniają najmniejszych fi rm 
do 9 osób, a takich jest w Lesznie dużo.

Lepiej dla najmłodszych

Znacznie większy Konin ma mniej pla-
cówek przedszkolnych niż Leszno (sto-
sunek 25:30), ale stolica dawnego wo-
jewództwa leszczyńskiego ustępuje pod 
tym względem innym byłym siedzibom 
województw. Chociaż… wszystko jest 
w porządku, wszak Leszno jest mniej-
sze od innych ośrodków i mniej przed-
szkoli w tej sytuacji wydaje się rzeczą 
naturalną.

Leszno m
ale zaczyta
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ałe i kompaktowe, 
ane i skanalizowane

Maturzyści i studenci

Statystycznie pod względem zdawalno-
ści matur w liceach ogólnokształcących 
jesteśmy tylko przed Piłą. Trochę lepiej 
jest w szkołach ponadgimnazjalnych 
o profi lach zawodowych - tutaj oprócz 
Piły wyprzedzamy jeszcze Kalisz.
Nieźle jest z liczbą studentów. W roku 

akademickim 2018/2019 na dwóch lesz-
czyńskich uczelniach wyższych naukę 
pobierało 2171 osób - więcej niż w Pile 
i Koninie, ale mniej niż w Kaliszu i du-
żym Poznaniu, z którym trudno równać 
się pod tym względem.

Mieszkamy wygodnie

Wprawdzie w Lesznie wśród wszyst-
kich byłych miast wojewódzkich jest 
najmniej mieszkań, bo około 25 100, 
ale miasto zajmuje pierwszą lokatę pod 
względem przeciętnej powierzchni użyt-
kowej jednego mieszkania w metrach 
kw, przeciętnej powierzchni użytkowej 
na osobę (wyprzedza nas tylko Poznań) 
oraz w przeciętnej liczbie izb w miesz-
kaniu. Leszczyńskie mieszkania przo-
dują w dostępie do wodociągu, toalety 
(tak, tak, w XXI wieku wciąż są miej-
sca, gdzie nie ma ustępów!), a także gazu 
sieciowego. Gorzej od innych miast wo-
jewódzkich wypada Leszno pod wzglę-
dem dostępu do centralnego ogrzewania.

Dobra infrastruktura

Na tle innych miast mamy jedną z naj-
lepiej rozwiniętych rozdzielczych sieci 
wodociągowych, gazowych i kanaliza-
cyjnych, a w zużyciu wody w gospo-
darstwie domowym na jednego miesz-
kańca przegania nas tylko Poznań. 
Deklasujemy wszystkich pod wzglę-
dem zużycia gazu, ale za to na prądzie 
oszczędzamy bardziej niż poznaniacy 
i kaliszanie.

Jest gdzie jeździć

Przypatrując się infrastrukturze, war-
to zwrócić uwagę na ścieżki rowerowe 
- ich długość rośnie w szybkim tempie 

- w 2010 roku było ich w mieście nie-
spełna 20 km, a w 2019 już ponad 38 km. 
Równie szybko rośnie pod tym wzglę-
dem Konin i Poznań.

Tu się czyta!

Zaskakujące są dane dotyczące pozio-
mu czytelnictwa. Chociaż Leszno ma 
najmniejszą spośród byłych miast wo-
jewódzkich liczbę bibliotek (wraz z fi -
liami), na wysokim poziomie utrzymuje 
się czytelnictwo. W Lesznie jest najwyż-
sza liczba czytelników korzystających 
z bibliotek na każde 1000 mieszkań-
ców, chociaż spadki w tym względzie 
są obserwowane. Przeciętny czytelnik 
z Leszna wypożycza więcej książek niż 
mieszkańcy pozostałych byłych miast 
wojewódzkich.

Lubimy masowe imprezy

Dość wyraźny jest w Lesznie spa-
dek osób odwiedzających muzea i wy-
stawy na każde 1000 mieszkańców. 
Zdecydowany wzrost zainteresowania 
tą dziedziną kultury odnotowano za to 
w Koninie i Poznaniu. Warto zauwa-
żyć, że do Leszna przyjeżdża wielu ki-
nomanów i proporcjonalnie więcej jest 
ich tylko w Kaliszu i Poznaniu. Na wyż-
szym niż gdzie indziej poziomie pozo-
staje zainteresowanie imprezami maso-
wymi. Takich tłumów w plenerze nie ma 
nawet Poznań!

Jesteśmy zaradni

Biznesowo wyprzedzamy inne miasta. 
W 2019 roku w Lesznie było 9061 pod-
miotów w rejestrze REGON. To wię-
cej niż w tym samym roku w większych 
Pile i Koninie, mniej za to niż w Kaliszu 
i zdecydowanie mniej niż w Poznaniu, 
gdzie takich podmiotów było 115 423. 
Pod względem liczby fi rm na każde 10 
000 mieszkańców wyprzedza nas tylko 
Poznań.
W 2019 roku do budżetu Leszna wpły-

nęły ponad 433 700 000 zł. Wprawdzie 
trudno równać się pod względem wpły-
wów z Poznaniem, ale - chociaż obsza-
rowo i ludnościowo jesteśmy najmniejsi 

- i tak byliśmy bogatsi od Piły o prawie 
79 000 000 zł.

Dymy nad miastem

Nie tak przyjemne są statystyki dotyczą-
ce środowiska, przynajmniej w zakresie 
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
wytwarzanych przez zakłady szczegól-
nie uciążliwe. W 2019 roku było lepiej 
niż 9 lat wcześniej, ale i tak ciągle jest 
wiele do zrobienia. Największy prob-
lem z zanieczyszczeniami pyłowymi 
ma Konin. Leszno ląduje za to gdzieś 
pośrodku stawki. Mniej zanieczysz-
czeń jest w Pile, a pod względem tzw. 

zanieczyszczeń gazowych jesteśmy tyl-
ko trochę lepsi od Poznania.
Pochwalić należy Leszno za inny wskaź-

nik - statystycznie 100 procent leszczy-
nian korzysta z oczyszczalni ścieków. Na 
drugim miejscu jest Konin, a Poznań - na 
szarym końcu.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiał opracowano na podstawie 
raportu "Kalisz, Konin, Leszno, Piła, 
Poznań w liczbach 2010-2019" opub-
likowanego na przełomie października 
i listopada 2020 przez Główny Urząd 
Statystyczny w Poznaniu.

REKLAMA
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 Założenie tego modelu opodatkowania 
zasadza się głównie na możliwości od-
roczenia zapłaty podatku do momentu 
wypłaty zysku ze spółki oraz uproszcze-
niom w zakresie opodatkowania. Spółki 
objęte ryczałtem nie będą płacić podat-
ku tak długo, dopóki zysk w nich pozo-
stanie i będzie przez nie w minimalnym, 
określonym ustawą stopniu, reinwesto-
wany. Ponadto ryczałt od dochodów spó-
łek kapitałowych to odejście od ewiden-
cji podatkowej i konieczności ustalania 
dochodu do opodatkowania na bieżąco, 
a więc także znaczne uproszczenie roz-
liczeń podatkowych.

Z estońskiego CIT będą mogły sko-
rzystać małe i średnie spółki kapitało-
we (z ograniczoną odpowiedzialnością 
i akcyjne), których roczny przychód nie 
przekracza 100 mln zł oraz w których 

udziałowcami są wyłącznie osoby fi -
zyczne, a ponadto:
• nie posiadają udziałów w innych 

podmiotach,
• zatrudniają co najmniej 3 osoby z wy-
łączeniem udziałowców,
• których przychody pasywne stanowią 

maksymalnie 50% przychodów z dzia-
łalności operacyjnej,
• wykazują nakłady inwestycyjne.
Wszystkie te kryteria muszą być speł-

nione jednocześnie.
Z rozwiązań wchodzących w skład sy-

stemu estońskiego CIT nie będą mogły 
skorzystać następujące podmioty:
• uzyskujące dochody z działalności 

prowadzonej na terenie specjalnych stref 
ekonomicznych czy w ramach polskiej 
strefy inwestycji (podmioty, które wej-
dą do systemu nie będą mogły korzystać 
z już obowiązujących preferencji podat-
kowych – ulgi na działalność badawczo 

rozwojową czy IP Boxa (nie dotyczy roz-
wiązań dot. funduszu inwestycyjnego),
• podmioty, które inwestują przede 

wszystkim w nowe technologie i pono-
szą wydatki na licencje, prawa autorskie 
i prawa do patentów. Warunkiem zasto-
sowania ryczałtu będzie bowiem regu-
larne inwestowanie, ale tylko w środki 
trwałe, bo zawarta w ustawie defi nicja 
inwestycji nie obejmuje wartości niema-
terialnych i prawnych,
• organizacje powstałe wskutek podzia-
łu, łączenia spółek kapitałowych,
• spółki w stanie upadłości, likwi-

dacji (nie dotyczy spółek w procesie 
restrukturyzacji).
Główną zaletą estońskiego CIT jest 
odejście od konieczności prowadze-
nia odrębnej ewidencji podatkowej. 
Zastosowanie ryczałtu od dochodów 
spółek kapitałowych oraz rezygnacja 
z tego ryczałtu w przypadku przekro-
czenia warunków uprawniających do 
jego stosowania wiąże się z koniecz-
nością wykonania przez podatnika pew-
nych czynności administracyjnych. Dla 
większości przedsiębiorstw pozostawa-
nie w systemie estońskim będzie mia-
ło charakter długotrwały: 4-, 8-, a nawet 
12-letni, w którego trakcie obowiąz-
ki związane z obsługą podatku zredu-
kowane zostaną do minimum, a w wie-
lu przypadkach wręcz się nie pojawią. 
Podatnik będzie mógł wybrać estoński 
CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na ko-
lejne 4-letnie okresy. Przedłużenie jest 

możliwe jeśli w ostatnim, czwartym roku 
korzystania z rozwiązania, przedsiębior-
ca wciąż będzie spełniał w/w kryteria. 
W okresie pozostawania w systemie 

estońskim nie jest konieczne prowadze-
nie innej ewidencji poza rachunkowością 
fi nansową, którą spółka kapitałowa i tak 
musi prowadzić. W okresie funkcjono-
wania na ryczałcie od dochodów spółek 
kapitałowych podatnika nie interesuje 
zysk osiągany na bieżąco. Spółka kapita-
łowa nie zapłaci podatku dopóty, dopóki 
nie wypłaci zysku w postaci dywidendy.
Oto krótkie przedstawienie wchodzą-

cych zmian w ustawie o podatku docho-
dowym od osób prawnych. W obecnej 
chwili trudno jednoznacznie stwierdzić 
czy nowa regulacja będzie atrakcyjna dla 
podatników prowadzących działalność 
w formie spółek kapitałowych. Według 
niektórych wprowadzony model stano-
wi jedynie odroczenie płatności podatku, 
a nie jego rzeczywiste obniżenie.
W praktyce przyjęte w ustawie unormo-

wania mogą być dla jednych przedsię-
biorców atrakcyjne, dla innych zaś sta-
nowić pułapkę. Zapewne dopiero czas 
pokaże czy wprowadzony do ustawy 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych tzw. „estoński CIT” będzie stanowił 
istotną ulgę w prowadzeniu działalności 
gospodarczej spółek kapitałowych.

Szczegółowych informacji udzielają 
przedstawiciele Biura Rachunkowego 
Abakus (tel. 504 261 651).

# OKIEM SPECJALISTY

Zmiany w podatkach – estoński CIT
Od 1 stycznia w polskim prawie podatkowym obowiązuje tzw. 

„estoński CIT” określony w ustawie z dnia 28 października 2020 

r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw ryczałtem od dochodów spółek 

kapitałowych. Jest to nowoczesny sposób opodatkowania, 

który promuje inwestycje i minimalizuje formalności w rozli-

czeniach podatkowych.
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Niemożliwe? A jednak!

JOANNA KALISKA

PODOLOVE LESZNO
Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece - 

na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102

www.facebook.com/PODOloveLeszno
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Paznokcie przerośnięte, pogrubiałe, 
zniekształcone w literaturze medycz-
nej noszą nazwy onychogryfoza lub 
szponowatość paznokci.

Paznokcie przerośnięte w swojej struk-
turze łączą się często z innymi objawa-
mi, na przykład zmianą koloru na żół-
ty, brunatny. Oddzielenie paznokcia 
od łoża, z czym także wiąże się szpo-
nowatość, sprzyja rozwojowi infekcji 
grzybiczych i bakteryjnych, dlatego 
tzw. „grzybica paznokci” najczęściej 

nie pojawia się w wyniku zaniedbań 
higienicznych, z którymi błędnie jest 
kojarzona.

Poza nieestetycznym wyglądem pa-
znokci przerośniętych, wywołują one 
często bolesność poprzez ucisk twardej 
płytki o delikatną skórę wałów okala-
jących paznokieć. Osoby z tym proble-
mem zgłaszają często trudność w dobo-
rze obuwia ze względu na dużą objętość 
paznokci i związane z tym drażnienie 
w fasonach zabudowanych, zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym.

Przyczyny z którymi najczęściej wią-
żę (na podstawie swojego doświad-
czenia i obserwacji) problem paznokci 
szponowatych:
- niewłaściwe ułożenie stóp w trakcie 

chodu i związane z tym niewłaściwe 
dysponowanie ciężaru / ucisku na sto-
py i dalej paznokcie,
- deformacje palców, blokujące właś-

ciwy tor wzrostu paznokci,
- w następstwie urazów mechanicznych 

(często w przypadku osób młodych) pa-
znokcie, odrastając po zejściu bez właś-
ciwej pielęgnacji, mogą spowalniać 

tempo wzrostu, pogrubiać się i oddzie-
lać od łożyska.

Powyższe przyczyny wiążę z więk-
szością przypadków, z którymi zgła-
szają się do mnie Pacjenci. Literatura 
wskazuje również inne:
- następstwo stanów zapalnych łożyska,
- choroby predysponujące: cukrzyca, 

osłabione krążenie.

Odpowiedź na problem w gabinecie 
podologicznym: przede wszystkim nie 
należy obawiać się wizyty w gabine-
cie podologicznym z powyższym prob-
lemem. Już w czasie pierwszej wizyty 
można liczyć na doraźną pomoc i ulgę. 
W sposób nieinwazyjny (nienaruszają-
cy ciągłości skóry) i bezbolesny skraca 
się i oczyszcza paznokieć jednocześnie 
wywołując warunki do poprawnego dal-
szego wzrostu płytce paznokcia.

Przypadek gabinetu 
PODOlove Leszno.

8 sierpnia 2019 roku do gabinetu zgło-
siła się Kobieta uskarżając się w naj-
większym stopniu na nieestetyczny 
wygląd paznokci paluchów obu stóp, 

który uniemożliwiał noszenie odkry-
tego obuwia latem. Poza wyglądem, 
Kobieta zgłaszała trudność w skraca-
niu twardych, zniekształconych pa-
znokci. W czasie terapii, trwającej 
już ponad rok pielęgnacji gabinetowej 
i przede wszystkim dzięki wyjątkowo 
sumiennej pracy Pacjentki w domu do-
tyczącej zaleceń pozabiegowych, udało 
się uzyskać efekty jak na załączonych 
zdjęciach.
Do góry - stan paznokci, z którym zgło-

siła się Pacjentka na pierwszą wizytę 
(sierpień 2019).
Na dole - stan z ostatniej wizyty (gru-

dzień 2020). 
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Tam, gdzie słońce 
nie dochodzi

O złodzieju perfumów, 

co lubił jeździć koleją

Ogień pojawił się 
w środku nocy

Narkotyki miał w  samochodzie i  w  jeszcze jednym miejscu. 

To będzie krótka historia o 28-latku z Leszna, który został złapa-

ny na posiadaniu nielegalnych substancji.

Do kontroli został zatrzymany 
w Zaborowie i - biorąc pod uwagę, że 
zrobili to kryminalni - nie było to za-
trzymanie przypadkowe. Mężczyzna 6 
grudnia przejeżdżał przez dzielnicę oso-
bowym volkswagenem. W jego samo-
chodzie znaleziono 650 gramów suszu 
marihuany, chociaż to jeszcze nie koniec 
ciekawych znalezisk u zatrzymanego.
- W swoim mieszkaniu miał kolejne kil-

ka gramów środków odurzających i psy-
chotropowych - mówi Monika Żymełka, 
ofi cer prasowy KMP w Lesznie. 
Kolejną porcję narkotyków munduro-

wi znaleźli u 28-letniego mieszkańca 

Leszna tam, gdzie słońce nie dochodzi. 
W majtkach miał niewielką ilość metam-
fetaminy, a to odkrycie nastąpiło na krót-
ko przed osadzeniem mężczyzny w celi. 
Dwa dni później leszczyński sąd na 
wniosek prokuratury zastosował wobec 
podejrzanego tymczasowe aresztowa-
nie na trzy miesiące. Ma to bezpośredni 
związek z postawionymi mu wcześniej 
trzema zarzutami, które mówią o posia-
daniu znacznej ilości narkotyków. Grozi 
za to do 10 lat pozbawienia wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Pożar wybuchł na podwórzu jednej z posesji położonej przy ul. 

Lechickiej w Lesznie. Straty oszacowano na około 60 000 złotych.

Czerwony kur zapiał nocą, kiedy wszy-
scy spali - do zdarzenia doszło przed 
godz. 3, z 30 listopada na 1 grudnia. Do 
walki z ogniem wyjechało siedem za-
stępów straży pożarnej. Kiedy strażacy 
przyjechali we wskazane miejsce, pło-
mieniami objęte były dwa budynki go-
spodarcze na tyłach działki oraz materia-
ły palne ułożone na podwórzu.
- Strażacy wyposażeni w aparaty ochro-

ny dróg oddechowych podali pianę na 
płonącą część podwórza oraz jeden prąd 
wody na elewację pobliskiego budynku 
- informuje Dominik Wels z Komendy 
Miejskiej PSP w Lesznie.
Opanowanie zagrożenia zajęło stra-
żakom pół godziny. Kiedy ogień zo-
stał zupełnie zdławiony, zajęli się oni 

przegarnianiem spalonych elementów. 
Wówczas można było też określić,co 
uległo spaleniu - ogień pochłonął przy-
czepkę samochodową, motocykl, ro-
wery, opony, drewno opałowe, zabudo-
wania gospodarcze wraz z zawartością, 
a także elementy samochodowej karose-
rii. Ponadto uszkodzona została elewacja 
budynku mieszkalnego. Straty oszaco-
wano na około 60 000 złotych, ale mo-
gło być gorzej, gdyż całe mienie było 
warte około 400 000 złotych. Nie wia-
domo, co mogło być przyczyną pożaru. 
Ustalaniem okoliczności zdarzenia zaj-
muje się leszczyńska policja.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE

Za cel obrał sobie sieciowe drogerie, w  których interesowały 

go wyłącznie fl akony z perfumami. Zagadką pozostaje, dlacze-

go nastawił się wyłącznie na taki asortyment.

We wrześniu odwiedził dwa takie punk-
ty w Lesznie. Wykorzystując warunki 
pandemiczne, dobrze ukrył twarz pod 
maseczką i robił co chciał. Jego wyczyny 
rejestrowało jednak czujne oko sklepo-
wych kamer. Jak wiadomo, sam obraz 
z monitoringu to za mało, aby złapać 
złodzieja. Jeszcze trzeba go rozpoznać, 
a wspomniany mężczyzna swoje oblicze 
ukrył dodatkowo pod kapturem od bluzy.

Tego samego dnia perfumy zniknę-
ły z dwóch leszczyńskich sklepów. 
Policjanci orzekli jednak, że sprawca 
prawdopodobnie jest ten sam, chociaż 
w drugiej drogerii był nieco inaczej ubra-
ny. Jakiś czas później zagadka złodzieja-
-przebierańca została rozwikłana.

- Dziś już wiemy, że to 18-latek 
z Głogowa, który do Leszna przyjechał 

pociągiem. Najpierw odwiedził drogerię 
w centrum handlowym. Z półki zabrał 
perfumy różnych marek, umieścił je 
w plecaku i wyszedł ze sklepu, nie płacąc 
za towar. Później przebrał się i dokonał 
jeszcze jednego przestępstwa, ale już 
w innym punkcie. Wartość skradzionych 
perfumów oszacowano na prawie 2000 
złotych - opisuje Monika Żymełka, ofi cer 
prasowa KMP w Lesznie.

Głogowianin, który tak bardzo lubił 
jeździć koleją, został przekazany lesz-
czyńskiej policji przez funkcjonariuszy 
z sąsiedniego powiatu wschowskiego. 
Miało to miejsce pod koniec listopada. 
Podejrzanemu postawiono zarzut kra-
dzieży, co jest zagrożone karą do 5 lat 
pozbawienia wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Czujny ochroniarz
rozpoznał sklepowego 

złodzieja

Kobieta wydobyta 
z wraku seicento

Powiązał go z kradzieżą, która miała miejsce wcześniej. To był 

strzał w dziesiątkę. Mundurowi zatrzymali podejrzanego.

Policja przyjechała do pewnej leszczyń-
skiej placówki handlowej po tym, jak 
nadeszło z niej zawiadomienie o usi-
łowaniu kradzieży. Podejrzewanym 
o przestępstwo był 29-letni mieszka-
niec Wrocławia. Funkcjonariusze znaleź-
li przy nim kluczyki od osobowej skody - 
auto było zaparkowane niedaleko sklepu.

- W bagażniku i na tylnym siedzeniu sa-
mochodu policjanci zauważyli produkty 
pochodzące z kradzieży. Ale to był do-
piero początek. W miejscu zamieszka-
nia mężczyzny, w garażu, zabezpieczony 
został towar o wartości kilkudziesięciu 

tysięcy złotych - informuje Daria Żmuda 
z leszczyńskiej policji.

Wrocławianin ma postawione zarzuty 
usiłowania oraz kradzieży mienia o sza-
cunkowej wartości 7000 złotych, za co 
grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Prawdopodobnie jest to początek 
większej sprawy, ponieważ munduro-
wi już wiedzą, że wrocławianin graso-
wał także w innych sklepach na terenie 
Wielkopolski i Dolnego Śląska. Wobec 
tego lista zarzutów na nim ciążących 
może jeszcze się wydłużyć.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KMP W LESZNIE

W  piątek, 11 grudnia, na trasie pomiędzy Krzyżowcem 

a Jezierzycami Kościelnymi o poranku doszło do zderzenia sei-

cento z samochodem dostawczym.

Zakleszczona w pojeździe została kie-
rująca osobówką 52-letnia mieszkanka 
gminy Włoszakowice, która krótko przed 
zdarzeniem nagle zjechała na przeciwle-
gły pas jezdni. Tam zderzyła się z iveco. 
Strażacy musieli użyć hydraulicznych 

narzędzi, aby wydostać kobietę z kabi-
ny samochodu. Poszkodowana została 
przewieziona do szpitala.

TEKST: (LUK)
ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE
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Święta, święta
i… niech trwają!
Grudzień był miesiącem, który dzięki swojej niepowtarzalnej atmosferze tchnął 

w nas nową nadzieję. W tym roku bardziej niż kiedykolwiek potrzebowaliśmy ciepła, 
bliskości i bezpieczeństwa. Potrzebowaliśmy najbliższych nam osób. Jak dobrze, że 
jest taki dzień, jak mówią słowa piosenki: „…bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, 
zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory…” I nawet w grudniu mieliśmy trochę 
śniegu! A miasto, po raz kolejny, zachwyciło nas pięknymi dekoracjami. Wszystkim 
nam była potrzebna taka „magiczna normalność”!

FOT. MAGDALENA WOŹNA/FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA
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Tu się bawimy
Jednym z bardziej pozytywnych wydarzeń w Lesznie w ostatnim czasie było ofi cjalne otwarcie parku rekreacyjnego z placem zabaw 

i boiskiem przy ul. Kordeckiego w Lesznie. Obecnie trwa budowa nowego parku z wieloma atrakcjami, nie tylko dla najmłodszych, 

w sąsiedztwie ulicy Unii Europejskiej. Wiele dobrego dzieje się także w okolicy, na przykład w Klonówcu powstała imponująca 

górka saneczkowa. Niemniej...

...mimo postępujących zmian nadal mo-
żemy dostrzec wiele urządzeń, które służą 
kolejnemu już pokoleniu. W Gronówku 
znajduje się jeden z najbardziej intry-
gujących elementów. Widząc go pierw-
szy raz, bałem się jak Kevin piekarni-
ka, kiedy był sam w domu. Intrygował 
podczas każdej pieszej wędrówki do 
Górki Duchownej. Dziś myślę, że pasa-
żerem wyrobu mógł być Aldous Huxley. 
Lokomotywa (a może czołg?) nie prze-
staje wzbudzać mojego zainteresowa-
nia, dzielnie stojąc na straży niewielkiej 
parceli.
Niemal na każdym leszczyńskim osied-

lu znajdziemy „relikty” dawnych placów 
zabaw. Niektóre wydają się szczególnie 

ciekawe. Taki przykład znajdziemy przy 
ulicy Czajkowskiego. Odrobinę na ubo-
czu, jakby w ukryciu, znajduje się nie-
wielki plac zabaw złożony z trzech ele-
mentów, które już niejedno pokolenie 
bawiły. Wyposażony w równie nietuzin-
kowe instalacje jest plac na Gronowie 
oddalony minutę drugi od obiektu przy 
ulicy Kordeckiego. Mimo że nie były 
(i nie są) one oklejone setkami naklejek 
z atestami unijnymi czy instytutów matki 
i dziecka, to odnoszę wrażenie, że były 
dość bezpieczne.
Do niedawna interesująca zjeżdżalnia 

ulokowana była przy ulicy Ułańskiej. 
W chwili wykonania zdjęcia nie błysz-
czała na wysoki połysk. Mimo to udało 

się jej przetrwać trudny okres dla tego 
typu obiektów (okolice roku 2011) zwią-
zanego ze zbliżającym się piłkarskim 
Euro. Zniknęła z krajobrazu, przegrywa-
jąc z rozbudową parkingu. Kto z miesz-
kańców skorzystał z niej jako ostatni?
W tym momencie przychodzi mi do 

głowy pytanie: ile lat musi upłynąć, aby 
z niemodnego dziadostwa stać się pożą-
danym dobrem retro? Wiele przedmio-
tów z peerelu osiąga na aukcjach in-
ternetowych kosmiczne ceny. Wyroby 

z początku wieku powoli zyskują na war-
tości. Pewnie niedługo  nadprodukowane 
gadżety związane z Euro zaczną intere-
sować kolekcjonerów. A co z wyposaże-
niem z placów zabaw? Jesteśmy gotowi 
na „rejtanowanie”, aby je uchronić, czy 
raczej odetchniemy z ulgą kiedy wresz-
cie znikną?
Z jednej strony mamy tak wiele serdecz-

ności do dawnych czasów. Któż z nas nie 
chciałby być posiadaczem DeLoreana 
i niczym Mart McFly czy doktor Emmet 

Zjeżdżalnia przy ulicy Ułańskiej w 2013 r.

Drabinki u zbiegu ulic Barbary Jeziorkowskiej i Łowieckiej.

REKLAMA
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Brown przenosić się w czasie? Z dru-
giej często krytykujemy teraźniejszość. 
Oglądając telewizję, staramy się uciekać 
od reklam, a jednocześnie w serwisie in-
ternetowym YouTube fi lmy z dawnymi 
reklamami szczycą się milionami wy-
świetleń, co oznacza, że świadomie je 
wybieramy.
Czasy się zmieniają, a wraz z nimi wy-

posażenie placów zabaw (nowe oferu-
ją coraz więcej atrakcji). Zmienia się 
także sposób spędzania na nich czasu. 
Obecnie wizyta najczęściej zaczyna się 
od wykonania #sweet fotki. Często jest 
to także okazja dla rodziców do wypicia 
#hot kawy w towarzystwie #delicious 
ciasteczek. Spotkanym #friends i innym 
znajomym można pokazać nasze śnia-
danie składające się z #seafood czy pol-
skich owoców morza (które wcześniej 
uwieczniliśmy na fotografi i). To także 

świetna okazja do pochwalenia się no-
wymi sztuczkami, których nauczył się 
nasz #best pies. 
I tak mógłby wyglądać w zasadzie każ-

dy #morning poranek.
Zakończył się rok „twenty-twenty”. 

Zaskakujący niekoniecznie pozytyw-
nie. A może za kolejne dwadzieścia lat 
będziemy z uśmiechem na twarzy wspo-
minać trudny obecnie czas noszenia ma-
seczek i nadmiernego „focenia” placów 
zabaw? Tego wszystkim czytelnikom 
życzę.
Tak na marginesie, to chyba nikogo 

nie dziwi moje zainteresowanie tema-
tem. Nie od dziś wiadomo, że w życiu 
mężczyzny najważniejsze jest pierwsze 
czterdzieści lat dzieciństwa.

TEKST I ZDJĘCIA: 
MATEUSZ GOŁEMBKA

Fragment placu zabaw przy ulicy Kordeckiego, w głębi boisko.

Instalacja z Gronówka.

Fragment placu przy ulicy Czajkowskiego w Lesznie.
REKLAMA
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Oskarżeni uniewinnieni

Finał sprawy w sprawie Banku Ludowego w Lesznie:

Wydział zamiejscowy dla spraw karnych sądu okręgowego w Poznaniu 
rozpatrywał onegdaj sprawę odwoławczą b. członków zarządu upadłe-
go Banku Ludowego w Lesznie pp. Br. Przewoźniaka, A. Krajewicza i Cyryla 
Bajona, oskarżonych o rzekome wprowadzenie w błąd fi rmy St. Kaźmierski 
i Ska, od której oskarżeni otrzymali weksel prolongacyjny na 110 zł i 40 zł 
gotówką. Oskarżeni, nie zwróciwszy fi rmie pierwotnego weksla na 150 zł, 
zdyskontowali go w Banku Polskim. Z powodu niewykupienia weksla w ter-
minie przez b. Bank Ludowy weksle poszły do protestu, a fi rma Kaźmierski 
zmuszona była je wykupić. Sąd nie dopatrzył się jednakże w postępowaniu 
oskarżonych działania na szkodę fi rmy St. Kaźmierski i uchylił wyrok sądu 
grodzkiego, uniewinniając oskarżonych.

Temida z Leszna osądziła bratobójcę 

Sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności:

W  dniu 4 bm. rozpatrywał sąd okręgowy z  Leszna na sesji wyjazdo-
wej w  Kościanie sprawę przeciw 22-letniemu Janowi Ogrodowczykowi 
z Czarnkowa, oskarżonemu o umyślne zabójstwo brata swego śp. Edwarda 
Ogrodowczyka. Po przesłuchaniu oskarżonego odbyła się wizja lokalna na 
miejscu zbrodni.
Świadkowie, poza potwierdzeniem niezgody braci i  napiętych stosunków 
między żoną zabitego, a rodziną męża, nie wnoszą do sprawy nic osobliwe-
go. Oskarżenie publiczne popierał prokurator p. Stanek, który domagał się 
surowego ukarania bratobójcy.
Sąd skazał Jana Ogrodowczyka za zabójstwo na 3 lata więzienia z policze-
niem aresztu śledczego.
Powództwo cywilne wnosił adw. Fischbach, a  obrony oskarżonego podjął 
się adw. Lompa, który zapowiedział apelację przeciw wyrokowi.

Gwiazdka dla ubogich

Zorganizowano ją w Krzywiniu:

Pomimo ciężkich czasów Panie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo urzą-
dziły w tut. ochronce gwiazdkę dla najuboższych miasta. W serdecznych sło-
wach przemówił do zebranych ks. dziekan Wesołowski. Przeszło 50 ubogich 
i 75 dzieci szkolnych obdarowano artykułami pierwszej potrzeby i odzieżą.

Oskarżeni rzewnie się rozpłakali

Wyrok zapadł 10 stycznia 1935 roku przed sądem w Lesznie:

Wczoraj w  godzinach wieczornych zapadł wyrok w  sprawie morderców 
dr. Szerbla. Józef Kunert skazany został na karę śmierci oraz utratę praw oby-
watelskich na zawsze, Leon Stanisławski łącznie na 15 lat więzienia oraz 
utratę praw obywatelskich na lat 10, Bronisław Pluciński na 8 miesięcy wię-
zienia i Stanisław Kunert na dom poprawczy z zawieszeniem na 3 lata.
Oskarżeni, którzy przez cały czas rozprawy okazywali zupełną rezygnację, 
po ogłoszeniu wyroku rzewnie się rozpłakali.

Miła pogawędka na 17 stycznia

Tak świętowano 15. rocznicę powrót Leszna w granice 
II Rzeczypospolitej:

W dniu dzisiejszym t.j. 17 stycznia przypada historyczny dzień przyłączenia 
naszego miasta do Rzeczypospolitej Polskiej. Miasto nasze pomne tej do-
niosłej chwili postanowiło uczcić ten dzień uroczystym obchodem.
W  dniu tym o  godz. 18.30 odbędzie się uroczyste posiedzenie w  Ratuszu, 
a  wieczorem zbierze się całe grono towarzyskie na miłą pogawędkę i  her-
batkę w sali szkoły Przem.-Hand. Żeńskiej.

Oszustwa "na ubezpieczyciela"

Lata mijają, zwyczaje przestępców się nie zmieniają. Oto zdarzenia 
z rejonu Leszna, do których doszło w 1935 roku:

Starostwo powiatowe ostrzega przed coraz częściej powtarzającymi się 
fałszywymi kontrolerami, którzy podają się za urzędników Ubezpieczalni 
Krajowej i  kasują rzekomo zaległe sumy. Starostwo komunikuje, że do 
kontrolowania kart Inwalidzkich upoważniony został jedynie p. Marjan 
Przybylski z  Rawicza. O  wszelkich fałszywych kontrolerach należy natych-
miast uwiadomić władze.

Okradziony mecenas

Do włamania doszło w leszczyńskiej kancelarii:

Jednej z ub. nocy wtargnęli nieznani złoczyńcy przy pomocy wytrychów 
lub podrobionych kluczy do kancelarii adwokata Wojciecha Dąbrowskiego 
w Lesznie Włamywacze otworzyli kasę ogniotrwałą znalezionemi tam klu-
czami i zabrali około 630 zł w gotówce, 30 marek niemieckich w bilonie, kil-
kanaście obligacyj Pożyczki Narodowej na nazwisko Wojciech Dąbrowski, 
Marja Dąbrowska i Janusz Dąbrowski oraz dwie obligacje pożyczki konwer-
syjnej na sumę 50 zł.
Wobec tego, że rodzina adw. Dąbrowskiego przebywa w Zakopanem, nie 
zdołano narazie stwierdzić, co jeszcze skradziono.

Na posiedzeniu sejmiku powiatowego

Takie decyzje podjęto w Lesznie:

Na ostatniem posiedzeniu sejmiku powiatowego załatwiono szereg waż-
nych spraw m. in. uchwalono dodatek na rzecz powiatu do państw. po-
datku gruntowego na rok 1935-36, który da sumę około 140 tys. złotych. 
Uchwalono również dodatek komunalny do państw. podatku dochodowe-
go, dalej upoważniono Powiatową Komunalną Kasę Oszczędności do za-
ciągnięcia na rok 1935 kredytów w wysokości 700 tys. złotych. Do rady Pow. 
Kasy Oszczędności wybrano 4 członków ponownie pp.: Jana Kałmuczaka, 
J. Skrzypczaka i  H. Hoff mana, a  w  miejsce zmarłego śp. Barczyńskiego, 
p. Filipowskiego ze Świerczyny.

Jest styczeń 1935 roku. Radiostacja toruńska ma zacząć nadawać w połowie miesiąca. Włochy nawiedziła fala śniegów - w Mediolanie 

jest 9 stopni mrozu, a w Rzymie i okolicach spadł biały puch. Prasa rozpisuje się o plebiscycie w Zagłębiu Saary, który został roz-

strzygnięty na korzyść NIemiec. W Polsce odnotowano właśnie kolejne ofi ary mrozu - w pobliżu miejscowości Tupadły nad Bałtykiem 

"rozbiła swój obóz banda cyganów, zamieszkała w wozach, krytych dachem i z oknami. Wskutek silnego mrozu, dochodzącego 

do 27 st., w ciągu nocy zamarzło dwoje dzieci w wieku do lat 5. Nad ranem rodzice stwierdzili, że ciała już są skostniałe. Wszelki 

ratunek na nic się już nie przydał". W Kownie szerzy się epidemia grypy.

A co dzieje się w styczniu 1935 roku w Lesznie i okolicach?
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Nauka dla dzieci ułomnych

W prasie przedwojennej stosowano zgoła inne określenia na osoby nie-
pełnosprawne, co dziś wydaje się nie do pomyślenia. Przytoczony wy-
żej tytuł opatrywał artykuł dotyczący Leszna, w którym tak napisano:

W wykonaniu ustawy i szkoleniu dzieci czterozmysłowych wzywa się rodzi-
ców do zgłoszenia: 1) dzieci ociemniałych i  w  wysokim stopniu słabo wi-
dzących, które do d. 1 września 1936 r. ukończą 6-ty rok życia, 2) dzieci głu-
choniemych, niemych i  w  wysokim stopniu źle słyszących, które do dn. 1 
września 1936 r. ukończą 7 rok życia. Zgłoszenia przyjmuje się w zarządzie 
miejskim pokój 4 do dnia 15 bm.

Krew się polała

Zdarzenie z rejonu Śmigla:

Na zagrodę rolnika W. Sołtysiaka w  Januszewie napadł nieznany osobnik 
i pobił dotkliwie gospodarza zagrody. Pobity doznał złamania szczęki, dwu 
żeber, skaleczenia prawego oka i wstrząsu mózgowego. Sołtysiak nie mógł 
zeznać kto go napadł.
Zawezwana policja wszczęła dochodzenia, w toku których wyszło na jaw, że 
napadu dokonał zięć pobitego, Stefan Jórga z Januszewa. Napad był doko-
nany na tle zatargu majątkowego. Stan Sołtysiaka jest bardzo groźny.

Choroba i złodziejskie wyprawy 

po wiktuały

NIetypowe zdarzenia z połowy stycznia 1935 roku:

W tych dniach stwierdzono we wsi Jerce kilka wypadków tyfusu brzusznego.
*

Rolnikowi p. Piotrowskiemu z  Krzywinia od dłuższego już czasu kradzio-
no ze stodoły pszenicę w  snopach. Ogółem skradziono 30 ctr pszenicy. 
Onegdaj policja ujęła sprawców kradzieży.

*
Nauczycielowi p. Ignacemu Wójcikowi z  Jerki skradziono z  uli 5 kg. miodu 
i  zniszczono 12 rojów pszczół. Straty poszkodowany oblicza na około 800 
złotych.

*
Rolnikowi Jankowiakowi z Krzywinia skradziono z chlewu 17 kur.

*
Ks. prob. Nowakowi z Czerwonejwsi skradziono ze stogu 500 kg. żyta w war-
tości 70 zł.

*
Rolnikowi Ludwikowi Mejzie z  Nowego Dworu skradziono kilkuletniego 
wieprza.

*
Z piwnicy sióstr Janiny i Ireny Neugebauerównych skradli złodzieje 2 rowery 
damskie, maszynkę do gotowania, 30 kg. jabłek, 8 naczyń z marynatami i 2 
platanki wina po 15 Itr. Ogólna szkoda wynosi ponad 300 zł.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiały pochodzą z "Kuriera Poznańskiego". 

Zachowano pisownię oryginalną.
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Niemożliwe nie istnieje
„A rower jest wielce okej. Rower to jest świat” śpiewał Lech Janerka. Ze słowami artysty zgodzi się każdy miłośnik dwóch kółek. 

Jednym z takich miłośników jest pochodzący z Leszna Roman Jagodziński, który doskonale radzi sobie w „Everestingu”.

- „Everesting” to wyzwanie kolarskie. 
Polega na tym, że należy wybrać podjazd 
rowerowy i pokonać go tyle razy, aby cał-
kowita pokonana wysokość przekroczyła 
8848 m. Z wyzwaniem można zmierzyć 
się właściwie w każdym miejscu, w każ-
dej chwili. Można na przykład kilkadzie-
siąt razy wjeżdżać na niewielkie wzgó-
rze. Istnieje ofi cjalna strona internetowa 
everesting.cc, na której zgłasza się miej-
sce, w którym chce się podjąć zadania. 
Pomysł narodził się w Australii, a w do-
bie panującej pandemii stał się bardzo 
popularny, także wśród zawodowców – 
wyjaśnia Roman.

Roman na miejsce swojego challen-
gu wybrał szczyt Pico Veleta w górach 
Sierra Nevada w hiszpańskiej Andaluzji. 
Najwyżej położoną drogę w Europie 

i jak do tej pory jest jedyną osobą, któ-
ra zrealizowała cel na tym podjeździe.

- Dobrze znałem trasę, próbowałem 
Everestingu tutaj już rok wcześniej, jed-
nak mi się nie udało. Realizacja zadania 
musi zmieścić się w 24 godzinach. Nie 
ma mowy o śnie. Przygotowanie wyma-
ga nie tylko kondycji fi zycznej, ale i do-
skonałej taktyki. Niemniej samo przy-
gotowanie daje już bardzo dużo radości 
i satysfakcji.
Roman zrealizował cel w 18 godzin. 

Wystartował o 3 nad ranem. W miejscu, 
gdzie rozpoczął wyzwanie, „ukrył” na-
leśniki i kilka litrów wody.

- Na trasie nie było zbyt wielu miejsc, 
w których można uzupełnić prowiant. 
Podczas zjazdu odwiedziłem jedynie 
stację benzynową. Wiedziałem, że kiedy 
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będę mijał ją kolejnym razem, będzie już 
zamknięta. Startując do drugiego pod-
jazdu, miałem zamówioną pizzę, która 
czekała na dole. Najtrudniejszy okazał 
się trzeci podjazd – wyznaje.

Należy zaznaczyć, że na trasie pano-
wała ogromna różnica temperatur. Od 
40-stopniowego upału do około 0 stop-
ni, co przez silny wiatr odczuwalne było 
jako znacznie niższa. Podczas zjazdu 
można osiągnąć prędkość 70 km/h, na-
tomiast średnia prędkość to ok. 45 km/h. 
Ogromny wysiłek fi zyczny to niesamo-
wite wyzwanie dla organizmu, ale re-
kompensatą podczas realizacji zadania 
były krajobrazy.

- Przebywanie w górach jest piękne. 
Przebywanie w środku nocy, w ciemnoś-
ci doświetlanej tylko blaskiem księżyca, 
jadąc na rowerze w towarzystwie kozio-
rożców zerkających z przydrożnych skał, 
stad cieni przebiegających w dolinach 
kilkaset metrów poniżej, jest nieziem-
skie. Widoki wyglądały jak z innej pla-
nety, a krajobraz podziwiany zza rowero-
wej kierownicy ma zaletę, że nie zmienia 
się ani za szybko, ani za wolno.
O swoim wyczynie Roman napisał na 

prowadzonym przez siebie fanpage’u na 

Facebooku „Góra i chmura”. Skąd taka 
nazwa?

- Pracuję jako pilot w liniach lotniczych. 
Z perspektywy samolotu mam możli-
wość obserwacji wspaniałych miejsc, 
które mógłbym odwiedzić na rowerze. 
Z kolei jadąc rowerem, podziwiam sa-
moloty. Jednocześnie jazda na dwóch 
kółkach jest znakomitą odskocznią od la-
tania i odwrotnie. Wykonywanie zawodu 
pilota wiąże się także z częstą zmianą 
miejsca zamieszkania. W każdym z nich 
szybko znajduję wspaniałe trasy do jaz-
dy. Z kolei przyjeżdżając do Leszna, za-
uważam, jak dobrze rozwija się infra-
struktura w mieście. Cieszę się także, że 
przybywa ścieżek rowerowych – dodaje.

Rower w życiu Romana jest bardzo 
ważny, zawsze stara się zabrać go ze 
sobą. Lubi także „majsterkować” przy 
jednośladach, a umiejętność serwisowa-
nia przydaje się podczas kilkudniowych  
kolarskich wyzwań-bikepackingu. A ta-
kich w kalendarzu Romana nie brakuje. 
Obok „Everestingu” miał okazję choćby 
do zwiedzenia na rowerze Francji wraz 
z małżonką. Nie brakuje także planów 
rowerowego odwiedzenia fl andryjskich 
podjazdów w Belgii czy górskich prze-
łęczy Andów w Chile. Pozostaje życzyć 
wiatru w plecy!

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Fotowoltaika od A do Z
Postanowiliście w Nowym Roku być bardziej ekologiczni i jednocześnie oszczędni? Mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia 

- skorzystajcie z oferty fi rmy Trip Energy. Z Kamilem Nadolnym, właścicielem Zespołu Handlowego Trip Energy Sp. z o.o. rozma-

wia Mateusz Gołembka.

1. O czym trzeba wiedzieć planując 
montaż systemu fotowoltaicznego?
Planowanie systemu fotowoltaicznego 

możemy sprowadzić do następujących 
punktów:
1. Określenie zapotrzebowania na 

energię elektryczną - można to zrobić 
w oparciu o rachunek miesięczny za 
energię elektryczną lub roczne łączne 
zużycie energii elektrycznej na podsta-
wie wszystkich rachunków.
2. Dobranie odpowiedniej mocy insta-

lacji - Za każdą 1 kWh oddaną do sie-
ci Prosument (osoba, która jednocześ-
nie wytwarza, a zarazem konsumuje 
prąd), może w skali roku odebrać  0,8 
kWh energii elektrycznej, w przypadku 
instalacji do 10 kwp, natomiast dla insta-
lacji powyżej 10 kW przelicznik ten wy-
nosi 0,7 do 1 kwh. Drugim kluczowym 
czynnikiem są plany klienta dotyczące 
zwiększenia zużycia energii elektrycz-
nej np. poprzez montaż pompy ciepła, 
klimatyzacji, rekuperacji, płyty induk-
cyjnej itd. lub jego zmniejszenia poprzez 
wymianę oświetlenia na energooszczęd-
ne. Wielkość zapotrzebowania na prąd 
określi wielkość instalacji czyli ilość 
oraz moc paneli.
3. Charakterystyka możliwości mon-

tażowych w danej lokalizacji - spro-
wadza się do określenia czy instalacja 
fotowoltaiczna ma zostać zamontowa-
na na dachu skośnym, płaskim lub na 
gruncie. W przypadku dachu określamy 
również rodzaj pokrycia (np. dachówka 
ceramiczna, betonowa, blachodachów-
ka, blacha trapezowa, papa termozgrze-
walna itd.) Weryfi kujemy czy klient po-
siada umowę kompleksową z zakładem 

energetycznym oraz rodzaj instalacji 
elektrycznej w budynku - jedno lub trój-
fazowa. Następnie weryfi kujemy czy na 
dostępnej powierzchni do montażu zmie-
ści się instalacja o określonej mocy.  
4. Dobór podzespołów - nasi doświad-
czeni przedstawiciele dobierają odpo-
wiednie podzespoły. Aby zapewnić od-
powiednią jakość oferowanych usług 
w przypadku instalacji fotowoltaicznych 
bazujemy tylko na podzespołach spraw-
dzonych producentów. W przypadku pa-
neli fotowoltaicznych są to fi rmy Sharp, 
LG czy Amerisolar,  natomiast prefero-
wane przez nas inwertery (falowniki) to 
SMA, Fronius lub Huawei.  Konstrukcje 
montażowe oraz okablowanie pochodzi 
od renomowanych producentów,  są de-
dykowane do instalacji fotowoltaicz-
nych oraz posiadają wszelkie niezbędne 
certyfi katy.
2. Czy każdy budynek nadaje się do 

zainstalowania paneli?
Główną przeszkodą dla montażu insta-

lacji fotowoltaicznej może być stan po-
krycia dachowego lub konstrukcji nośnej 
dachu. W takim przypadku każdy rze-
telny instalator rekomenduje wymianę 
pokrycia dachowego wraz z konstruk-
cją przed zamontowaniem instalacji lub 
proponuje montaż instalacji na gruncie. 
Należy zaznaczyć, że obecnie używane, 
najpopularniejsze panele monokrysta-
liczne, są już na tyle wydajne, że mogą 
być montowane z powodzeniem również 
na połaciach dachowych skierowanych 
na wschód i zachód. Dlatego też do każ-
dego budynku lub miejsca, gdzie chcemy 
zamontować fotowoltaikę należy podejść 

indywidualnie, by określić możliwie naj-
korzystniejsze rozwiązanie. 
3. Czy możliwy jest montaż instala-

cji zimą?
Od strony technicznej naturalnie tak. 

Montaż zimą jest możliwy, pod warun-
kiem, że warunki pogodowe umożliwia-
ją bezpieczną pracę - temperatura jest 
powyżej 0o Celsjusza, powierzchnia da-
chowa nie jest oblodzona ani mokra, nie 
wieje silny wiatr oraz nie pada śnieg lub 
deszcz. Każda odpowiedzialna fi rma nie 
pozwoli na pracę, gdy występuje któraś 
z powyższych przesłanek. Priorytetem 
przy montażu jest zapewnienie maksy-
malnego bezpieczeństwa pracowników 
oraz uniknięcia strat w postaci np. uszko-
dzenia dachu klienta. Mając to wszystko 
na uwadze warto jest przesunąć montaż 
o kilka dni, w szczególności gdy weź-
miemy pod uwagę, że miesiące jesienno-
-zimowe odpowiadają za maksymalnie 
15% łącznej rocznej produkcji energii 
instalacji fotowoltaicznej. 
Od strony formalnej również tak, gdyż 

dzięki obecnemu systemowi rozliczeń 
z zakładem energetycznym od dnia za-
montowania instalacji Prosument prze-
staje płacić za energię elektryczna.
4. Jakie są największe zalety posiada-

nia systemu?
Dla klientów decydującymi czynnika-

mi przemawiającymi za zamontowaniem 
instalacji fotowoltaicznej są przesłanki 
ekonomiczne i ekologiczne. 
Ekonomiczne wiążą się ze zredukowa-

niem opłat za energię elektryczną do 
wysokości opłat stałych czyli za moż-
liwość rozliczania się na zasadach pro-
sumenckich, a więc w skali miesiąca 
wynoszących 20-30 złotych. W 2021 
roku ceny energii elektrycznej wzrosną 
o około 3,5%, dodatkowo gospodarstwa 

domowe będą uiszczać opłatę mocową. 
Skutkiem podwyżek w skali roku będzie 
dodatkowy nominalny trzynasty rachu-
nek za energię elektryczną. W efekcie 
zwrot inwestycji w postaci instalacji fo-
towoltaicznej będzie jeszcze szybszy.
Przesłanki ekologiczne dotyczą zmniej-

szenia globalnej emisji CO2 a w po-
łączeniu z pompą ciepła lub foliami 
grzewczymi i rekuperacją pozwala na 
zmniejszenie poziomu smogu oraz po-
prawę jakości powietrza i życia w swo-
jej okolicy. Dlatego warto przekonywać 
swoją najbliższą lokalną społeczność 
do zmiany sposobu ogrzewania oraz 
upowszechniania odnawialnych źródeł 
energii.
5. Co jeszcze poza systemem foto-

woltaicznym znajdziemy w Państwa 
ofercie?
W naszej ofercie znajdą Państwo rów-

nież m.in. rekuperację, pompy ciepła 
do c.o. i c.w.u. lub c.w.u., klimatyzację, 
maty i folie grzewcze.
6. Na czym polega rekuperacja?
Tradycyjna wentylacja grawitacyjna po-

lega na zasysaniu powietrza przez ciąg 
w kominie, a tym samym zastąpienie 
powietrza w pomieszczeniach świeżym 
z zewnątrz. Wadą tego rodzaju wentyla-
cji jest wychładzanie pomieszczeń, co 
wiąże się z wyższymi kosztami ogrze-
wania w zimie. Rekuperacja pozwala na 
odzyskiwanie części ciepła z powietrza 
będącego wewnątrz budynku i ogrza-
niem nim świeżego powietrza z ze-
wnątrz. W dużym uproszczeniu w reku-
peratorze mamy 4 kanały: 2 nawiewne 
i 2 wywiewne oraz wymiennik ciepła. 
Przepływające w urządzeniu powietrze 
przekazuje ciepło przez wymiennik cie-
pła - od nieświeżego powietrza znajdują-
cego się w pomieszczeniach do świeżego 

a ateus Go e b a.
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pobieranego z zewnątrz, które następ-
nie jest rozprowadzane kanałami do po-
szczególnych pomieszczeń. Efektem 
działania rekuperatora jest zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię cieplną bu-
dynku a tym samym obniżenie rachunku 
za ogrzewanie.
7. Dlaczego zdecydowaliście się otwo-

rzyć biuro w Lesznie?
Idea rozwoju naszej fi rmy polega na 

otwieraniu kolejnych biur regionalnych 
w poszczególnych województwach, 

następnie zwiększanie zatrudnienia 
w oparciu o lokalnych pracowników tak, 
aby dany punkt był w stanie komplekso-
wo obsłużyć klientów na terenie całego 
województwa. Po osiągnięciu tego celu 
kolejnym jest rozwój następnego punk-
tu w kolejnym województwie w opar-
ciu o ten sam schemat. Lokalizacja biura 
regionalnego zależy od wielu czynni-
ków. W przypadku Wielkopolski wy-
bór padł na Leszno przede wszystkim 
ze względu na bardzo dobre połączenie 

komunikacyjne z resztą województwa 
oraz Dolnośląskiego biura regionalnego 
w Trzebnicy. 

8. Dlaczego warto wybrać fi rmę Trip 
Energy?
Warto skorzystać z naszej oferty ze 

względu na to, że zakres naszych usług 
nie ogranicza się tylko do fotowoltaiki. 
Oferujemy również wspomniane pompy 
ciepła, rekuperację, klimatyzację, folie 
i maty grzewcze. Realizacja usługi jest 
kompleksowa, obejmuje wszystkie eta-
py od momentu dobrania podzespołów, 
przedstawienia oferty do uruchomienia 
któregokolwiek z powyższych urządzeń. 

Ponadto w imieniu klienta dopełniamy 
wszelkich formalności związanych m.in. 
z zakładami energetycznymi oraz poma-
gamy w uzyskaniu dofi nansowań z róż-
nych programów dotacyjnych realizowa-
nych w ramach programów rządowych, 
lokalnych oraz unijnych. Posiadamy 
własne ekipy montażowe realizujące 
inwestycje u naszych klientów oraz słu-
żymy wsparciem technicznym od mo-
mentu wyboru naszej oferty przez cały 
okres trwania gwarancji. Zapraszamy do 
współpracy.

ROZMAWIAŁ: 
MATEUSZ GOŁEMBKA
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Bonjour, Paris!
Opowiadanie o Paryżu jest trudne, bo przecież każdy o nim słyszał. Jego największe atrakcje turystyczne widzieli wszyscy, nieko-

niecznie na żywo. Mimo że na wieżę Eiffl  a należy wjechać, a Luwr odwiedzić, to w Paryżu warto też poszukać miejsc tajemniczych, 

o których być może nie wiedzą sami Paryżanie. Czasami będą ukryte, romantyczne, urocze, a nieraz mroczne i odrażające. 

Zaraz, gdzie ja jestem?!

Wybierając Ryanair prawdopodobnie 
wylądujemy na lotnisku Beauvais-Tille, 
czyli 84 km od centrum stolicy Francji. 
Paryż posiada jeszcze dwa porty lotni-
cze, które znajdują się znacznie bliżej 
miasta: Roissy-Charles de Gaulle oraz 
Orly. Tutaj dotrzemy liniami Air France 
lub LOT z Warszawy. Przelot tanimi li-
niami lotniczymi będzie oczywiście tań-
szy. Z Beauvais-Tille do centrum dość 
często kursuje pociąg. Bilet nie powinien 
być droższy niż 10-12 euro. Z pozosta-
łych dwóch lotnisk regularnie odjeżdża-
ją autobusy.

Na czym warto oszczędzać?

Myślę, że warto darować sobie zakupy 
i jedną czy dwie kolacje w restauracji, 

a zamiast tego zatrzymać się w hotelu 
w samym centrum. Nie ma nic piękniej-
szego, niż spędzenie nocy w samym ser-
cu Paryża. Wówczas w pewien sposób 
przestajecie być turystami. Zaczynacie 
się czuć jak tutejsi. W końcu słyszycie 
wszystkie odgłosy nocnego miasta. Być 
może jesteście zaintrygowani tym, co 
akurat dzieje się na wąskiej uliczce pod 
balkonem, a może po prostu nie może-
cie się już doczekać rana, gdy na tarasie 
skosztujecie najpyszniejszych croissan-
tów przy akompaniamencie budzące-
go się miasta. Być może niezwłocznie 
udacie się do okolicznej kawiarenki na 
świeżo pachnącą kawę, aby uniknąć naj-
większych tłumów. W drodze powrotnej 
zahaczycie o malutką cukiernię, która 
właśnie się otwiera, a może i o stuletnią 
księgarnię lub kiosk. Później wrócicie do 

hotelu, bo zauważycie turystów, którzy 
jakoś nie za bardzo dostrzegają piękno 
i kameralność, którą Paryżanie skrzęt-
nie ukrywają. Hotel du Cygne oraz Hotel 
Saint Honore to najtańsze obiekty nocle-
gowe w I dzielnicy. Pokój dwuosobowy 
kosztuje w nich odpowiednio 250 i 270 
zł. Sporo, ale dokładnie tyle wydacie 

na zupełnie niepotrzebną koszulę lub 
kolejną torebkę w jednym z paryskich 
sklepów. 

Karta turysty, bilety do metra, 
kupony do restauracji

W Paryżu, podobnie, jak w wielu in-
nych miastach można wykupić kartę 

REKLAMA

Paryż jest piękny z każdej perspektywy...

Paryż z Wieży Eiffl  a.
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turysty. Dobrym przykładem jest Paris 
Museum Pass, który uprawnia do wstę-
pu do ponad 50 muzeów w ramach jed-
nej opłaty w wysokości 52 euro na 48h. 
Rozwiązanie jest korzystne dla osób, 
które rzeczywiście planują je zwiedzać. 
Jeśli planujecie odwiedzić mniej niż 6 
obiektów, to karta nie będzie opłacal-
na. Podobnie sprawa wygląda z biletem 
okresowym na metro. Wcześniej dokład-
nie zaplanujcie, co będziecie zwiedzać. 
Może się okazać, że z metra skorzysta-
cie tylko dwa razy dziennie. Przed pan-
demią popularne stawały się tzw. kupony 
do restauracji. Działały one zazwyczaj 
w obiektach należących do tej samej sie-
ci. Czy warto je kupić? Myślę, że nie. 
Nie ma nic bardziej frapującego, niż po-
święcanie czasu na szukanie konkretnej 
restauracji.

Czas na zwiedzanie!

Koniec kwestii organizacyjnych, teraz 
czas trochę pochodzić. Winnica Clos 
Montmartre nie jest otwarta dla tury-
stów. Nieofi cjalnie, jeśli znacie trochę 
francuski i spotkacie miłą osobę, to 

pozwoli wam wejść do środka. Zdarza się 
to rzadko, ale niektórzy mają szczęście. 
Naprawdę duże, ponieważ jej wnętrze 
jest magiczne. Obecnie Paryż posiada 
de facto dwa łuki triumfalne. O jednym 
wiecie, a drugi znajduje się w dzielni-
cy La Defense. Jest to obecnie dzielnica 
biznesowa, w sercu której znajduje się 
potężna budowla przypominająca… pro-
stokąt. Gdyby akurat była brzydka pogo-
da to koniecznie wpadnijcie do kina La 
Pagode. Wizyta tam oznacza teleporto-
wanie się do dawnej Japonii. Le Ballon 
de Paris to w dużym skrócie wielki ba-
lon przywiązany do liny. Wchodzicie do 
koszyka, a następnie unosicie się nad 
Paryżem. Cmentarz Pere-Lachaise bu-
dzi mieszane uczucia. W końcu miejsce 
spoczynku zmarłych nie powinno być 
atrakcją turystyczną. Z drugiej strony to 
właśnie tutaj leży Oscar Wilde, Maria 
Callas oraz wielu innych znakomitych 
Paryżan. Może więc warto pożegnać się 
z nimi jeszcze raz? Muzeum Carnavalet 
ma tę zaletę, że jest dość kameralne, 

a jednocześnie bogate w eksponaty. To 
po prostu muzeum historii Paryża. 

Przerwa…

Zwiedzanie zwiedzaniem, ale trzeba 
też coś zjeść. W tym celu udajcie się na 
plac Marche Sainte Catherine (dzielni-
ca Marais). Mieszczą się tutaj malutkie 
restauracyjki, których menu najczęściej 
ogranicza się do kilku potraw. W pew-
nym sensie jest to jednak wyznacznik 
jakości. Paryżanie doskonale wiedzą kto 
w jakim daniu się specjalizuje. Jak ma-
wiają, prawdziwy kucharz potrafi  perfek-
cyjnie upiec jedno ciasto, a nie kilkadzie-
siąt. W Paryżu nie bójcie się próbować 
różnych potraw. Jeśli zaskoczy was re-
stauracja erytrejska, to znaczy, że war-
to spróbować danie narodowe Erytrei. 

Paryż jest multikulturowy i warto z tego 
korzystać. Zapewne zastanawiacie się, 
gdzie wstąpić na lampkę wina. To pyta-
nie pominę milczeniem, ponieważ takie 
miejsce każdy musi znaleźć sam.

Co jeszcze?

Les Catacombes to atrakcja turystycz-
na dla wybranych. Wiem, że powinie-
nem zachęcić każdego, ale to nie ma 
sensu. Starożytne katakumby to miej-
sce spoczynku sześciu milionów osób. 
Wewnątrz jest naprawdę mrocznie, po-
nuro i zimno. Najczęściej w okresie let-
nim organizowane są wycieczki tema-
tyczne. Najbardziej przerażająca to ta, 
która odbywa się w środku nocy w ma-
łej grupie osób. Duże emocje budzi 
również kościół Sainte-Chapelle. Przez 
wielu nazywany najpiękniejszym, kato-
lickim obiektem sakralnym. Obecnie nie 
jest to możliwe, jednak za jakiś czas za-
pewne ponownie będzie można zwiedzać 
Palais Bourbon będący siedzibą francu-
skiego Zgromadzenia Narodowego. To 
prawdziwa mekka demokracji, o której 
nie można zapomnieć, będąc w Paryżu. 
Nawiasem mówiąc, w stolicy Francji 
znajduje się mnóstwo budynków sądo-
wych, które na ogół można zwiedzać. 

KAMIL DUDKA

Wieża Eiffl  a.

Symbol dzielnicy La Defense.
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Tymczasem w prawie
Co nas czeka w 2021 roku?

Rok temu pisałem o zmianach, które miały nastąpić w 2020 roku. Znaczna większość z nich dotyczyła kwestii administracyj-

nych. Niektóre, z powodu pandemii, nie weszły w życie lub musiały zostać zmodyfi kowane. Mimo że w tym roku może być po-

dobnie, to warto przygotować się na pewne nowości - niestety niekoniecznie korzystne. 

Wyższe wynagrodzenie

Podobnie jak w zeszłym roku, również w 2021 roku 
wzrosło minimalne wynagrodzenie. Osoby zatrudnio-
ne, które zarabiają najmniej, otrzymają miesięcznie 
o 200 zł brutto więcej niż w 2020, czyli w przypadku 
zatrudnienia na pełny etat 2 800 zł brutto. Minimalna 
stawka godzinowa, w przypadku pracowników świad-
czących pracę na podstawie umowy cywilnopraw-
nej (np. zlecenie, o dzieło) wyniesie 18,30 zł brutto, 
czyli o 1,30 zł brutto więcej niż dotychczas. Należy 
jednak pamiętać, że część opłat jest uzależniona od 

wysokości minimalnego wynagrodzenia - np. wyższa 
niż w roku ubiegłym jest opłata za aplikację radcow-
ską lub adwokacką. 

Opłata małpkowa oraz podatek od cukru

Rząd już od pewnego czasu zapowiadał wprowadzenie 
tzw. opłaty małpkowej. Jest to danina publiczna pobie-
rana od alkoholu w opakowaniach do 300 ml. Wynosi 
ona obecnie 25 zł od 1 litra 100% alkoholu. Oznacza 
to, że 200 ml buteleczka wódki kosztuje o około 2 zł 
więcej, niż w roku ubiegłym. Podatek cukrowy pobie-
rany jest od napojów z cukrem, substancją słodzącą, ale 
także substancją aktywną, czyli np. kofeiną lub tauryną. 

Wysokość podatku jest uzależniona od dwóch czynni-
ków: opłaty zmiennej (każdy gram powyżej 5 g/100 ml 
oznacza dodatkowy koszt 5 gr) oraz opłaty stałej (50 
gr za litr napoju z cukrem lub substancją słodzącą lub 
10 gr za litr napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny).

Bezpieczniejsze e-płatności

Każdy dostawca usług płatniczych był zobowiązany 
wdrożyć do 1 stycznia 2021 roku tzw. system silnego 
uwierzytelnienia w transakcjach e-commerce. W prak-
tyce oznacza to konieczność potwierdzenia każdej 
transakcji wykonanej w internecie jednorazowym ha-
słem SMS lub autoryzacją w aplikacji mobilnej. Nie 
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jest to jednak żadna przełomowa zmiana, ponieważ 
większość banków już od pewnego czasu stosuje me-
chanizm silnego uwierzytelnienia. 

Ulga abolicyjna oraz droższe połączenia

Ta zmiana dotknęła szczególnie osoby pracujące za 
granicą. W 2021 roku zlikwidowano tzw. ulgę aboli-
cyjną. Oznacza to, że nie jest już możliwe uniknię-
cie wyższego opodatkowania przy rozliczaniu docho-
dów z zagranicy. Opuszczenie Unii Europejskiej przez 
Wielką Brytanię oznacza też wyższe opłaty za połą-
czenia telefoniczne wykonywane z Polski na wyspy 
lub odwrotnie. 

Nowelizacja kodeksu ruchu drogowego

W 2021 roku nastąpią pewne zmiany dla kierowców. 
Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy wejdą one w ży-
cie, ale warto się na nie przygotować. Obecnie w terenie 
zabudowanym między 22:00 a 6:00 można poruszać się 
z prędkością 60 km/h. Gdy nowelizacja wejdzie w ży-
cie, wartość ta zostanie obniżona do 50 km/h. Zakazane 
będzie również jeżdżenie « zderzak w zderzak » na 
autostradzie oraz drodze szybkiego ruchu. W praktyce 
oznacza to po prostu, że nie powinniśmy zbliżać się za 
bardzo do samochodu przed nami. Ministerstwo pla-
nuje również przyznać pierwszeństwo pieszym, którzy 
wchodzą na przejście, a także zakazać korzystania z te-
lefonu podczas przechodzenia przez jezdnię. 

Podwyżki dla czworonogów

Polski rząd nie zapomniał także o psach i również w 
stosunku do nich podniósł opłatę. Obecnie górny limit 

podatku od czworonogów wynosi 130,30 zł, natomiast 
w 2020 r. kształtował się na poziomie 125,40 zł. W 
zamian rząd obiecuje przygotować pewne zmiany w 
prawie, które będą lepiej chroniły zwierzęta. Niestety 
konkretne informacje nie są na razie znane.

Nowość w prawie cywilnym

Jest to jedna z nielicznych dobrych wiadomości dla 
(niektórych) przedsiębiorców. Od nowego roku zosta-
li oni objęci ochroną konsumencką. Oznacza to, że 
mogą złożyć reklamację, a także odstąpić od umowy. 
Zmiana obejmuje jednak wyłącznie przedsiębiorców 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, 
czyli (zgodnie z kodeksem cywilnym) przedsiębiorców 
na prawach strony. Nowelizacja jest korzystna, jednak 
wątpliwości budzi jej poprawność legislacyjna.

Kwestia śmieci

Znaczna część gmin oraz dużych miast zapowiedzia-
ła, że na początku 2021 roku należy spodziewać się 
wyższych opłat za wywóz śmieci. Na szczęście nie 
powinny one nastąpić w Lesznie i kilkunastu gmi-
nach należących do Komunalnego Związku Gmin 
Regionu Leszczyńskiego. Do KZGRL nie należy gmina 
Włoszakowice, w niej nastąpią podwyżki. 

Prawo naprawy

W 2021 roku czeka nas rewolucja na rynku sprzętu 
AGD. Prawo do naprawy to szereg wymogów, któ-
re Unia Europejska będzie wymagać od producentów 
sprzętu elektronicznego. Przede wszystkim producent 
będzie zobowiązany do produkcji części zamiennych, 

a także obowiązku konstrukcji urządzeń tylko z takich 
komponentów, które da się wymienić. Na przykład za-
kazana będzie sprzedaż laptopa z wbudowaną na sta-
łe baterią. Konsument będzie musiał zostać poinfor-
mowany o spodziewanej żywotności sprzętu, a także 
otrzymać instrukcję, która pozwoli mu dokonać pod-
stawowych napraw. 

Nie za dużo podatków?

Łatwo można zauważyć, że praktycznie wszystkie 
zmiany dotyczą nowych podatków, ich podwyższenia 
lub wprowadzenia nowych opłat. Jest to dość niepo-
kojące, ponieważ nic nie wskazuje na to, że w 2021 
roku pojawią się jakieś większe nowości, które będą 
choć trochę pozytywne dla przedsiębiorców oraz kon-
sumentów. Wyższe wynagrodzenie minimalne abso-
lutnie nie oznacza, że w naszych portfelach znajdzie 
się więcej pieniędzy.

Czy o czymś nie zapomniałem?

Obecnie sytuacja polityczno-gospodarcza zmienia się 
z dnia na dzień. Być może niektóre zmiany będą już 
nieaktualne za kilkanaście tygodni. Z tego powodu cał-
kowicie pominąłem wszystkie kwestie dotyczące tzw. 
tarcz dla przedsiębiorców, które dość regularnie zmie-
niają się.

KAMIL DUDKA

REKLAMA
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Praca podczas studiów, czyli o duńskim śnie
Łączenie pracy ze studiami nie jest niczym niezwykłym. W końcu robi tak większość studentów. Mimo to, czy każdy student 

prawa decyduje się na półroczny wyjazd do pracy do Danii? Niezupełnie. Mieszkająca w Wilkowicach Weronika, absolwentka 

I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, po półrocznym pobycie w stolicy Lego, jest bogatsza nie tylko o duńską pensję, ale 

także o coś znacznie piękniejszego… 

Kamil: - Gdy rozmawialiśmy pięć lat 
temu, mówiłaś, że chcesz studiować 
prawo. Zdania nie zmieniłaś.
Weronika: - Część dzieciństwa poświę-

ciłam oglądaniu fi lmów i seriali o te-
matyce prawniczej. Gdy byłam trochę 
starsza, zdałam sobie sprawę, że sto-
sowanie prawa wygląda zupełnie ina-
czej. Niemniej właśnie dzięki nim naro-
dziło się moje uczucie do sali sądowej, 

kodeksów oraz książek. Na chwile obec-
ną nie wiem, czy będę oskarżała, broni-
ła, czy sądziła, ale wiem, że prawo karne 
jest moją największą pasją. Poza tym je-
stem trochę pyskata i pewna siebie. 

- Przed podjęciem studiów zdecydo-
wałaś się wyjechać do Danii...
- Tuż po maturze otrzymałam propo-

zycję podjęcia pracy w Danii na okres 

wakacyjny. Uznałam, że jest to dobra 
okazja, aby poznać nowe państwo, prze-
żyć przygodę, a przy okazji trochę zaro-
bić. Gdy wracałam do Polski, żałowa-
łam, że nie zdecydowałam się na studia 
na duńskim uniwersytecie. Na szczęś-
cie rok później znowu byłam w Danii. 
W tym roku miałam wrócić do Leszna 
pod koniec października, ale z powo-
du pandemii, zostałam aż do Bożego 
Narodzenia. 

- Na czym polega Twoja praca?
- Właściwie to jestem wielozadanio-

wą sprzątaczką. Sprzątam nie tylko biu-
ra, ale także sale produkcyjne, poczty, 
ośrodki dla uchodźców oraz inne nie-
typowe miejsca. W tym roku zajmuję 
się również dezynfekcją wszystkiego 
i wszystkich. 

- Wielu Polaków twierdzi, że pra-
ca za granicą jest spokojniejsza oraz 
najczęściej odbywa się w luźnej at-
mosferze. Podpisujesz się pod tym 
stwierdzeniem? 
- Duńczycy są otwarci, zrelaksowani 

oraz serdeczni. Mają na wszystko czas 
i nie za bardzo przejmują się grafi kami 
czy wyrabianiem określonego planu. 

Mówi się, że w Skandynawii szanuje 
się każdego pracownika. Tak rzeczywi-
ście jest. Mimo że « tylko sprzątam », 
to żaden Duńczyk nie patrzy na mnie 
z pogardą. 

- Skoro studiujesz prawo, to opo-
wiedz trochę o pracy w Danii pod ką-
tem prawnym.
- Z powodu pandemii rynek pracy uległ 

pewnym zmianom. Duński rząd zachęca 
pracodawców, aby w pierwszej kolejno-
ści zatrudniali obywateli Danii, a dopiero 
później obcokrajowców. Z drugiej stro-
ny urzędy skarbowe w dość restrykcyj-
ny sposób pilnują, aby pracownik praco-
wał na podstawie legalnej umowy. Aby 
uzyskać pracę, należy posiadać numer 
CPR, czyli odpowiednik polskiego nu-
meru PESEL. Większość fi rm wymaga 
również zaświadczenia o niekaralności 
oraz dokumentu potwierdzającego po-
zwolenie na pobyt. Obecnie pracuję na 
umowie o zastępstwo. Oznacza to, że 
moje wynagrodzenie jest uzależnione 
od przepracowanego czasu. Najniższa 
stawka to ok. 125 koron duńskich (ok. 

Aarhus nie jest tak popularne, jak Kopenhaga, ale mimo to warto je 
odwiedzić.

Weronika w Vejle
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Przepisy z początku XX wieku

RYBY
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Rosół wołowy (na 6 osób)  

Z rozmaitych części wołowiny rosół gotować można, ale najsmaczniejszy w most-
ku. Mięso wołowe powinno być ciemnoczerwonego koloru, a tłuszcz mieć biały 
i twardy. Na osobę bierze się pół funta mięsa na litr wody.
Aby rosół był dobry, nalewa się dobrze opłukane mięso zimną wodą, zasoli zaraz 

i gotuje na wolnym ogniu, zbierając szumowiny, aż się tworzyć przestaną; zagoto-
wany z szumowinami, będzie mętny.
Godziną przed wydaniem na stół włożyć weń włoszczyznę, tj. selerki kawałek, pie-

truszkę, marchew małą, włoskiej kapusty pół główki, cebulę razem z łupiną, gdyż 
ładniejszy kolor rosołu, pierzu gorzkiego i angielskiego po kilka ziarn, listek kwiatu 
muszkatułowego, mały kawałek imbiru. Gdy kalafi ory i szparagi tanie, można po 
kawałku kalafi ora i kilka szparagów dołożyć do rosołu, jeśli biały bardzo, wlać tro-
chę sosu od pieczeni lub upalić karmelu i łyżkę wlać w rosół, jeżeli mętny, można 
wyjąć mięso, a w rosół gotujący wlać rozbite białko w łyżce wody, przez co szumo-
winy pozbierają, potem przecedzić we wazę. Do wołowego rosołu najsmaczniejsze: 
lane kluski, makaron włoski drobny lub własnej roboty, ryż na sypko ugotowany, 
groch biały, soczewica lub drobna kaszka taterczna, osolona i okraszona masłem, 
gęsto ugotowana, po wystudzeniu na półmisku pokrajana w kostki.
Rosół wołowy zasypany kaszą perłową jak ryż ugotowaną zowie się krupnikiem. 

Do wołowiny jest dobry chrzan i musztardowy sos.

Rosół z bouillonem

Z kości wołowych, odpadków od pieczeni, będzie smaczny bardzo rosół, jeśli doda 
się łyżeczkę extraktu Liebiga, chyba, że jest dużo kości, to nie potrzeba nic doda-
wać. Przed podaniem na stół cedzi się rosół w inny garnek, dosypując w miarę drob-
nej tatercznej kaszki, którą gotuję się parę sekund, a bierze się fi liżankę na 6 osób.

Rosół skopowy

Gotuje się tak samo jak wołowy, tylko kładąc korzenie dodaje się trochę zielonego 
koperku i i we wazę usiekanego odrobinę. Najsmaczniejszy rosół skopowy latem, 
bo kopr jest świeży, przechowanego kopru czy to solonego lub suszonego nie uży-
wa się do rosołu, bo jest niesmaczny. Do rosołu skopowego podaje się biały groch, 
kartofl e w plasterki pokrajane i ugotowane na tymże rosole. Sos do skopowiny naj-
smaczniejszy z koperkiem lub szczypiorkiem i ogórkowy.

Rosół z cielęciny

Gotuje się jak każdy inny rosół, z tą różnicą, że nie tak długo, kładzie się w niego 
tylko pietruszkę i trochę pieprzu, innych korzeni wcale nie. Mięso najlepsze jest od 
górki z  żeberkami razem, tak samo jak rosół skopowy. Sos do mięsa robi się biały, 
tj, masło zaprawione mąką, rozprowadza się rosołem, do tego dodaje się 2 żółtka 
rozbite w kwaśnej śmietanie lub słodkim mleku. Można także dodać jeszcze, jak 
kto lubi, pół szklanki wina węgierskiego, lub reńskiego, rodzynków małych garść 
i cukru podług upodobania; zamiast wina można dodać sok cytryny, albo też ocet. 
Z kaczki i kur tak samo  rosół się gotuje jak z cielęciny i sosy takie same.

Smaczny krupnik

Na sześć osób ugotować pół funta kaszy perłowej na gęsto w pół litrze wody, do-
lewając wody gdyby była za twarda. Osobno wstawić kości wieprzowych, skórek 
parę i gotować w dwóch litrach wody z pietruszką. Pół godziny przed wydaniem 
wyjąć kości, wkrajać ze cztery kartofl e w plasterki i rozmieszać razem z kaszą ten 
rosołek, a krupnik gotowy.

pół funta - 250 g
funt – 500 g

półkwaterek - 125 ml
kwaterka - 250 ml

skopowina - baranina lub jagnięcina
extrakt Liebiga - pierwowzór kostki rosołowej

kasza taterczna - inaczej kasza gryczana 

76 zł) za godzinę. Pełen etat w Danii to 
37 godzin tygodniowo.

- Sprzątanie wbrew pozorom pew-
nie nie jest takie nudne. Pracowałaś 
w wielu miejscach, więc  zapewne 
przeżyłaś jakieś śmieszne sytuacje? 
- Skąd wiedziałeś? Pewnego dnia sprzą-

tałam w Danske Banku. Oczywiście 
znajdował się w nim sejf. Uznałam, że 
musi być lśniący, dlatego natychmiast 
zabrałam się do jego czyszczenia. Nagle, 
o trzeciej w nocy, włączył się alarm. 
Moje przerażenie było ogromne. Na 
szczęście, jak to w Danii, nikt się tym 
za bardzo nie przejął i nikt o nic mnie nie 
podejrzewał. Z kolei miłym wspomnie-
niem był dzień, gdy przyszłam do biura, 
a tam czekał na mnie wózek z duńską fl a-
gą oraz napisem Happy Birthday! Innego 
dnia prawie przejechałam maszyną szefa 
duńskiej poczty… 

- Co robisz po pracy?
- Nie mam dużo czasu wolnego, ale sta-

ram się zwiedzać. Na szczęście pozna-
łam mnóstwo Duńczyków, którzy poma-
gają mi odkrywać piękno ich ojczyzny. 
Odwiedziłam już Odense, Vejle, Esbjerg, 
Tonder oraz Aarhus. Szczególnie pole-
cam to ostatnie miasto, w którym moż-
na wybrać się do parku, aby nakarmić 
zwierzęta, na przykład sarny. 

- Duńskie zarobki zachwycają, ale 
w końcu trzeba też za coś żyć. Jak wy-
glądają koszty życia w Danii? 
- Być może to paradoks, ale ceny pro-

duktów spożywczych są tylko trochę 
wyższe niż w Polsce. Za to bardzo dużo 
kosztuje na przykład wynajęcie nieru-
chomości oraz kupno i utrzymanie sa-
mochodu. Niektóre podatki potrafi ą 

przerazić, ale w zamian Duńczycy otrzy-
mują naprawdę wiele. Duńska służba 
zdrowia oraz edukacja od lat uznawa-
ne są za najlepsze na świecie. Mimo to 
jako sprzątaczka mogę sobie pozwolić 
na godne życie, a także zaoszczędzenie 
pewnej części wynagrodzenia. W Danii 
przywiązuje się raczej wagę do zapew-
nienia godnego oraz stabilnego poziomu 
życia, a nie wysokości wypłaty. 

- Rozmawialiśmy już o Duńczykach 
w pracy, ale jacy są na co dzień?
- Dla mieszkańca Danii nie istnieje te-

mat tabu. Potrafi ą rozmawiać o wszyst-
kim i z każdym. Przy okazji są toleran-
cyjni oraz mają specyfi czne poczucie 
humoru. Kochają lukrecję oraz fl agę na-
rodową - można ją spotkać dosłownie 
wszędzie. Właściwie na torcie urodzino-
wym może nie być świeczek, ale muszą 
być fl agi. Duńczyków tak bardzo polubi-
łam, że byłam z jednym z nich w związ-
ku. Wydaje mi się, że Polacy są za bardzo 
skryci oraz nieufni. Nie potrafi ą zacze-
pić nieznajomego. W Danii to zupełnie 
normalne, że rozmawiasz jak z przyja-
cielem, z osobą, którą spotkałeś po raz 
pierwszy w życiu, dajmy na to na przy-
stanku autobusowym. Chyba z tego po-
wodu nie mają fi ran oraz płotów przed 
domem. Duńczycy są również dobrymi 
psychologami. Gdy tylko szef zauwa-
żył, że mam gorszy dzień, to natychmiast 
zaprosił mnie na kawę, aby spróbować 
o tym porozmawiać. Zły nastrój nie jest 
czymś normalnym, lecz czymś, co nale-
ży natychmiast zamienić w szeroki, duń-
ski uśmiech.

- Twój pobyt w Danii to w pewnym 
sensie podróż, a każda podróż czegoś 
uczy. 
- To prawda. Nauczyłam się szacunku 

do pracy. Czasami wykonuję zadania, 
które są nieprzyjemne. Pracuję napraw-
dę ciężko, ale zarabiam pieniądze, któ-
re pozwalają mi realizować swoje pasje 
oraz godnie żyć. Nauczyłam się też, że 
mogę być sobą. Nie muszę zważać na to, 
co mówią o mnie inni. Duńczycy uważa-
ją, że szczęśliwy człowiek to ten, który 
może czuć się swobodnie. W Polsce tej 
wolności brakuje.

- Jak łączysz studiowanie z pracą?
- Moim najlepszym przyjacielem jest 

obecnie komputer. W trakcie pracy ro-
bię sobie przerwę, najczęściej idę do 
samochodu, a następnie uczestniczę 
w zajęciach. Nie mogę być obecna na 
wszystkich, dlatego wówczas posiłkuję 
się notatkami znajomych. Niestety jest 
to rozwiązanie tymczasowe. Do Polski 
wracam, aby móc się lepiej przygotować 
do naprawdę trudnych egzaminów… 
chociaż muszę przyznać, że nauka prawa 
cywilnego w samochodzie przed Danske 
Bank jest dość interesująca. 

KAMIL DUDKA

Weronika w Aarhus.
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Świat w pigułce
Fiński incydent jądrowy

Elektrownia jądrowa Olkiluoto znaj-
duje się około 100 km od Turku. To 
właśnie w niej na początku grudnia 
miał miejsce niebezpieczny incydent. 
Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia 
systemu oczyszczania wody. W najgor-
szym wypadku mogłoby to doprowadzić 
do wycieku substancji radioaktywnych, 
jednak prawdopodobnie tym razem cho-
dzi tylko o małą usterkę. Fińskie służby 
zapowiedziały, że rozważą remont gene-
ralny elektrowni.

Nietypowa nieruchomość

Czy ktoś z czytelników "Leszczyniaka" 
chciałby w najbliższym czasie wy-
dać 12,6 miliona złotych? Jeśli tak, to 
dokładnie tyle trzeba zapłacić za wy-
spę Ulvsnes, znajdującą się niedaleko 
Bergen, w Norwegii. Na wyspie mieści 
się kilka budynków, w tym rezydencja, 
wędzarnia, sauna, plac zabaw oraz po-
mieszczenia dla zwierząt. Największą 
zaletą są jednak krajobrazy - Ulvsnes jest 
otoczona licznymi fi ordami. Cena wy-
spy, jak na standardy norweskie, nie jest 
duża. Jest to spowodowane jej przeszłoś-
cią. Dawniej działał tu ośrodek wycho-
wawczy dla chłopców. Podobno działy 
się tam straszne rzeczy… 

Słowackie porządki

Milan Lucansky to były szef słowa-
ckiej policji. W ramach akcji "Judasz" 
prowadzonej przez Słowacką Narodową 
Agencją Kryminalną, został zatrzymany 
pod zarzutem dopuszczenia się korupcji. 
Oprócz niego aresztowano także siedem 
innych osób. Co ciekawe, jakiś czas temu 
został zatrzymany Tiborov Gaspar, czy-
li... poprzednik Lucanskyego.

Magiczny wynalazek

Czesi postanowili stworzyć wyjątkowy 
papier toaletowy, który usuwa wszystkie 
bakterie oraz wirusy. O jego stosowa-
niu nie będę pisał, ale wspomnę tylko, 
że do jego produkcji wykorzystuje się 
cynk oraz srebro. Dzięki temu papier jest 
nie tylko bezpieczny dla skóry, ale także 
działa na nią kojąco. Jeśli to wciąż brzmi 
absurdalnie, to warto dodać, że będzie 
można z niego produkować także bank-
noty. Brzmi lepiej?

Tragiczny fi nał zabawy

W obwodzie lwowskim doszło do tra-
gicznej w skutkach zabawy. Dwulatek, 
pozostawiony w domu z czterolet-
nią siostrą oraz sześcioletnim bratem, 
w pewnym momencie znalazł zapałki. 

Niestety zabawa nimi spowodowała 
zapłon. Ogień szybko przeniósł się na 
ubranka dziecka, powodując śmiertelne 
poparzenia.

Kosztowne zaniedbanie

W tym samym obwodzie doszło do 
jeszcze jednego tragicznego zdarzenia. 
W jednym ze szpitali w pewnym mo-
mencie nastąpiła przerwa w dostawie 
energii elektrycznej. Mimo że w piwni-
cach znajdowały się dwa generatory prą-
du, to nie zostały one włączone. Wkrótce 
okazało się, że dwóch pacjentów, któ-
rzy wymagali stałego podłączenia pod 
respirator, zmarło. Przyczyną były nie-
działające urządzenia wspomagające 
oddychanie.

Zuchwała kradzież

Ił-80, inaczej zwany samolotem dnia 
Sądu Ostatecznego, podczas oczekiwa-
nia na lotnisku w Taganrogu w Rosji 
został okradziony. Sprawa jest o tyle 
niezwykła, że teren był rzekomo silnie 
strzeżony przez licznych funkcjonariu-
szy oraz wojsko. Podobno samolot był 
zabezpieczony nowoczesnym systemem 
alarmowym oraz monitoringiem. Brzmi 
to trochę absurdalnie, biorąc pod uwagę 
fakt, że złodzieje do kokpitu dostali się… 
korzystając z łomu. Co więcej, jeden 
z włamywaczy zgubił buta. Ofi cjalnie 
ukradli tylko system radiowy. 

Jeden kieliszek? 

Sputnik V to rosyjska szczepionka za-
pobiegająca zarażeniu się COVID-19. 
O ile początkowo rosyjskie społeczeń-
stwo było zachwycone nowym lekiem, 
o tyle teraz obserwuje się narastający pe-
symizm. Okazało się, że aby była sku-
teczna przez dwa tygodnie przed i 42 
dni po podaniu szczepionki, nie można 
spożywać alkoholu! Część komentato-
rów uważa, że biorąc pod uwagę nad-
chodzące święta, nie jest to możliwe. 
Inny naukowiec stwierdził, że rzeczywi-
ście alkohol może zaszkodzić, ale długa 
abstynencja może być jeszcze gorsza… 
Jeden z ekspertów, którzy uczestniczyli 
w opracowaniu Sputnik V, uważa z ko-
lei, że jeden kieliszek na pewno nie 
zaszkodzi. 

Do wspólnej skarbonki

Nic tak nie cieszy, jak wspólne oszczę-
dzanie na szczytny cel. Z podobnego za-
łożenia wyszły władze Kirgistanu, które 
zdecydowały się otworzyć dwa rachunki 
bankowe. Służą one do tego, aby każ-
dy chętny mógł na nie wpłacić pienią-
dze, których nie potrzebuje. Władze 

podkreślają, że mile widziany będzie 
każdy datek. W zamian porządni oby-
watele mają otrzymać nagrodę. Nie wia-
domo jeszcze jaką… 

Pokaźna kolekcja

Raymundo Collins to również były 
szef policji, ale tym razem ze stolicy 
Meksyku. W jego garażu znajduje się 
41 samochodów, kilka quadów, mo-
tocykl oraz trzy pary nart wodnych. 
Niestety obecnie jego majątek przejęło 
państwo - z powodu korupcji. Już jakiś 
czas temu został oskarżony o kradzież 
331.000 dolarów, za co został ukara-
ny grzywną w wysokości ponad 15 mi-
lionów dolarów. Meksyk wzbogacił się 
m.in. o Corvette C3, Cadillac Eldorado 
z 1959 roku, Lincoln Cosmopolitan czy 
Ford Model T rocznik 1927. 

Wielbłądy atakują!

Każdego, kto ma mnóstwo czasu, za-
praszam do uroczego miasteczka 
Hammerfest na północy Norwegii. To 
właśnie tutaj znajduje się rezerwat… 
wielbłądów dwugarbnych. Od razu 
uprzedzam wszystkie wątpliwości. Jest 
to gatunek przystosowany do życia w ni-
skich temperaturach. Można go spotkać 
m.in. w Mongolii. Na ogół są spokojne 
oraz przyjazne, ale niestety miewają ata-
ki gniewu. Pewnego dnia zdenerwowały 
się tak mocno, że przegryzły pewnemu 
mężczyźnie tętnicę udową. Teraz już bę-
dziecie wiedzieć, że wielbłądy żyją nie 
tylko na pustyni. 

Zakaz w Egipcie

Skoro już mowa o wielbłądach, to od 
pewnego czasu przejażdżki na nich 
w okolicach atrakcji turystycznych 
w Egipcie zostały zakazane. Tamtejsze 
Ministerstwo Turystyki uznało, że zwie-
rzęta cierpią, ponieważ muszą pracować 
od rana do wieczora w pełnym słońcu. 
Ponadto stwierdzono, że wielbłądy nie 
są przystosowane do tego, aby cały dzień 
ktoś na nich jeździł. 

Seryjny morderca za kratkami?

Rosyjska policja jest przekonana, że za-
trzymała 38-letniego mężczyznę, który 
podejrzany jest o zamordowanie co naj-
mniej 26 starszych kobiet. Większość 
zbrodni popełnił w 2011 oraz 2012 roku. 
Tak zwany maniak znad Wołgi był od 
tamtego czasu nieuchwytny. Został za-
trzymany dopiero na początku grudnia 
2020 roku. Natychmiast przyznał się 
do winy. Tłumaczył się, że był głod-
ny, mieszkał na ulicy i chciał po pro-
stu trochę zarobić. 38-letni mężczyzna 

wytłumaczył też, że zawsze stosował 
identyczną metodę. Udawał pracowni-
ka opieki społecznej, a następnie odwie-
dzał samotne kobiety w wieku od 75 do 
90 lat. W mieszkaniu mordował je kab-
lem elektrycznym, a następnie okradał 
z cennych rzeczy.

Nieprzyjemny zbieg okoliczności

Adolf Hitler, z wynikiem 85%, wygrał 
wybory samorządowe w jednym z re-
gionów Namibii. Absolutnie nie jest to 
niestosowny żart. Adolf Hitler Uunona 
to afrykański polityk, który swoje imię 
i nazwisko zawdzięcza swojemu ojcu. 
Nazwał go tak jeszcze w trakcie II woj-
ny światowej. Adolf uważa, że jego imię 
i nazwisko może być negatywnie odbie-
rane, ale jednocześnie uważa, że gdy był 
dzieckiem to nazywanie się w ten spo-
sób było zupełnie normalne. Nawiasem 
mówiąc, Namibia to była kolonia nie-
miecka, w której wciąż można odnaleźć 
liczne ślady III Rzeszy.

Co łączy Jordanię i Rosję?

Zatrucia pokarmowe. Na przedmieś-
ciach stolicy Jordanii od jakiegoś czasu 
znajdował się tajemniczy bar z kebabem. 
Pewnego dnia szef kuchni postanowił 
zorganizować promocję, sprzedając 
swoje sztandarowe danie za pół ceny. 
Skorzystało prawie 800 osób, którzy po 
kilku godzinach mieli poważne proble-
my z układem trawiennym. Prawie poło-
wa z nich wymagała hospitalizacji, nato-
miast jedna z nich - pięcioletni chłopiec 
- zmarła. Przyczyną zatrucia było praw-
dopodobnie nieświeże mięso. Z kolei 
w rosyjskiej wiosce Tomtor w Jakucji 
miała miejsca impreza. Prawdopodobnie 
była źle zaplanowana, ponieważ szyb-
ko skończył się alkohol. Uczestnicy po-
stanowili sięgnąć po… płyn do dezyn-
fekcji. Liczący prawie 69% metanol 
zabił natychmiast siedem osób, nato-
miast jeden imprezowicz wciąż pozo-
staje w śpiączce.

Patent na miliony?

Nie zachęcam do grania w hazard, ale 
gdyby ktoś planował kupić totolotka, to 
warto rozważyć następującą kombinację 
liczb: 5,6,7,8,9,10. Brzmi absurdalnie? 
Nie - w ten sposób 20 osób w RPA wy-
grało po 5,7 miliona randów (ok. 1,4 mi-
liona złotych). Zastanawiam się, czy są 
teraz szczęśliwi, ponieważ szef komisji 
losującej liczby już teraz zapowiedział 
śledztwo. Taka sekwencja numerów nie 
zdarzyła się jeszcze nigdy w historii. 

KAMIL DUDKA
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Kontynuujemy naszą międzynarodową przygodę – dzisiaj Leszczyniak po angielsku i gruzińsku.

In English and Georgian
I should talk to Tiko in Georgian. Unfortunately, this is such a diffi  cult language, which consists of a completely diff erent alpha-

bet that I decided to publish the interview in English. Nevertheless, we prepared some Georgian expressions together. Who will 

take up the challenge and learn it?

Kamil: What could you say about 
yourself? What is your hobby?
Tico: I am Tiko Nizharadze from 

Georgia, not American Georgia. 
Sometimes people do not have infor-
mation about Caucasus Georgia. I am 
volunteering for the CAT foundation in 
Leszno. I will be here for 10 months. It is 
my fi rst volunteer project and one of the 
biggest challenges in my life. I have a lot 
of hobbies, but my favourites are hiking 
and camping, making new friends. I am a 
really social person like most Georgians.

- Why did you decide to choose the 
CAT foundation?
- When someone is asking me "Why 

CAT foundation" I always answer that 

CAT chose me. I really liked the list 
of activities that they have mentioned 
in this project. You do workshops, ar-
range online meetings, it was interesting 
for me and an opportunity to gain new  
experiences.

- What are your main tasks at CAT 
foundation?
- We have diff erent tasks. For instance 

last week we worked about human rights 
week. I had my personal workshop about 
Eco Cosmetics and some games for kids. 
I was also responsible for Christmas dec-
orations with our short term volunteers. I 
cooked some Georgian dishes for home-
less people. Basically, our main task is 
to promote CAT foundation activities in 

social media, encourage local young peo-
ple to be volunteers and do not miss this 
valuable chance.

- What impression did Leszno make 
on you?
- Leszno is a small, quiet city, and it 

needs more activities to revive the spirit 
of the city. Volunteer projects are one of 
the contributors to make young people 
more motivated and interactive in dai-
ly life.

- How do Georgians spend their 
Christmas holidays?
- In Georgia, Christmas is celebrat-

ed on the 7th January. This is because 
the Georgian Orthodox Church (like the 
Orthodox Churches in Russia, Serbia 
and other countries) use the old Julian 
calendar for their festivals. Most of  
Georgian people are orthodoxes. On 
Christmas Day, many people will go on 
a 'Alilo, a parade in the streets. They are 
dressed in special clothes and costumes 
to celebrate Christmas. Some people 
carry Georgian fl ags. They are singing 
and dancing in the streets. For sever-
al years now, with the blessing of our 
patriarch, we have been lighting a can-
dle in one of the windows at 12 o'clock 
every Christmas night which means that 
Jesus Christ is coming into our homes. 

This is an amazingly beautiful sight on 
Christmas night. Also, deep believers 
meet in churches on Christmas Eve and 
participate in worship.

- What are Georgian Christmas Eve 
traditions?
- The traditional Georgian Christmas 

Tree is called a Chichilaki. It is made 
of dried wood, such as hazelnut or wal-
nut branches, which are shaved into 
long curly strips to form a small tree. 
Some people say they look like the long 
white curly beard of St. Basil the Great! 
They are decorated with small fruits and 
sweets. People are traditionally burnt on 
the day before the Georgian Orthodox 
Epiphany (19th January). This is meant 
to mark the end of the year's troubles. 
Western Christmas Trees (nadzvis khe) 
are also so popular and in general all 
families have a Chichilaki as a Christmas 
tree.

- And what are typically Georgian 
customs related to the celebration of 
New Year's Eve?
- People get their presents on New Year's 

Eve (December 31st). Presents are tra-
ditionally brought to children by Tovlis 
Papa (or tovlis babua in western Georgian 
dialects) which means grandfather snow. 
He normally wears all white clothing 

I am cooking for homeless people.

#humanrightsweek
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Słowniczek: 
• Gamarjoba - dzień dobry
• Nakhvamdis - do widzenia
• Rogor khar? - Jak się masz?
• Madloba - dziękuję
• Arafris - proszę bardzo

Flaga Gruzji.

including a hat and a cape/cloak called 
a nabadi. The cloak is heavy and very 
warm as it is made of white sheep's wool. 
Shepherds wear them in darker colors, 
but Tovlis Papa has to wear a white one! 
On New Year's Eve he comes down from 
the mountains of the Caucasus (Svaneti 
region) and walks around Georgia to de-
liver treats and sweets to all the children 
in Georgia. The streets are also decorated 
with Christmas decorations. Some live 
concerts take place in other districts. The 
most beautiful in this time is the capital 

city of Georgia - Tbilisi. This is a centre 
of all big activities for New Year. 

- Personally, I really like Georgian 
cuisine. There is a Georgian café in 
Kraków, which I always used to go to 
after my lectures on University. But 
what are the most traditional Georgian 
dishes? What is Georgian cuisine like? 
- Georgian traditional dishes are Satsivi 

- the most important main dish for New 
Year and kind of sweet Gozinakhi, also 
Khachapuri, Lobiani, Mchadi, Khinkhali, 

Kakhetian bread we call dedas puri in 
English it sounds like Mother's bread. 
Georgian cuisine is rich with nuts, wal-
nuts, spices.

- What do you think about the Polish 
language? Do you speak a little Polish? 
- Some words are understandable. 

Pronunciation looks a bit like Russian 
but in general it is also diffi  cult for me. I 
know some greeting words: dzień dobry, 
dziękuję, do widzenia.

- Georgian language looks really com-
plicated. How can you learn to write 

Georgian? Can you write a few basic 
Georgian words? 
- Firstly you should learn Georgian al-

phabet. It is defi nitely diff erent from oth-
er languages' alphabets.

KAMIL DUDKA

Eco Cosmetics workshop.
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Co słychać w technologicznym światku?
Gigantyczna bateria i klasyczne rozwiązania - o tym między innymi piszemy w pierwszym w 2021 roku odcinku technologicz-

nych doniesień.

Czas się uniezależnić?

Wygląda na to, że Unia Europejska bę-
dzie próbowała wyjść z elektronicznego 
marazmu. Dotąd większość technologii 
wykorzystywanych we współczesnych 
inteligentnych urządzeniach pochodziło 
ze Stanów Zjednoczonych albo z Chin. 
Ostatnie kilkanaście miesięcy pokazuje, 
że korzystanie z rozwiązań obu krajów 
może być niebezpieczne ze względu na 
potencjalną nieprzewidywalność działań 
decydentów. Tak było z chińskim produ-
centem elektroniki, który otrzymał zakaz 
korzystania z technologii amerykańskich 
fi rm. Jak wielki może to być problem, 
wie już Europa. Wprawdzie nikt nie 
przewiduje, że w najbliższym czasie 
coś się wydarzy, ale najlepiej już teraz 
postawić na własne rozwiązania. Z tego 
powodu ponad 10 krajów należących do 

Unii Europejskiej chce wspólnie rozwi-
jać produkcję półprzewodników, czyli 
najważniejszych elektronicznych pod-
zespołów. W ten sposób wkroczą one na 
podzielony rynek, ale też zabezpieczą 
własny interes w świecie uzależnionym 
od elektroniki. Podobno na te działania 
przekazano ponad 140 000 000 000 euro. 
Wyłożenie tych pieniędzy ma zapewnić 
Europie "cyfrową suwerenność".

Nowy system płatności

Szesnaście podmiotów fi nansowych 
z obszaru Europy przystąpiło do opra-
cowania tzw. Europejskiej Inicjatywy 
Płatniczej. Chodzi o stworzenie własnego 
systemu płatności, konkurencyjnego dla 
tych, które już istnieją. W jego ramach 
miałyby zostać przygotowane nowe 
karty płatnicze, system bezpośrednich 

szybkich przelewów na urządzenia mo-
bilne, a także cyfrowy portfel. W inicja-
tywę zaangażowany jest m.in. PKO BP. 
System miałby być w pewnym sensie 
podobny do popularnego w Polsce roz-
wiązania szybkich płatności typu BLIK. 
Czekamy na efekty i trzymamy kciuki, 
oczywiście pod warunkiem, że nowe roz-
wiązanie będzie przyczynkiem do obni-
żenia kosztów dla klientów.

Sprzęt z gigantyczną baterią

Jeszcze do niedawna urządzenia mobil-
ne miały bardzo małe baterie. Wychodząc 
z domu, trzeba było za sobą ciągnąć za-
silacz i kabel od ładowarki. Sam jestem 
użytkownikiem sprzętu z ogniwem o po-
jemności 5000 mAh, co zapewnia mo-
jemu urządzeniu nawet trzy dni pracy 
z dala od gniazdka. Jeżeli też oczeku-
jesz niezależności energetycznej w dłuż-
szej perspektywie, mam dla Ciebie dobrą 
informację. Samsung niedługo wypuści 
na rynek smartfon z baterią o pojemno-
ści 7000 mAh! Toż to istny gigant, któ-
ry prawdopodobnie pozwoli na spokojną 
pracę na jednym ładowaniu nawet do 4 

dni! Niestety, na razie nie wiadomo, czy 
urządzenie o nazwie Galaxy F62 będzie 
sprzedawane w Polsce. Gdyby tak się 
stało, warto będzie poczekać.

Może coś klasycznego?

Chociaż zewsząd atakują nas nowe tech-
nologie, zdaję sobie sprawę, że wielu na-
szych Czytelników ciągle poszukuje kla-
sycznego telefonu. Niektórzy z Państwa 
pewnie wzdychają, mówiąc: "kiedyś to 
było" i zżymają się, widząc urządzenia 
z dotykowym ekranem.
Dla tych, którzy wolą sprzęt klasycz-

ny, mam dobrą informację. W listopa-
dzie Nokia zaprezentowała, a w grud-
niu wprowadziła do sprzedaży zwykłe 
komórki. W sklepach znalazłem prostą 
Nokię 6300 w wersji 4G, którą w grud-
niu można było kupić za niecałe 300 zł 
- nową i z gwarancją. Nie jest to mocarz, 
ale ma kilka bajerów prosto z nowych 
sprzętów. Dodam tylko, że trochę lepsza 
i nieco lepiej wykonana jest Nokia 8000 
4G za prawie 400 zł.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
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PIŁKA RĘCZNA
Prognozy dla szczypiornistów Realu Astromal Leszno są coraz mniej optymistyczne. 
Podopieczni Macieja Wieruckiego przegrali trzy kolejne mecze i z zaledwie jednym zwy-
cięstwem na koncie w 10 spotkaniach zajmują ostatnie miejsce w I Lidze. W ostatnim 
czasie musieli uznać wyższość kolejno: AZS UZ Zielona Góra (24:23), Ostrovii Ostrów 
(19:35) i GOKiS Kąty Wrocławskie (19:18). Kibicom pozostaje dalsze oczekiwanie na 
przełamanie leszczynian.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Trwa zacięta walka o punkty na parkietach I Ligi Kobiet. W ostatnich tygodniach 
2020 roku zawodniczki Pompax Tęczy Leszno dwukrotnie przełykały gorycz porażki 
(w Poznaniu z MUKS-em 92:59 i w Lesznie z Politechniką Koroną Kraków 53:70) i dla rów-
nowagi dwukrotnie zwyciężyły (w leszczyńskim Trapezie z Widzewem Łódź 75:64 oraz 
z Grotem TomiQ Pabianice 77:72). 2020 rok Tęczowe zakończyły na 4. miejscu w tabeli.

ŻUŻEL
Poznaliśmy terminarz PGE Ekstraligi na sezon 2021. Na początek, 4 kwietnia, 
Leszczyńskie Byki podejmą ekipę z Gorzowa. Rundę zasadniczą zakończą 22 sierpnia 
podejmując Motor Lublin. Półfi nały i fi nał zaplanowano na wrzesień. Szczegóły poniżej. 

TERMINARZ PGE EKSTRALIGI 2021

CZĘŚĆ ZASADNICZA

RUNDA I

04.04.2021  FOGO UNIA Leszno - MOJE BERMUDY STAL Gorzów 

11.04.2021  ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa - FOGO UNIA Leszno

16.04.2021  FOGO UNIA Leszno - eWinner Apator Toruń 

02.05.2021  BETARD SPARTA Wrocław - FOGO UNIA Leszno

07.05.2021  MRGARDEN GKM Grudziądz - FOGO UNIA Leszno

14.05.2021  FOGO UNIA Leszno - RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra

30.05.2021  MOTOR Lublin FOGO - UNIA Leszno

RUNDA II

06.06.2021  MOJE BERMUDY STAL Gorzów - FOGO UNIA Leszno

11.06.2021  FOGO UNIA Leszno - ELTROX WŁÓKNIARZ Częstochowa

27.06.2021  eWinner Apator Toruń - FOGO UNIA Leszno

04.07.2021  FOGO UNIA Leszno - BETARD SPARTA Wrocław

23.07.2021  FOGO UNIA Leszno - MRGARDEN GKM Grudziądz

01.08.2021  RM SOLAR FALUBAZ Zielona Góra - FOGO UNIA Leszno

22.08.2021  FOGO UNIA Leszno - MOTOR Lublin

PÓŁFINAŁY

05.09.2021 i 12.09.2021 
 MECZ O 3 MIEJSCE 

19.09.2021 i 26.09.2021 
 FINAŁ

19.09.2021 i 26.09.2021

PIŁKA NOŻNA
W dobrych nastrojach udali się na przerwę między rundą jesienną a wiosenną piłkarze 
Stainer Polonii 1912 Leszno. W dwóch ostatnich spotkaniach w 2020 roku odnotowa-
li remis (0:0 z KKS 1925 II Kalisz) i zwycięstwo (4:3 z Victorią Ostrzeszów). Ostatecznie 
w 21 spotkaniach wywalczyli 22 punkty, co daje 17. lokatę IV ligi.

FUTSAL
Regularnie chwalimy naszych futsalowców i tym razem również nie możemy postąpić 
inaczej. Piłkarze GI Malepszy Futsal Leszno zakończyli rundę jesienną sezonu 2020/21 
na 7. miejscu w Futsalowej Ekstraklasie. W 16 meczach siedmiokrotnie triumfowali, trzy 
razy zremisowali, a sześć spotkań kończyli bez zdobyczy punktowej. Rundę zakończyli 
rozgromieniem 9:0 AZS UŚ Katowice, triumfem 2:4 w Komprachcicach z tamtejszym 
Dreman Futsal, okazałym zwycięstwem 8:1 w meczu z P.A. Nova Gliwice i porażką 
w Chorzowie z faworyzowanym Clearexem 9:1.

REKLAMA
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Humor
na styczniowe dni
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Przyleciało dwóch kosmitów na łąkę. 
Rozglądają się i dostrzegają zwierzę 
w łaty. Spoglądają do atlasu: „Krowa - 
pije wodę, daje mleko”. Wzięli ją nad 
strumień, jeden wsadził łeb do wody, 
a drugi nadstawia miskę od tyłu. Po 
chwili wylatuje krowi placek, wtedy ten 
z miską mówi: 
- Podnieś jej łeb wyżej, bo muł z dna 
bierze.

:-)

W najwyższych górach świata, dro-
gą nad przepaścią jedzie autokar 
z turystami. 
- I co, boicie się? - pyta przewodniczka.
- Tak! - krzyczą pasażerowie.
- To proszę robić to, co kierowca.
- A co robi kierowca?
- Zamyka oczy.

:-)

Kowalska mówi Nowakowej: 
- Wczoraj mój mąż był u lekarza i ten za-
lecił mu palić najwyżej pięć papierosów 
dziennie.
- I co, pali mniej niż wcześniej?
- Ależ skąd, on wcześniej w ogóle nie 
palił!

:-)

Rozmowa dwóch szefów: 
- Dlaczego twoi pracownicy są zawsze 
tak punktualni?
- Prosty trick! Mam 30 pracowników, 
a tylko 20 miejsc na parkingu.

:-)

Dziewczyna mówi do chłopaka: 
- Za pół godziny wracają moi rodzice!
Na to chłopak odpowiada: 
- No to co, przecież my nic takiego nie 
robimy?!
- No właśnie, a czas ucieka!

:-)

Z ogłoszeń parafi alnych:

- Po południu w północnym i południo-
wym końcu kościoła odbędą się chrzty. 
Dzieci będą chrzczone z obu stron.

- Cala wspólnota dziękuje chórowi mło-
dzieżowemu, który na okres wakacji za-
przestał swojej działalności.

- Z tablicy ogłoszeń - dzisiejszy temat: 
„Czy wiesz jak jest w piekle? Przyjdź 
i posłuchaj naszego organisty.”

- W niedziele nasza grupa teatralna za-
prezentuje „Hamleta”. Jesteśmy zapro-
szeni do udziału w tej tragedii.

- Za tydzień Wielkanoc. Bardzo pro-
szę wszystkie panie składać jajka 
w przedsionku.

:-)

Przychodzi Rysiek do lekarza, a ten każe 
mu oddać mocz do analizy. 
- Gdzie mam go oddać?
- Do słoika, stoi na szafi e.
Lekarz wychodzi z pokoju, wraca za 5 
minut i widzi cały pokój zasikany 
- Co pan narobił?!
- A myśli pan, że to tak łatwo trafi ć do 
słoika stojącego na szafi e?!

:-)

Matka zwraca się do córki: 
- Skończyłaś 16 lat i musimy poważ-
nie porozmawiać. Czy podobają ci się 
mężczyźni?
- No cóż, mamusiu, to już nie to, co 
dawniej…

:-)

- O, Fąfara! Jak dobrze, że cię spotykam. 
Jak ci leci?
- Ożeniłem się.
- A jaką masz babę?
- Anioł nie kobieta.
- Oho, to masz szczęście... moja jeszcze 
żyje.

:-)

Pani pyta w sklepie: 
- Przepraszam, czy mogę przymierzyć tę 
sukienkę na wystawie?
Na to sprzedawczyni: 
- Bardzo proszę, ale pragnę poinformo-
wać, że mamy też przymierzalnię…

:-)

Kontrola drogówki. Szybkie wnioski:
- Panie kierowco, samochód nie posiada 
tablicy rejestracyjnej, oświetlenie nie-
sprawne, niezapięte pasy, w ręku napo-
częta puszka piwa...
- Do jutra, stary!
- Słucham?!
- Moment, panie władzo, przez telefon 
rozmawiam.
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TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Kobieta z nietuzinkowym talentem. Pełna blasku. Z nadzieją 

patrząca w przyszłość, mająca głowę pełną pomysłów, w któ-

rych ważne miejsce zajmuje muzyka. Jej teksty uskrzydlają, 

a fantastyczny, charakterystyczny wokal natychmiast wy-

wołuje uśmiech. Na scenie jest jak sierpowy Mike’a Tysona, 

pełna niezwykłej siły. Wokalistka w projektach: Simply Flow, 

Time Machine Project oraz Mus Trio. Lektor w szkole języko-

wej. Na jej zajęcia dzieci czekają z uśmiechem. Podczas nich 

podopieczni mają także okazję do śpiewu.

Karolina 
Zygner

Piosenka mojego dzieciństwa…

…pierwszy utwór, który przychodzi mi do głowy to „Poleć ze mną” Natalii - a właściwie 
to wówczas Natalki - Kukulskiej. Dziś jako dorosła osoba interpretuję ją zupełnie inaczej, 
budzi moja wrażliwość. Śpiewam tę piosenkę swojemu synkowi. Dźwięki mojego dzie-
ciństwa to także Fasolki „A ja rosnę”.

Mój pierwszy tatuaż…

…zrobiłam go w wieku 23 lat, a przedstawia mój szczęśliwy numer 22. Każdy z mo-
ich tatuaży ma dla mnie duże znaczenie. Jednocześnie ważne jest, że prezentują wy-
soki poziom artystyczny i dobrze się z nimi czuję.

Przygoda ze sceną…

…zaczęła się od występów w przedszkolu. Kontakt z muzyką miałam także 
w domu, mój tata grywał na pianinie. Ja także rozpoczęłam grę, a następ-
nie śpiewałam. Mogłabym wymienić kilka etapów, zaczęłam od śpiewu dla 
agencji eventowych. Występowałam także w  zespołach wokalnych czy 
w  chórkach mając okazję do współpracy m.in. z  Robertem Rozmusem, 
Andrzejem Krzywym czy Olgą Bończyk. W wieku 15 lat rozpoczęłam grę 
w zespole rockowym, w którym poznałam męża. Występ na scenie pozwala 
wyrzucić z siebie emocje i jednocześnie daje poczucie wolności. A rockowe 
granie potęguje te doznania. Wykonuję wokalnie również wiersze napisane 
przez Sabinę Klak.

Występ w „Śpiewajmy razem. 

All together now”…

…przed udziałem w programie miałam wokalną przerwę związaną z urodzeniem 
synka. Ten występ był moim powrotem na scenę, a jednocześnie debiutem w tele-
wizji. Wszystko odbyło się w miłej atmosferze, mogliśmy oswoić się ze sceną, dzięki 
czemu praktycznie nie odczuwałam stresu. Na planie spędziłam dwa dni. Pierwszego 
miały miejsce próby, a drugiego nagranie programu. Na widowni byli mój mąż i mój 
tata. I tylko oni wiedzieli o tym, że pojawię się w programie. Musiałam dotrzymać ta-
jemnicy. Natomiast w trakcie emisji w telewizji mój telefon płonął. Ze swojego wystę-
pu byłam bardzo zadowolona.

Postanowienie noworoczne…

…minus 10 kilogramów! Bardzo lubię swoje życie i nie muszę wyznaczać 
postanowień na Nowy Rok. 1 stycznia nie stanowi żadnej wymówki - jeśli 
zamierzam wprowadzać zmiany, to nie widzę potrzeby oczekiwania do 
stycznia. 

Lubię Leszno…

…po prostu za to, że jest, jakie jest. Nie wyprowadziłabym się do większe-
go miasta.

Uwagi w szkole najczęściej 
dostawałam za…

…gadulstwo! Byłam straszną gadułą, ale się nie biłam.

Wolny czas…

…najchętniej spędzam w domu. A jeśli poza nim, to wyjazdy z najbliższy-
mi. Czas wolny to czas dla rodziny.

Rok 2020 był dla mnie…

…trudny, jak pewnie dla większości z  nas. Miałam okazję odkryć mnó-
stwo narzędzi do wykonywania pracy zdalnej. Minął także niezwykle 
szybko. Udało się zagrać kilka razy, ale strasznie brakowało kontaktu 
z publicznością. Rok 2020 nauczył także pokory. Zaczęliśmy wiele rzeczy 
bardziej doceniać.
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„Uwielbiam hokej, trading i podró-
że. Samorozwój ponad wszystko.” Tak 
w ograniczonej ilości słów narzuconej 
przez aplikację Instagram 19-letni Daniil 
Laduhin opisał swoje zainteresowania. 
Ukrainiec przebywa w Polsce od 4 lat, 
a w tym roku będzie zdawał egzamin 
dojrzałości - można powiedzieć, że już 
drugi w swoim życiu. Pierwszym była 
bowiem decyzja o przeprowadzeniu się 
do innego kraju w poszukiwaniu lepsze-
go startu w dorosłość.

- Decyzja o wyjeździe była fundamentem 
mojego teraźniejszego życia. Rzuciłem 
wszystko i wszystkich i przeprowadziłem 
się do miejsca oddalonego od mojego 
domu o 1200 kilometrów, nie znając ję-
zyka i nie mając tam żadnych znajomych 
- wspomina. 

Daniil dołączył do swoich rodziców, 
którzy już od dwóch lat pracowali 
w Lesznie. Przyjechał tu w konkretnym 
celu. Chciał szlifować swoje sportowe 
umiejętności w Akademii Piłki Nożnej 
Chrobry Głogów. Na Ukrainie od 9 lat 
grał w futbol i to z nim wiązał swoją za-
wodową przyszłość. Niestety zbieg oko-
liczności doprowadził do tego, że nie 
zdążył na egzaminy do akademii. Gdy po 
roku był kolejny nabór, chwilę wcześniej 
odnowiła mu się kontuzja kolana pod-
czas lekcji wychowania fi zycznego.

- Całe swoje dzieciństwo uprawiałem 
sport, więc nie wyobrażam sobie życia 
bez niego. Gdy nie trenuję, nie mam 
energii do życia. Zawsze byłem aktyw-
nym dzieckiem, do tego stopnia, że mam 
w albumie więcej zdjęć rentgenowskich 
niż zdjęć z wakacji - żartuje Daniil. 
- Uwielbiam adrenalinę, której dostar-
cza mi sport. Próbowałem swoich sił 
w takich dyscyplinach jak downhill czy 
parkur. Mam też za sobą kilka skoków 
na bungee. W zeszłym sezonie grałem 
w hokeja na lodzie w drużynie Tygrysów 

Gostyń. W planach mam kupienie moto-
cykla crossowego. 

Niestety przez obecną sytuację w służ-
bie zdrowia, związaną ze światową pan-
demią, zabieg, dzięki któremu miał się 
uporać z kontuzją, został przełożony na 

kolejny rok. Danill musi zatem uwa-
żać na siebie bardziej niż kiedykolwiek, 
aby - gdy w końcu dojdzie do wyczeka-
nej artroskopii - móc wrócić do pełnej 
sprawności. Nawet jeżeli mu się to uda, 
to ma świadomość, że o zawodowym 
graniu w piłkę może prawdopodobnie 
zapomnieć.

Sport to standardowe zainteresowanie 
większości nastolatków, jednak termin 
„samorozwój” to raczej rzadkość w us-
tach 19-latka. I tym właśnie najbardziej 
zaskoczył mnie ten chłopak - swoją doj-
rzałością i jasno określonymi celami na 

życiowej ścieżce. Również świadomym 
podejściem do życia, którego fundamen-
tem jest potrzeba samorealizacji. Daniil 
po maturze chce rozwijać swoje zaintere-
sowania związane z rynkami fi nansowy-
mi i marketingiem sieciowym. Możliwe, 
że na studiach wyższych, aczkolwiek jak 

sam przyznaje nauka online zniechęciła 
go i zdemotywowała do nauki szkolnej. 
Bardzo możliwe, że swoje pasje będzie 
rozwijał dzięki działaniom praktycznym 
i specjalistycznym kursom. Możliwe też, 
że już w zupełnie innym mieście, a na-
wet państwie, bo podróże to jego kolejna 
pasja. Od kiedy jest w Polsce, zwiedził 
już kilka europejskich państw, chęt-
nie podróżuje także po naszym kraju. 
Rodzinne miasto Daniila na Ukrainie, 
czyli Biała Cerkiew, jest największym 
miastem w obwodzie kijowskim i liczy 
ponad 200 tysięcy mieszkańców. Leszno 
wydaje mu się zatem dość ciasne, ale to 

tutaj zaczął się dla niego nowy życiowy 
rozdział i to w tym mieście poznał ludzi, 
których w przyszłości będzie nazywał 
najbliższymi. Podczas rozmowy pod-
kreślił jak miło został przyjęty w lesz-
czyńskim Ekonomiku, w którym uczy 
się w klasie o specjalności obsługa ruchu 
turystycznego. 

- Miałem szczęście, że trafi łem na wy-
chowawczynię, która otoczyła mnie opie-
ką i zmotywowała do tego także moich 
kolegów z klasy. Zabierali mnie między 
innymi na mecze piłki ręcznej, bym po-
znał lepiej miasto i jego mieszkańców 
oraz abym miał okazję do nawiązania 
nowych znajomości. Dzięki tym wszyst-
kim zabiegom szybko przyswoiłem język 
polski i nabrałem pewności siebie. 

Gdy pytam o to, czy coś zaskoczyło go 
w naszym mieście, odpowiada, że dopie-
ro w Lesznie dowiedział się o istnieniu 
takiej dyscypliny jak żużel, który z resztą 
bardzo polubił. Wspomina także, że spo-
radycznie spotyka się z hejtem z uwa-
gi na pochodzenie. Jednak nie zraża się 
tym, bo zna swoją wartość, a swoją po-
stawą stara się dawać pozytywne świa-
dectwo o swoim narodzie. 

Może za jakiś czas na półce w księgarni 
zobaczymy książkę jego autorstwa o mo-
tywacji, którą niedawno zaczął pisać? 
A może będziemy oglądać na YouTube 
vlogi dokumentujące jego podróże po 
świecie, o których marzy? A może swoje 
zamiłowanie do analizy rynków fi nanso-
wych przekuje w sukces na miarę swoje-
go mentora Roberta Kiyosaki, inwesto-
ra i autora bestsellera „Bogaty Ojciec, 
Biedny Ojciec”? Wszystko się może zda-
rzyć, gdy głowa młoda i pełna marzeń…

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

«Люблю хокей, трейдинг та подоро-
жі. Саморозвиток перш за все». Так 
коротко з огляду на ліміт знаків опи-
сав свої зацікавлення в Інстаграмі 
дев’ятнадцятирічний Даніїл Ладугін. 
Українець проживає у Польщі вже чо-
тири роки, і цього року буде складати 
екзамен зрілості – можна сказати, що 

вже вдруге у своєму житті. Першим 
було рішення про переїзд до іншої 
країни в пошуках кращого старту в 
доросле життя.

– Рішення про переїзд стало фун-
даментом мого теперішнього жит-
тя. Я залишив усе і всіх та переїхав 

у місце, яке на 1200 кілометрів від-
далене від мого дому, не знаючи мови 
та не маючи там жодних знайомих, 
– згадує. 

Даніїл приїхав до батьків, які вже 
протягом двох років працюють в 
Лешно. Він прибув тут з конкретною 

метою – вдосконалити свої спортивні 
вміння в Академії футболу «Хробри 
Глогув». В Україні він грав у футбол 
з дев’яти років, і саме з цим пов’я-
зував своє професійне майбутнє. На 
жаль, збіг обставин призвів до того, 
що він не потрапив на іспити, які б 
дозволили йому вступити в Академію. 
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REKLAMA

В наступному році організовано чер-
говий набір, однак незадовго до цьо-
го дала про себе знати травма колі-
на, яку він отримав раніше на уроці 
фізкультури.

– Я все дитинство займався спор-
том, тому не уявляю свого життя 
без нього. Коли я не тренуюся, мені 
бракує життєвої енергії. Я завжди 
був активною дитиною, навіть до та-
кого рівня, що в моєму альбомі біль-
ше рентгенівських знімків, ніж фото 
з канікул, – жартує Даніїл. – Люблю 
відчуття адреналіну, яке отримую 
завдяки спорту. Я пробував свої сили 
в таких дисциплінах, як даун-хілл 
(швидкісний спуск) і паркур. Здійснив 
також кілька банджі-стрибків. 
Минулого сезону я виступав за хокей-
ну команду «Тигри Гостинь». У пла-
нах – покупка кросового мотоцикла. 

На жаль, через нинішню ситуацію в 
системі охорони здоров’я, пов’язану 
із глобальною пандемією, було пере-
несено на наступний рік процедуру, 
яка мала б вилікувати травму Даніїла. 
Тому він повинен бути обережнішим, 
ніж будь-коли, щоб тоді, коли нареш-
ті буде виконана довгоочікувана ар-
троскопія, він міг повністю віднови-
ти свою фізичну форму. Навіть якщо 
йому це вдасться, він розуміє, що про 

професійну гру у футбол, ймовірно 
треба забути.

Спорт – це стандартне захоплення 
для більшості підлітків, однак термін 
«саморозвиток» рідко можна почути 
від дев’ятирічного юнака. І саме цим 
мене найбільше захопив цей хлопець 
– своєю зрілістю та чітко визначени-
ми життєвими цілями, а також свідо-
мим підходом до життя, фундаментом 
якого є потреба самореалізації. Даніїл 
після закінчення середньої школи хоче 
розвивати своє захоплення, пов'язане 
з фінансовими ринками та мережевим 
маркетингом. Можливо у вищому на-
вчальному закладі, хоча, як він сам зі-
знається, онлайн-навчання знеохотило 
його та демотивувало до навчання у 
школі. Своє захоплення він ймовірно 
буде розвивати на практиці та спеці-
алізованих курсах. Все це, можливо, 
вже буде в іншому місті чи навіть кра-
їні, адже подорожі – це його чергове 
хобі. Відколи він у Польщі, вже встиг 
побувати в кількох європейських кра-
їнах, із задоволенням подорожує по 
нашій країні. Рідне місто Даніїла в 
Україні – Біла Церква, є найбільшим 
містом у Київській області і налічує 
понад 200 тисяч жителів. Лешно ви-
дається для нього досить тісним, але 
саме тут розпочався новий розділ у 
його житті, і саме в цьому місті він 

познайомився з людьми, яких пізні-
ше назве своїми найближчими дру-
зями. Під час розмови він зазначив, 
що його дружелюбно прийняли в 
Комплексі шкіл в Лешно, де він на-
вчається в класі з напрямом туристич-
не обслуговування. 

– Мені пощастило з вихователькою, 
яка опікувалася мною і також заохо-
чувала до цього моїх однокласників. 
Вони запрошували мене, зокрема, на 
гандбольні матчі, щоб я міг ближче 
пізнати місто та його жителів, і щоб 
мав можливість знайти нових дру-
зів. Завдяки цьому я швидко засвоїв 
польську мову та набрався впевнено-
сті у собі. 

Коли я запитую про те, що здивува-
ло його в нашому місті, він відпові-
дає, що в Лешно він дізнався про існу-
вання такої спортивної дисципліни, як 
спідвей, яка йому дуже сподобалась. 
Також згадує, що були моменти упе-
редженого ставлення через своє по-
ходження. Однак він цим не засмучу-
ється, бо знає свою цінність і своєю 
позицією намагається показати свою 
націю у позитивному світлі. 

Може, через якийсь час на полиці 
в книгарні ми побачимо його автор-
ську книгу про мотивацію, яку він 

нещодавно почав писати? А може, 
ми будемо переглядати відеоролики 
на YouTube про його подорожі світом, 
про які він мріє? А може, він перетво-
рить своє захоплення аналізом фінан-
сових ринків на успіх за зразком свого 
ментора Роберта Кійосакі, інвестора 
та автора книги-бестселера «Багатий 
тато, бідний тато»? Усе може стати-
ся, коли «голова молода та сповнена 
мрій»…

ТЕКСТ: МАҐДАЛЕНА ВОЗЬНА
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Baran (21.03-19.04)

U zodiakalnych Baranów ten rok będzie czasem totalnych porządków. Chodzi oczywiście o porządki w życiu. Aby wejść w nowy etap, trzeba koniecznie 
pozamykać stare sprawy. Choć wydawać Ci się może, że pewne sytuacje są już odcięte lub przedawnione – wcale tak nie jest. Musisz przebaczyć w swoim 
sercu, aby doprowadzić do oczyszczenia i wyzwolić samego siebie. Gdy już to zrobisz, zyskasz odwagę do wprowadzenia przełomowych zmian, które wyj-
dą Ci na lepsze.

Byk (20.04 - 20.05)

Zodiakalne Byki w tym roku powinny postawić na samorozwój. Oczekuj więcej od siebie, ale także dla siebie. To dobry czas na to, aby podjąć się nauki – 
podwyższyć swoje kompetencje, nabrać nowych umiejętności. Pomoże Ci to w osiągnięciu wyższego stanowiska. Podwyższaj również swoje standardy ży-
ciowe. Pozwól sobie poczuć, że zasługujesz na więcej i śmiało wyciągaj po to rękę. Nie pozwalaj na to, by poczucie wstydu czy niepewności odbierały Ci 
cokolwiek ważnego i dobrego w życiu. 

Bliźnięta (21.05-20.06)

U osób urodzonych pod znakiem Bliźniąt będzie to rok nowych doświadczeń. To, nad czym musisz popracować to przede wszystkim odwaga i realne dzia-
łanie. Nie czekaj, aż coś dokona się samo. Sam nadawaj rytm pewnym sprawom, aby przyśpieszyć ich pozytywny efekt. Otwórz się na komunikację między-
ludzką – potrzeba Ci osoby, której będziesz mógł powierzyć swoje problemy i  sukcesy. Poszukuj, znajduj, zauważaj oraz wykorzystuj szanse, które są 
w Twoim zasięgu. 

Rak (21.06 - 22.07)

Osoby urodzone pod znakiem Raka powinny zadbać w  tym roku o  swoją wytrwałość i  determinację. Wyzwania, których się podejmujesz, powinieneś 
cierpliwie doprowadzać do końca. Nie zatrzymuj się w połowie drogi. Gdy rozpoczynasz działanie w konkretnym celu i nie fi nalizujesz tego, robisz niepo-
trzebny bałagan w  swoim życiu. Skoncentruj się i  przemyśl dokładnie co chcesz osiągnąć. Następnie wytycz ścieżkę do tego pragnienia i  podążaj nią 
w sposób konsekwentny. 

Lew (23.07 - 22.08)

Zodiakalne Lwy podczas tego roku będą mogły cieszyć się owocami swojej pracy z zeszłych lat. Solidnie pracowałeś na swoją pozycję, okaż sobie wdzięcz-
ność za te dokonania. Staraj się jednak nie spoczywać na laurach – masz jeszcze pragnienia, które również możesz, a nawet powinieneś zmaterializować. 
Karty Tarota radzą Ci, abyś w tym roku cieszył się ze swoich sukcesów i nagradzał się za nie. Powinieneś nauczyć się także doceniać pracę innych i cieszyć 
się ich sukcesami. 

Panna (23.08 - 22.09)

Osoby urodzone pod znakiem Panny powinny w tym roku nauczyć się odpuszczania. Otacza Cię sporo negatywnej energii, którą niestety sam do siebie 
przyciągasz. Musisz uwolnić się od czarnowidztwa – to pozwoli wprowadzić do Twojego życia energię szczęścia i spełnienia. W tym momencie blokujesz 
ten przepływ. Teraz postaw na odrobinę szaleństwa – zacznij czerpać radość z rozrywki, to również bardzo istotna sfera w życiu. Nie szukaj na siłę zagrożeń 
tam, gdzie ich nie ma. 

Początek Nowego Roku to u większości z nas okres planowania przyszłości i tworzenia postanowień, które mają wnieść w nasze 

życie pozytywną odmianę. Jednak z biegiem czasu często o nich zapominamy i nie doprowadzamy ich do końca – w dużej mierze 

przez to, że nie są one w pełni dopasowane do naszego trybu życia, potrzeb i obowiązków. Sprawdź, jakie rady na Nowy Rok mają 

karty Tarota dla Twojego znaku zodiaku. 

Noworoczne rady z Kart Tarota opracował wróżbita Mateusz Algiz
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Leszno

Rydzyna

Waga (23.09 - 22.10)

Zodiakalne Wagi – ten rok to dla Was czas na transformację. Musisz usunąć stare schematy, przekonania, a także swoje rutynowe działania. Zmień swój do-
tychczasowy styl życia, który trzymany jest w zdecydowanie zbyt sztywnych ramach. Musisz postawić na więcej spontaniczności. To wymaga odwagi, ale 
jest konieczne, abyś na nowo mógł czerpać radość z  życia. Poszukaj nowego hobby, któremu poświęcisz odrobinę wolnego czasu w  swoim napiętym 
harmonogramie.

Skorpion (23.10 - 21.11)

U osób spod znaku Skorpiona w tym roku niezbędny będzie odpoczynek. Działasz aktywnie w wielu dziedzinach swojego życia, ale zapominasz o tym, jak 
ważna jest regeneracja. Na pewno potrzebujesz większej ilości snu. To nie jest przejaw Twojego lenistwa, tylko troska o siebie i swoje otoczenie. Gdy cały czas 
działasz na pełnych obrotach, nie dając sobie dłuższej chwili na wytchnienie, Twoja wydajność znacznie spada. W swoim intensywnym trybie życia poświęć 
więcej czasu na zdrowy sen.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Osoby urodzone pod znakiem Strzelca powinny w tym roku w końcu uwolnić swoje prawdziwe ja. Za bardzo skrywasz swoje uczucia, tłumisz w sobie emo-
cje, nie mówisz na głos o swoich potrzebach. Teraz czas to zmienić. Nie bój się zabierać głosu w ważnych dla Ciebie sprawach. Twoja opinia jest ważna i po-
winna zostać wysłuchana. Jeśli czujesz coś inaczej niż większość, powiedz to na głos. To trudniejsze od łagodnego dostosowywania się, ale czasami trzeba 
tupnąć nogą. 

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Zodiakalne Koziorożce mają przed sobą rok pełen nowych możliwości. Trzeba będzie jednak zadbać o uporządkowanie wielu spraw. Tylko w momencie, 
kiedy wprowadzisz ład w  swojej głowie, będziesz gotowy na to, by wykorzystać stawiane przed Tobą szanse. Pamiętaj też, żeby nie podejmować się 
wszystkiego, co się pojawi. Twoje wybory powinny być podyktowane nie tylko tym, co jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale również tym, co dyktuje Ci 
serce i intuicja. 

Wodnik (20.01 - 18. 02)

Przed osobami urodzonymi pod znakiem Wodnika stoi rok pełen tajemnic i niejasności. W tym roku warto poświęcić czas na swój rozwój duchowy. Dzięki 
temu rozwinie się także Twój dar do głębszego odczuwania i przewidywania. Wiele odpowiedzi na Twoje pytania pojawi się w snach. Zwróć też uwagę na 
sposób swojego odżywania: na to co jesz, kiedy jesz i w jaki sposób jesz. Zadbaj o to, by Twoje posiłki były zdrowe, spożywane w spokoju i o odpowiednio 
dobranych porach. 

Ryby (19.02 - 20.03)

Osoby spod znaku Ryb powinny podarować sobie w tym roku przede wszystkim solidny wypoczynek. Ciąży na Tobie zbyt wiele obowiązków – obciążone 
jest Twoje ciało fi zyczne, jak i psychika. Udaj się na urlop, podczas którego całkowicie uwolnisz się od tego, z czym borykasz się w pracy i w domu. Pozwól 
sobie na pełen relaks. Pamiętaj też o tym, aby nie brać na siebie zbyt wielu zobowiązań. Osiągniesz zdecydowanie lepsze wyniki, kiedy skupisz się tylko 
i wyłącznie na jednym projekcie. 






