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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W STYCZNIU

Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz zresztą
Z pewnością kojarzycie Franka Dolasa z filmu „Jak rozpętałem drugą wojnę światową” i kultową scenę, w której tenże Franek, w trakcie przesłuchania, podaje się za Grzegorza Brzęczyszczykiewicza. Łamaniec językowy
wprawił oficera gestapo w osłupienie, zakłopotanie, a ostatecznie w niezłego wnerwa. Dokładnie tak się czuję
słuchając kolejnych i kolejnych informacji na temat covidowych raportów, szczepionek, lockdownów i innych
obostrzeń. Osłupiony już byłem nie raz, obecnie czuję się nieco zakłopotany. Przede mną chyba tylko wnerw…
Bo to jest tak, że niby temat przeszyty
z każdej strony, wałkowany na okrągło,
przeanalizowany tak dogłębnie, że dalej
to już tylko Rów Mariański… a mimo to
wiem, że nadal nie wiem prawie nic.
Pandemia wprawdzie trwa, ale niby już
sobie z nią radzimy. Niby, bo szczepienia
ponoć są, tylko szczepionek brak. To
znaczy brak, ale podobno tylko chwilowo, bo kolejni producenci to już niemal
walą drzwiami i oknami, byle tylko połasić się na ich cudotwórczy produkt.
Walą, tyle że tak jakby nieśmiało, bo
szczepionek u nas ciągle nie ma. Rząd
mówił, że tempo szczepień jest bardzo
dobre, ale matematycy odpowiadali, że
w tym tempie to można zaległości
z „Mody na sukces” nadrabiać (tam też
był niezły Meksyk – i to bez wirusa!).
Potem słyszeliśmy, że jest wolniej niż
zapowiadano, bo ktoś tam coś zwolnił,

zmniejszył czy w ogóle nie dojechał. Ale
to podobno tylko przejściowo, bo… i tak
dalej.
Wyraziliście chęć zaszczepienia się?
Super, ja też. I co z tego? Jak tak sumuję
wypowiedzi specjalistów i decydentów
i szukam wspólnego mianownika, to wychodzi mi, że przewidywany termin mojego szczepienia (i większości z Was
pewnie też), to tak jakoś między marcem
a grudniem. Dodam, że mam na myśli
marzec 2021 i grudzień 2024. Chyba powoli zacznę prasować koszulę…
Nie wyraziliście chęci zaszczepienia
się? Super, nie będę Was do tego namawiał. Przynajmniej nie do czasu, aż jedziemy na tym samym wózku niezaszczepieńców. Bo jak już będę
zaszczepiony, a widmo - jak to któraś
z mądrych głów ładnie nazwała, cytuję
- naturalnej odporności stadnej na

koronawirusa stanie się realne pod warunkiem, że ktoś Was przekona do wystawienia ramienia, to może podejmę rękawicę. Zdaje się, że mam sporo czasu
na poszukanie dobrych argumentów.
O gospodarce… o gospodarce… o gospodarce… sorry, ale na ten wątek już
nie mam sił. Odnoszę wrażenie, że pomimo ogromu sygnałów ze strony
Nowaków i Kowalskich, rządzący nadal
nie mają zielonego pojęcia o tym, co się
dzieje w wielu firmach, domach i głowach. A może tego pojęcia nie mają, bo
mieć go nie chcą – wszak tak znacznie
wygodniej?
Przyznacie sami, że mamy niezły bigos
w tym wszystkim. Nikt już chyba nie jest
w stanie zweryfikować wszystkich jego
składników.
A tak na koniec, coby nie tylko konfabulować, pragnę w niniejszy felieton

wpleść funkcję edukacyjną. Sprzedam
Wam więc kilka faktów, żebyście coś
z mojego wywodu wynieśli. Otóż od
1987 roku wyemitowano aż 8441 odcinków „Mody na sukces”. Grzegorz
Brzęczyszczykiewicz miał mieszkać
w Chrząszczyżewoszycach powiat
Łękołody. Jego imiennik Grzegorz
Brzęczek do dzisiaj nie wie, dlaczego nie
jest już selekcjonerem naszej kadry. Ja
jestem dyletantem i siejosłowcą, a ten
felieton to jedna wielka tromtadracja.
Więc przestańcie już mitrężyć, ochędożcie się i nie bałamućcie więcej czasu na
tej stronie!
Nie rozumiecie? Właśnie tak czuję się
w kwestii covidowych newsów.
Mam nadzieję, że zbytnio Was nie
wymęczyłem.
Przyjemnej dalszej lektury!

Budżet na 2021 uchwalony

Gdzie szczepienia?

LESZNO > Radni miejscy większością głosów poparli projekt zaproponowany przez
prezydenta Łukasza Borowiaka i jego współpracowników. W uchwalonym na 2021
rok budżecie dochody mają wynieść blisko 490 mln zł, a wydatki ponad 513 mln zł.
Zaplanowano deficyt w kwocie blisko 25 mln zł. Na koniec 2021 roku prognozuje się
zadłużenie w wysokości ponad 234 mln zł.
Jeśli chodzi o inwestycje, będzie to przede wszystkim kontynuacja działań już rozpoczętych, takich jak: przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta, budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej, budowa Leszczyńskiego Centrum Usług
Senioralnych, rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
kontynuacja projektu „Zielone Leszno”, inwestycje wspierające strategie niskoemisyjne, przebudowa ul. Fabrycznej, budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 12
i termomodernizacja Zespołu Szkół nr 4 wraz z adaptacją terenu wokół placówki i budową boiska. Zaplanowano również nowe inwestycje, największą z nich jest rozbudowa ul. Wilkowickiej. Poza tym w planach jest m.in.: budowa ul. Jesiennej, budowa sieci kanalizacji deszczowej dla kilku ulic czy budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
ul. Budowlanych. Oprócz tego zrealizowane mają zostać oczywiście zadania wybrane
w ramach budżetu obywatelskiego opiewające na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł.

REGION > Cztery punkty w Lesznie i siedem punktów w powiecie znalazło się na liście
podmiotów medycznych - opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia - które mają wykonywać szczepienia przeciwko COVID-19. W Lesznie są to: przychodnia Medeor przy
ul. Kiepury, przychodnia Skarbowa przy ul. Skarbowej, Centrum Medyczne Ventriculus
przy ul. Słowiańskiej i NZOZ Vigor Med przy ul. Kiepury. W powiecie: NZOZ Sanatio przy
ul. Lipowej wWijewie, NZOZ Ośrodek Zdrowia przy ul. Strzeleckiej w Święciechowie, NZOZ
Kamed przy ul. Kopernika w Osiecznej, przychodnia lekarska Papież, Gaś-Suchecka, Wiler
przy ul. Matejki w Rydzynie, przychodnia Salubres przy ul. Zielonej w Krzemieniewie,
Poradnia Lekarzy Rodzinnych Patelka i Zięta przy ul. Zalesie we Włoszakowicach, Ośrodek
Zdrowia w parku w Lipnie.

Na zasłużoną emeryturę

Rowerem do Gołanic
ŚWIĘCIECHOWA / GOŁANICE > Rozpoczęły się prace nad budową ścieżki rowerowej od
ronda w Święciechowie w kierunku Gołanic. Przypomnijmy, Zarząd Dróg Powiatowych
w Lesznie wybrał w przetargu wykonawcę dwóch odcinków ścieżek rowerowych (od
wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej w kierunku Gołanic, aż do
istniejącej ścieżki ze Święciechowy do Gołanic - łącznie 2,6 km). Roboty za 985.000 zł wykona spółka Nodo z Leszna. Prace mają zakończyć się do 30 czerwca tego roku.

LESZNO > Po 30 latach kierowania miejską oświatą Lucjan Rosiak, Naczelnik Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Leszna, odchodzi na emeryturę. Miasto rozpisało konkurs na jego
następcę. Zgłosiło się sześcioro kandydatów (w momencie oddania niniejszej gazety do
druku nazwisko nowego naczelnika nie było jeszcze znane).

Przebudowa zakończona
KRZYCKO WIELKIE > W styczniu oficjalnie zakończono trzeci (ostatni) etap przebudowy
drogi powiatowej w Krzycku Wielkim. W jego ramach wyremontowano odcinek drogi
o długości ok. 850 m, prace kosztowały niemal milion zł.

Fot. www.powiat-leszczynski.pl
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Zwolnij!

Nietypowe obchody

LESZNO > Nowość w ciągu ul. 17 Stycznia. Na odcinku od przejścia dla pieszych na wysokości wejścia do Parku 1000-lecia do Ronda Sybiraków wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h. Dodatkowo, przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Bolesława
Prusa, zamontowano radar z wyświetlaczem prędkości. W przypadku przekroczenia
dozwolonej prędkości wyświetla on przypomnienie o obowiązującym ograniczeniu
oraz informacje o wysokości ewentualnego mandatu czy możliwej do otrzymania ilości punktów karnych.

LESZNO > Bez hucznego świętowania obchodzono kolejną, 101. już rocznicę powrotu
Leszna do macierzy. Wszystko to za sprawą trwającej pandemii. Mimo wszystko udało się zrealizować kilka działań. 15 stycznia, po raz pierwszy w historii przedstawiciele
władz miasta udali się na poznańskie nekropolie, aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze na mogiłach osób szczególnie zasłużonych dla niepodległości Leszna oraz
całej Wielkopolski. W trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Leszna wręczono tytuły Honorowego Obywatela Miasta Leszna i Zasłużonego dla Miasta Leszna. 17 stycznia mieszkańcy mieli możliwość udziału w Wolnym Spacerze 3,5-kilometrową trasą
dawnych fortyfikacji miasta, która oznakowana była biało-czerwonymi balonikami.
W leszczyńskiej bazylice mniejszej odprawiono Mszę Świętą w intencji ojczyzny i miasta. Delegacje władz miasta, kilku instytucji i organizacji złożyły kwiaty pod Pomnikiem
Wdzięczności Powstańcom Wielkopolskim na Pl. Kościuszki oraz pod Pomnikiem
Żołnierzom Garnizonu Leszczyńskiego przy ul. 17 Stycznia. Niespodzianką dla mieszkańców było widowisko przygotowane przez reprezentantów Leszczyńskiego Klubu
Balonowego i Aeroklubu Leszczyńskiego, którzy przystrojonymi balonami wykonali
przelot nad miastem.

Zmiany dla konsumentów
POWIAT > Po przejściu na emeryturę Leszka Jankowskiego, wieloletniego Powiatowego
Rzecznika Konsumentów jego następcą wybrano Daniela Golca (funkcję rzecznika będzie
łączył z funkcją sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
Zmianie uległy dni przyjmowania mieszkańców przez rzecznika. Dyżury odbywają się
teraz we wtorki w godz. 11-15 oraz w czwartki w godz. 11-15 (Starostwo Powiatowe
w Lesznie, pl. Kościuszki 4b, pokój 103, tel. 65 529 68 23).
REKLAMA

Fot. www.leszno.pl

Lockdown przedłużony
REGION > Nie wprowadzono większych modyfikacji panujących w kraju od kilku tygodni obostrzeń związanych z pandemią. Jedyną dość znaczącą zmianą jest otwarcie z początkiem lutego sklepów w galeriach handlowych, muzeów i galerii sztuki. Zniesione zostały też godziny dla seniorów. Poza tym nadal zamknięte pozostaną m.in. restauracje
i hotele, a uczniowie, poza tymi z klas 1-3, pozostaną w domach i będą kontynuować
naukę w trybie zdalnym. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, ewentualne
zmiany mogą zostać wprowadzone prawdopodobnie najwcześniej w połowie lutego.
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Czternasta
emerytura
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szacuje,
że dodatkowe świadczenie otrzyma ponad 9 milionów
seniorów, z czego blisko 8 milionów dostanie wypłatę
w pełnej wysokości, a więc w kwocie 1.250 zł. Minister
Rodziny Marlena Maląg zaznaczyła, że to dobra wiadomość dla polskich emerytów i rencistów, przejaw
realnych działań na rzecz poprawy sytuacji finansowej
seniorów, które nadal - pomimo okresu pandemii - są
dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego jednym
z priorytetów.
– Czternasta emerytura to ogromne wsparcie dla dużej grupy emerytów i rencistów – trafi ona bowiem do
ponad 9 milionów osób – podkreśliła Minister Maląg.
Na ten cel przewidziano i zabezpieczono środki
w kwocie 11,4 mld zł. Tzw. 14-ka przysługiwać będzie w pełnej wysokości, tj 1.250 zł brutto, jeżeli wysokość pobieranych przez emeryta lub rencistę świadczeń nie przekracza kwoty 2.900 zł brutto.
– W przypadku świadczeniobiorców pobierających
świadczenia w wysokości wyższej niż 2.900 zł brutto,
zastosowana będzie zasada proporcjalnego pomniejszenia „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że wysokość 14 emerytury zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia ponad 2.900 zł brutto – wyjaśniła minister
Maląg, zwracając jednoczenie uwagę na pewien fakt: –
Mechanizm ten pozwoli uniknąć sytuacji, w której przekroczenie kwoty 2.900 zł, nawet o parę groszy, wiązałoby się z pozbawieniem prawa do czternastej emerytury.
Czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu
w terminie wypłaty listopadowych świadczeń tym
wszystkim emerytom i rencistom, którzy będą mieli prawo do świadczeń emerytalno-rentowych w dniu
31.10.2021 r. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacane w grudniu 2021 r. (w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych), a także
w styczniu 2022 r. (w przypadku świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).
Minister Maląg wspomniała również o przyjętej przez
Sejm RP, równocześnie z ustawą o tzw. 14-ce, nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, której przedmiotem jest

waloryzacja rent
nt i emerytur w roku bieżą-cym. Jak wyjaśniła
niła szefowa MRiPS oznacza to, że świadczenia
czenia emerytalno-rentowe wzrosną od marca 2021 r. o wskaźnik
waloryzacji, przy
rzy czym nie mniej niż
o 50 zł.
– Dzięki temu najniższe świadczenia zostaną podwyższonee odpowiednio do kwoty co
najmniej 1.250 zł w przypadku najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy oraz do 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu
ytułu częściowej niezdolności do pracy. To wzrost wysokości
ysokości świadczeń emerytalno-rentowych, od 1 marcaa bieżącego roku, o 42% w porównaniu
z 1 stycznia 2016
6 roku.
Warto zaznaczyć,
yć, że to nie jest jeszcze całe finansowe
wsparcie, na jakie
kie mogą liczyć seniorzy w roku bieżącym. Już w kwietniu
wietniu wszyscy emeryci i renciści, bez względu
u na wysokość otrzymywanych świadczeń,
zeń, otrzymają
trzynastą emeryturę,
yturę, której wysokość w tym roku
wyniesie 1.250 zł brutto.
- Łącznie, z tytułu
ytułu 13
i 14 emeryturyy oraz
wskutek waloryzaoryzacji dotychczasowych
owych
świadczeń emerymerytalno–rentowych,
ch,
seniorzy otrzymaymają w roku bieżąeżącym dodatkowee finansowe wsparcie
rcie
w rekordowej kwowocie blisko 35 miliardów złotych
ch
– dodała Minister
ter
Rodziny i Polityki
ki
Społecznej
Marlena Maląg..

(9/2021)

Sejm uchwalił ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu
eniu pieniężnym dla emeryna przez resort rodziny
tów i rencistów. Tzw. czternasta emerytura przygotowana
pokoleniowej i troską
i polityki społecznej jest wyrazem solidarności międzypokoleniowej
emii koronawirusa.
o seniorów w trudnym dla nas wszystkich okresie epidemii
oprawy sytuacji
To również kolejny przejaw realnych działań na rzecz poprawy
ziny i polityki spofinansowej emerytów i rencistów – oceniła minister rodziny
łecznej Marlena Maląg.
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W statystykach

Zasłużeni, wyróżnieni, nagrodzeni

LESZNO > Miniony rok podsumowała Straż Miejska w Lesznie. W 2020 r. funkcjonariusze SM obsługujący monitoring miejski ujawnili 1006 wykroczeń oraz przestępstw. Poza
tym skierowali 145 wniosków do sądu, nałożyli 312 mandatów karnych oraz pouczyli
523 osoby. W sprawach przekraczających uprawnienia strażników miejskich, w 24 przypadkach przekazali sprawy właściwym jednostkom.

LESZNO > Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Leszna wręczono tytuły Honorowego
Obywatela Miasta Leszna i Zasłużonego dla Miasta Leszna, a także Nagrody Prezydenta
Miasta Leszna. Oto lista wyróżnionych:

Szkoły ocenione
LESZNO > Jak co roku opublikowano ranking Perspektyw na najlepsze szkoły w kraju. Niezmiennie ocenie podlegają takie czynniki, jak wyniki matur czy sukcesy uczniów w olimpiadach. Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące (ranking uwzględnia 1000
najlepszych szkół w kraju), po raz pierwszy w historii do najlepszej setki wskoczyło
II Liceum Ogólnokształcące (96. miejsce). I Liceum Ogólnokształcące zajęło 225. miejsce. W zestawieniu techników bardzo wysoko oceniono Technikum nr 1 Zespołu Szkół
Ekonomicznych, które uplasowało się na 71. miejscu w skali kraju.

Powiat rośnie w siłę
POWIAT > Według danych ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w ubiegłym roku liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 547 (do 57,2 tys.). Od lat najwyższy przyrost liczby
mieszkańców ma miejsce w gminach Lipno (236 osób w 2020 r.) oraz Rydzyna (170
osób w 2020 r.). Jedyną gminą, gdzie ubywa mieszkańców jest Krzemieniewo (w 2020
r. o 56 osób).
Dodajmy, że w 2020 r. w powiecie leszczyńskim urodziło się 692 dzieci, zmarło 577 osób,
małżeństwa zawarło 275 par. Warto też zaznaczyć, że w okolicznych gminach nadal trwa
boom inwestycyjny. W 2020 r. do Starostwa zgłoszono aż 1373 wnioski o wydanie pozwolenia na budowę lub zmianę pozwolenia, co stanowi najwyższa liczbę w historii
powiatu.
REKLAMA

Honorowy Obywatel Miasta Leszna
* Edouard Dolecki – od ponad 20 lat zaangażowany i niezwykle aktywny Prezes Komitetu
Zarządzającego Stowarzyszenia Francja-Polska w Domérat liczącego ponad 250 członków, filar współpracy Leszna i francuskiego miasta partnerskiego Montluçon,
* pośmiertnie generał Stefan Rowecki GROT – dowódca 55. poznańskiego pułku piechoty stacjonującego w Lesznie i Rawiczu, dowódca innych jednostek w Polsce, dowódca
Armii Krajowej, wielokrotnie odznaczany za wierną służbę Ojczyźnie.
Zasłużony dla Miasta Leszna
* Wojciech Rajewski – przedsiębiorca, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Drogi i Ulice
Leszno sp. z o.o., aktywny działacz samorządowy i gospodarczy, wieloletni radny Rady
Miejskiej Leszna,
* Piotr Rusiecki – przedsiębiorca, a od 2013 roku prezes Unia Leszno SSA, za jego kadencji klub wywalczył już 5 tytułów Drużynowych Mistrzów Polski,
* pośmiertnie Eligiusz Klawiński – działacz społeczny oddany walce z narkomanią i zapobieganiu narkomanii, żeglarz i organizator żeglarskich obozów dla młodzieży,
* Aleksander Starzyński – archeolog, świetny organizator, fachowiec, a do tego osoba silnie zaangażowana na rzecz ochrony dziedzictwa, skądinąd nie tylko archeologicznego,
* Lech Woźny – pedagog, wykładowca akademicki, sportowiec, przedsiębiorca, redaktor,
społecznik i regionalista, w ostatnich latach znany głównie ze swojej filatelistycznej pasji.
Nagrody Prezydenta Miasta Leszna otrzymali
Sport
* Dariusz Górski – trener, założyciel i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego ACHILLES
Leszno, długoletni asystent trenera Kadry Narodowej Seniorów w biegach sprinterskich,
* Krzysztof Ptak – trener i prezes LKLA KROKUS Leszno, wychowawca wielu medalistów
Mistrzostw Polski, reprezentantów Polski na zawodach międzynarodowych, w tym także Igrzyskach Olimpijskich,
* Dawid Tomczak – złoty medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Boksie oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie,
* dodatkowo pamiątkowy grawerton otrzymał Piotr Baron – trener leszczyńskiej drużyny żużlowej, z którą zdobył 4 kolejne złote medale DMP na Żużlu.
Kultura
* Ewa Biały – animatorka kultury, prezes„Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do
Ludzi”, propagatorka twórczości Romana Maciejewskiego,
* Danuta Spychaj-Duszyńska – działaczka Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”, animatorka patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży.
Działalność Społeczna
* Magdalena Dominiak – prezes Spółdzielni Socjalnej„Pod Skrzydłami”, aktywnie pomaga osobom chorym przewlekle, niesamodzielnym,
* Beata Hojnacka – Prezes Stowarzyszenia „PL 18”, współorganizatorka wielu akcji społecznych, otwarta na pomoc osobom poszkodowanym przez los, zwłaszcza dzieciom,
* Dominika Lizurej – przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka,
przeciwdziała przemocy emocjonalnej wobec dzieci,
* Beata Quandt-Voloshyn – prezes Spółdzielni Socjalnej„VITA”, współorganizatorka Wigilii
dla Samotnych i Bezdomnych,
* Krzysztof Kubiak – prezes Spółdzielni Socjalnej„Kuba-Bart”, twórca wielu projektów i inicjator wielu działań promujących społeczeństwo obywatelskie w Lesznie,
* Tomasz Walenczak – prezes Stowarzyszenia Bumerang Leszczyński, w 2016 roku był
inicjatorem akcji charytatywnej„Jabłuszko”, która z roku na rok powiększa zasięg.

Nieodpłatne porady przez telefon
LESZNO > W związku z pandemią osobiste udzielanie nieodpłatnych porad prawnych
w leszczyńskim magistracie pozostaje zawieszone. Porady udzielane są telefonicznie.
Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej porady prawnej muszą zadzwonić do
Urzędu Miasta Leszna na numer 65 529 81 00. Zostaną zarejestrowane i poinformowane o terminie udzielenia telefonicznej nieodpłatnej porady prawnej. W wyznaczonym
dniu i o oznaczonej godzinie to prawnik zadzwoni do danej osoby, aby udzielić porady
(poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez prawników od poniedziałku do piątku
w godzinach 15-19).
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Piękny widok każdego dnia
Inwestycja firmy K2 Nieruchomości to kameralne, nowoczesne i nasłonecznione domki nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie.
Dzięki niej wizja własnego obiektu letniskowego nad jednym z najpiękniejszych jezior w okolicy przestaje być marzeniem,
a staje się rzeczywistością.
Na nietuzinkową inwestycję składają się
domki, które budowane są w technologii
szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Wysoki standard osiedla letniskowego łączy w sobie jakość, trwałość i funkcjonalność. A tylko optymalne
połączenie tych trzech czynników jest
w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez klientów.
Wiele osób chce dziś posiadać tak zwany
second home nad jeziorem, a niepewna
sytuacja sanitarna ograniczająca wyjazdy zagraniczne jeszcze bardziej wpływa
na zainteresowane tego typu lokalami.
Dodatkowym atutem jest to, że realizowane osiedle nie ma jedynie charakteru
„sypialni”. Na zamkniętym i monitorowanym terenie posiadającym dostęp do
jeziora znajdować się będą 33 domki letniskowe. Każdy z nich będzie miał dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją

dogrzewania. Na powierzchni 34 metrów
kwadratowych znajdzie się miejsce na
dwie sypialnie, pokój z aneksem kuchennym, łazienkę oraz pomieszczenie
gospodarcze. Dodatkowo każdy domek
będzie posiadał 10-cio metrowy taras.
Wygodę i strefę relaksu zapewni przestronny i przeznaczony do indywidualnego użytkowania teren wokół domku,
który będzie mógł zostać także ogrodzony. Domki są przekazywane kupującym
w stanie deweloperskim (wnętrze) natomiast wykończone na zewnątrz.
Osiedle doskonale podkreśli letniskowy
charakter miejscowości. Do dyspozycji
właścicieli będzie kameralne kąpielisko
z pomostem, a działający w sąsiedztwie
klub żeglarski zapewni nie tylko sportowe i rekreacyjne zaplecze, ale i wspaniałe widoki.
Latem ubiegłego roku zakończono realizację prac przy pierwszym etapie
inwestycji, obejmującym 11 domków.
Wszystkie znalazły nabywców przed oddaniem do użytku, a właściciele mogli
w pełni wykorzystać zeszłoroczny sezon letni.
Na czerwiec br. planowane jest oddanie kolejnych 12 domków, z których kilka zostało jeszcze do sprzedaży. Trzeci
etap prac to kolejne 10 domków, których
ukończenie planowane jest latem 2022 r.
W zależności od położenia odległość od
domku do plaży będzie wynosić od 20
do 200 metrów.
Ceny zaczynają się od 285.000 złotych
brutto za domek (w tym 23% podatku
VAT).
Inwestycja realizowana przez spółkę
K2 Nieruchomości jest przykładem coraz większej świadomości deweloperów

i ich starań, by zaspokajać rosnące wymagania i życiowe potrzeby klientów. Ta
inwestycja to odpowiedź na wszystkie
Twoje potrzeby.

Biuro Sprzedaży
Ul. Ostroroga 8A
64-100 Leszno
Tel. 519-530-988
www.domkiletniskoweboszkowo.pl

(10/2021)

(9/2021)
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W STYCZNIU

REKLAMA

Ma być jeszcze bezpieczniej
LESZNO >W Parku Jonstona, niedaleko przejścia podziemnego przy Szkole Podstawowej
nr 7, zainstalowano kolumnę interkomową S.O.S. będącą uzupełnieniem systemu monitoringu. Jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie. Jeżeli przechodzień
zauważy niepokojącą sytuację (zagrożone jest zdrowie lub życie jego samego lub innej
osoby, ktoś niszczy mienie prywatne lub publiczne czy też dochodzi do innych wykroczeń lub łamania prawa) może to zgłosić za pomocą czerwonego przycisku umieszczonego na kolumnie. Jego użycie spowoduje, że najbliższa kamera monitoringu miejskiego zostanie skierowana na zgłaszającą osobę. Jednocześnie osoba ta połączy się
głosowo z operatorem monitoringu, któremu będzie mogła przekazać informacje dotyczące zagrożenia, jakie dostrzegła.
Uwaga: pamiętajmy, że kolumny należy używać tylko w razie rzeczywistego zagrożenia!
Używanie jej bez potrzeby może podlegać karze.
Warto zaznaczyć, że pomysłodawcą i wykonawcą innowacyjnej kolumny jest leszczyńska firma C&C Partners Sp. z o.o. Z podobnych urządzeń (również stworzonych w Lesznie)
można korzystać m.in. na dworcach i lotniskach w różnych zakątkach Polski i świata.

Z Urzędu Stanu Cywilnego...
LESZNO > W 2020 roku w Lesznie na świat przyszło 1.663 dzieci, w tym o około 90
chłopców więcej niż dziewczynek. Rodzice najczęściej wybierali dla córek imię Zofia,
a dla synów Antonii i Franciszek. Popularne były też imiona: Julia, Maja, Maria, Zuzanna,
Aleksander, Jan, Leon i Stanisław. W minionym roku 241 par wstąpiło w związek małżeński, w tym 147 zawarło ślub cywilny, a 94 ślub konkordatowy. 107 par się rozwiodło.
Wystawiono 1.081 aktów zgonu.

Woda i ścieki droższe
REGION > Zatwierdzono nowe taryfy zaproponowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, co oznacza, że za dostawę wody i odbiór ścieków
zapłacimy więcej. Szczegóły na str. 18-19.
REKLAMA

Fot. www.leszno.pl

Leszno – muzeum pod gołym niebem

Od pewnego czasu instytucje kultury prowadzą działalność w ograniczonym
stopniu. Będąc spragnionym kontaktu z cennymi eksponatami, warto uważnie
przyglądać się mijanym obiektom w przestrzeni publicznej. Niektóre z nich są
niezwykle interesujące. Taki przykład stanowi ławka, na którą trafiłem w zacisznym rejonie leszczyńskiego Podwala. Spod warstwy farby najprawdopodobniej
przebija się napis „Hier spricht die Deutsche”, nawiązujący do zakazu posługiwania się językiem polskim podczas okupacji. Dzięki zaangażowaniu właściwych
osób ławka ma szansę trafić do Muzeum Okręgowego w Lesznie.
TEKST I ZDJĘCIE: MATEUSZ GOŁEMBKA

# INWESTYCJE
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Dwukrotny krajowy lider inwestycji

Jarosław Wawrzyniak,
starosta leszczyński:
- Polityka inwestycyjna powiatu leszczyńskiego nastawiona jest przede
wszystkim na skuteczne zabieganie
o dotacje zewnętrzne. To jedyna możliwa do realizacji strategia prorozwojowa
w sytuacji najniższych w Wielkopolsce
dochodów i szybko rosnących wydatków bieżących samorządu. Każda niewydana złotówka jest odkładana i potem inwestowana, przede wszystkim
w infrastrukturę drogową. Taka polityka pozwala gromadzić środki niezbędne na tzw. wkład własny do przedsięwzięć, które otrzymują dofinasowanie
zewnętrzne.
gą Łoniewo - Kąkolewo do Grodziska,
a potem z Grodziska przez Świerczynę
do Ziemnic, a drugi - ze Świerczyny
przez Berdychowo do Osiecznej.
W 2020 r. spółka Nodo za 984 tys. zł
przebudowała 850 mb drogi powiatowej
od początku Krzycka Wielkiego do
ul. Mórkowskiej. Był to trzeci i ostatni
etap przebudowy drogi przez Krzycko

Przebudowana droga w Krzycku Wielkim

Starosta Jarosław Wawrzyniak odbiera dyplom dla powiatu za tytuł krajowego lidera inwestycji

Otwarcie przebudowanej drogi w Lipnie

Przebudowana droga w Jezierzycach Kościelnych

Małe i Krzycko Wielkie, od skrzyżowania
z drogą Leszno - Włoszakowice do
wyjazdu w kierunku Sądzi. Ponadto
w ub.r. nową nawierzchnię otrzymała
droga przebiegająca przez Popowo
Wonieskie w gminie Osieczna oraz
ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie.
W ub.r. powiat rozpoczął także dwie
dwuletnie inwestycje, która zakończą
się w 2021 r. Spółka Drogbud Gostyń
zaprojektuje i przebuduje za 3,1 mln
zł drogę powiatową - ul. Dworcową
w Krzemieniewie na odcinku 1,9
km. Koszt inwestycji to ponad 3,1
mln zł (dotacja z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich). Natomiast
spółka Nodo zbuduje za 986 tys. zł dwa
kolejne odcinki ścieżek rowerowych
w powiecie leszczyńskim: Wilkowice
– Święciechowa i Święciechowa
w
kierunku
Gołanic
(dotacja
z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego).

(11/2021)

Budżet roku 2020 był kolejnym proinwestycyjnym dla samorządu powiatu
leszczyńskiego. Spośród ok. 55 mln zł
wydatków na inwestycje przeznaczono ok. 13 mln zł, czyli 24 proc. Dzięki
kilku projektom stan infrastruktury drogowej poprawił się, a komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców -wzrosły. Samorząd leszczyński może mówić
też o ogromnym prestiżowym sukcesie – po raz drugi z rzędu został najbardziej proinwestycyjnym powiatem
w kraju.
Samorząd powiatu leszczyńskiego
przez ekspertów prestiżowego magazynu Wspólnota został uznany w dwóch
kolejnych rankingach - w 2019 i 2020 r.
- za najbardziej proinwestycyjny w kraju. Sieć dróg powiatu leszczyńskiego ma
blisko 400 km, a dzięki licznym remontom i modernizacjom jej stan sukcesywnie się poprawia, przybywa także ścieżek
rowerowych. Największym powiatowym zadaniem w 2020 r. była modernizacja 2,6 km drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309
w Lipnie do wiaduktu nad drogą ekspresową S5 w Smyczynie. W ramach wartej
4,1 mln zł inwestycji (dofinansowanej
z Funduszu Dróg Samorządowych) spółka Strabag zbudowała też 650 mb ścieżki
rowerowej wzdłuż drogi do Smyczyny.
Również przy wsparciu Funduszu Dróg
Samorządowych spółka Drogbud Gostyń

za 3,2 mln zł przebudowała 4,2 km drogi powiatowej od Gołanic (skrzyżowanie z drogą do Krzycka Małego) do
Jezierzyc Kościelnych (skrzyżowanie
z drogą do Zbarzewa). Rok wcześniej
na tym odcinku powstała ścieżka rowerowa. Powiatowa sieć ścieżek wzrosła dodatkowo o 11 km dzięki wsparciu kwotą 565 tys. zł gminy Osieczna,
na której zlecenie zbudowano dwa ciągi - pierwszy od skrzyżowania z dro-
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# GODNE UWAGI

Nowe kombinezony dla OSP Rydzyna
W dniu 28.01.2021 r. w OSP Rydzyna, przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
odbyło się uroczyste przekazanie dziesięciu kompletów specjalnych ubrań
o działaniu ratowniczo-gaśniczym.
Warto zaznaczyć, że odzież ochronna jest w OSP sukcesywnie uzupełniania. Łącznie takich kompletów jest już
osiemnaście. Wartość jednego z nich szacowana jest na
3 tys. zł. Zakup możliwy był dzięki dotacji w wysokości 25 tys. zł przekazanej przez Wielkopolski Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
oraz 5 tys. zł z Gminy Rydzyna. Spora w tym zasługa

obecnych na wydarzeniu: ministra Jana Dziedziczaka
i burmistrza Rydzyny Kornela Malcherka. Zakup pozwoli skuteczniej, efektywniej i bezpiecznej prowadzić działania.
- Znaczenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
jest imponującym ruchem społecznym, którego zazdroszczą nam inne kraje. Działalność OSP opiera się

nie tylko na gaszeniu pożarów, ale jest także dobrym
przykładem do zaangażowania się w życie i pracę społeczną – podkreślił minister Dziedziczak, który podczas
uroczystości otrzymał pamiątkową statuetkę.
OSP w Rydzynie liczy obecnie dwudziestu dwóch
członków, a pięcioro kolejnych oczekuje w gotowości
na przeszkolenie.

Wiele powodów, by czytać
Książki to magia, książki to sztuka, z książką życie jest piękniejsze. Nie bez powodu Umberto Eco powiedział: „Kto czyta książki,
żyje podwójnie”.

(12/2021)

Biblioteka w Rydzynie
to nie tylko schronisko
książek, tylko miejsce,
którego celem jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych. W lutym planowana jest bieżąca obsługa czytelnicza
poprzez otwarcie okna bibliotecznego.
Czytelnik będzie umawiany telefonicznie na godzinę w celu odbioru zamówionej książki lub książki dobranej na bieżąco zgodnie ze swoim upodobaniem.
Zwrot książek będzie możliwy przez
24h na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
wrzutnię książek, dostępną przy budynku biblioteki.
W momencie, kiedy nastąpi poluzowanie obostrzeń, planowane jest otwarcie
biblioteki przez sześć dni w tygodniu

oraz jeden dzień popołudniu. Po otwarciu wydawane będą bezpłatne karty dla
nowych czytelników i tych już zapisanych. W systemie będzie zapisywać się
m.in. historia wypożyczeń, co znacząco
ułatwi i usprawni sprawdzenie, czy dana
książka została już wcześniej wypożyczona. Karta Czytelnika będzie dokumentem potwierdzającym zapisanie do
biblioteki w Rydzynie i upoważniającym
do: wypożyczania książek i audiobooków do domu, korzystania na miejscu
z materiałów bibliotecznych (gry edukacyjne, zbiory podręczne, czasopisma)
oraz stanowisk komputerowych.
Plany na najbliższy czas są bardzo ambitne. Niestety sytuacja w tej chwili
nie pozwala na wolny dostęp do księgozbioru, niemniej biblioteka stara się

wypełnić tęsknotę za ciepłą i spokojną
relacją z książką i oczekuje na możliwość przyjęcia czytelników w swym jasnym i przytulnym wnętrzu, zapewniając
swobodny wybór.
A co najczęściej wybierano w minionym roku?
- Najbardziej poczytną książką w 2020
r. było „Lato wśród wydm” z serii
Przylądek Wichrów autorstwa Agnieszki
Krawczyk. Czytelnicy rydzyńskiej
Biblioteki najchętniej sięgają po literaturę obyczajową, głównie polskich autorów. Swoje wybory uzasadniają chęcią oderwania się od codzienności.

Ogromną popularnością cieszy się też
seria Anny Herbich o losach kobiet –
z Powstania, Wołynia czy Solidarności,
wiec wbrew ogólnym tendencjom literatura faktu nadal wzbudza zainteresowanie, chociaż jest to cięższa tematyka
niż miłosne opowiastki – mówi Dyrektor
Biblioteki, Magdalena Szymańska.
Zachęcamy wszystkich do śledzenia Rydzyńskiego Ośrodka Kultury na
Facebook’u oraz strony internetowej
www.rok.rydzyna.pl, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o sytuacji
biblioteki.

Fot. ROK Rydzyna
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Nowe Ogrody – inwestycja we właściwym miejscu
Każdy mieszkaniec Leszna kojarzy profesjonalnie odrestaurowany i przyciągający wzrok kompleks „Hotel i Restauracja
Antonińska” oraz „Ośrodek Niezapominajka” przy ulicy Ostroroga w Lesznie. W jej sąsiedztwie powiększa się komfortowe
osiedle Nowe Ogrody, za którego realizację – podobnie jak w przypadku „Antonińskiej” i „Niezapominajki” odpowiada ten sam
inwestor.
się lokale o powierzchni od 34 do 47 metrów kwadratowych w układach jednoi trzy pokojowych wszystkie z aneksami
kuchennymi, każde z przestronnym i jasnym balkonem. Mieszkania są dostępne
w cenach od 214.000 do 286.000 zlotych
– mówi Michał Kuraś, prokurent spółki
K2 Nieruchomości.
W drugim budynku mieszkania będą
miały metraże od 37 do 52 metrów kwadratowych, a ceny lokali, w zależności
od metrażu, będą wahać się od 229.000
do 310.000 złotych.
Mieszkania zostaną oddane do użytku
w lipcu bieżącego roku. Zainteresowanie
jest ogromne na co z pewnością ma
wpływ doskonała lokalizacja i wysoki standard. Chcący zakupić lokal na
Nowych Ogrodach powinni się spieszyć,
dostępność lokali z każdym tygodniem
jest mniejsza.
Poszukujesz własnych „czterech kątów”? Ta propozycja jest skierowana
właśnie do Ciebie!

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

(13/2021)

Nowe Ogrody zlokalizowane są w urokliwej części Leszna. Zdecydowanym
atutem jest swobodny dostęp do terenów zielonych, alejek spacerowych
i biegowych oraz czystość, co pozwala odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Jednocześnie blisko stąd także do
obiektów handlowo-usługowych, szkół
czy leszczyńskiej starówki.
Prestiżowa zabudowa osiedla jest nie
tylko wizytówką dewelopera, ale sprawia, że to miejsce Leszna nabiera reprezentacyjnego charakteru. Projekt charakteryzuje się nowoczesnym stylem,
elegancją i wysokim standardem wykonania. Budynki wyposażone zostały w wysokiej jakości stolarkę okienną
z roletami zewnętrznymi.
Wszystkie obiekty będą posiadały również windy, suszarnię oraz pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów. Do dyspozycji najmłodszych
mieszkańców inwestor przewidział plac
zabaw umieszczony w centralnej części
osiedla.
Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców cały obszar jest monitorowany
z możliwością odtworzenia obrazu do
miesiąca wstecz. Każde z mieszkań posiada także wideodomofon.
Do tej pory inwestor oddał do użytku
4 budynki. Wszystkie mieszkania szybko zostały sprzedane, a swoje miejsce
na ziemi znalazło tutaj nieco ponad 100
rodzin.
- W tym roku oddane zostaną do użytku
dwa budynki. W pierwszym z nich znajdą
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# OKIEM SPECJALISTY

Złożony podo-problem

Leszno, ul. Niepodległości 29 (wejście przy aptece na wysokości ul. Królowej Jadwigi), tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Podolog to specjalista zajmujący się
stopami, zarówno problematycznymi, jak i zdrowymi. By zapobiegać
wielu zaburzeniom i chorobom warto stosować profilaktykę i od czasu
do czasu udać się do podologa, tak
samo, jak zaleca się kontrole choćby
u stomatologa.
Jeżeli dojdzie do zmian chorobowych
lub jednorazowych problemów ze
stopami, warto skonsultować problem
z podologiem, u którego najczęściej
REKLAMA

swoich Pacjentów całościowo, dlatego
jeżeli zgłasza się do mnie osoba np.
z problem wrastającego paznokcia,
zazwyczaj nie wychodzi z gabinetu
wyłącznie z zaopatrzonym zabiegiem
palcem, ale również z wiedzą dlaczego
doszło do problemu i w jaki sposób
zapobiegać nawrotom. Z pewnością
wielu moich Pacjentów potwierdzi, że
otrzymało zalecenie konsultacji choćby
z fizjoterapeutą (by to sprawdzić, zachęcam do wzajemnego dopytywania
i rozmów o podologii).

Przykład holistycznego podejścia
w PODOlove.
W listopadzie 2020 r. do gabinetu
PODOlove zgłosił się Chłopak, który
od wielu lat zmaga się z nawracającymi
wrastaniami paznokci paluchów obu
stóp. Dotychczas przeszedł 5 zabiegów chirurgicznych resekcji paznokci.
Mimo to problemy nie ustępowały. Na
pierwszej wizycie moją uwagę zwróciło
nieprawidłowe ułożenie palców. Stan
taki mógł świadczyć o tym, iż młody
Mężczyzna ma na przykład wady
postawy, mogące prowokować do

niewłaściwego ułożenia stóp w trakcie
chodu i w efekcie predysponować do
deformacji. To wszystko mogłoby
wyjaśniać nawroty problemów, stąd
zalecenia konsultacji z fizjoterapeutą.
W związku z wieloletnim problemem
dotychczasowe długo trwające stany
zapalne spowodowały zwłóknienia
w strukturze skóry otaczającej paznokcie, co znacząco utrudnia wykonywanie
zabiegów podologicznych. W związku
z tym istnieje możliwość, że niezbędna
będzie także konsultacja z doświadczonym w zakresie plastyki wałów
okołopaznokciowych chirurgiem. Póki
co, wspólnie z Pacjentem podejmujemy
próby nieinwazyjnego rozwiązania
problemów - mimo trudów. Efekty
dotychczasowej pracy przedstawiam na
załączonym kolażu. Terapia jest w toku.

(14/2021)

JOANNA KALISKA
PODOLOVE LESZNO

będzie możliwość natychmiastowej
pomocy. W przypadku, gdy problem
wykraczałby poza kompetencje specjalisty, skieruje on wówczas Pacjenta do
właściwego lekarza.
Współpraca podologa z innymi specjalistami jest niezwykle istotna, ponieważ
pozwala na holistyczną opiekę i wspólne łączenie działań, by wpływać na
zdrowie Pacjenta w kontekście całości,
nie ograniczając się do działania miejscowego. W gabinetach podologicznych
możemy zostać zapytani o choroby
towarzyszące, które mogą wpływać
na stan stóp, a także - jeżeli zaistnieje
taka potrzeba - poproszeni o konsultację
z innymi specjalistami.
W gabinecie PODOlove niejednokrotnie kieruję swoich Pacjentów do
diabetologa, fizjoterapeuty, dietetyka,
chirurga, dermatologa, endokrynologa,
reumatologa. Natura jest niezwykłą
konstrukcją, systemem naczyń powiązanych. Naturalnie to samo tyczy się
organizmu ludzkiego, dlatego stan stóp
często w sposób widoczny dla naszych
oczu odzwierciedla stan naszego ogólnego zdrowia i trybu życia.
W gabinecie PODOlove obserwuję

# LUDZIE I ICH PASJE
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O co chodzi z tym morsowaniem?
Internet zalała fala zdjęć morsujących aktorów, piosenkarzy, sportowców i różnej maści celebrytów. Z półek księgarni w szybkim tempie znikają poradniki o zażywaniu zimnych kąpieli i metodzie Icemana Wima Hoffa (rekordzista Guinnessa w pływaniu
pod lodem). Na szczyty polskich gór wędrują śmiałkowie w samych szortach. Hasztag #morsowałem to w ostatnim czasie najpopularniejsze oznaczenie zdjęć i filmików w mediach społecznościowych, z którego... drwią sobie ci, którzy w tym pospolitym
ruszeniu do zimnej wody widzą tylko lans i chwilową modę. A może te drwiny są wynikiem zazdrości odwagi? Może ci komentatorzy mają dość odwagi na anonimowe wpisy, ale ciągle zbyt mało, by przełamać lody dosłownie?
Do wzrostu popularności morsowania
niewątpliwie przyczyniła się obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Zamknięte siłownie, baseny, stoki
narciarskie, kina czy teatry uniemożliwiają towarzyskie spotkania i zaspokajanie kulturalnych potrzeb społeczeństwa.
Dlatego ludzie zaczęli poszukiwać alternatywnych form spędzania wolnego
czasu. Nic dziwnego, że padło na morsowanie, które, po pierwsze, nie zostało (jeszcze) zakazane, a po drugie
podnosi odporność, która zwłaszcza

w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Co jednak najbardziej istotne, potrafi
działać antydepresyjnie.
Podczas morsowania do organizmu
następuje wyrzut endorfin, czyli hormonów, które redukują poziom stresu
i wywołują dobre samopoczucie. Zimna
kąpiel daje nam poczucie siły i wzmacnia wiarę w siebie, dlatego bardzo często
jest wstępem do podejmowania nowych
życiowych wyzwań. To hobby naprawdę wymaga silnej woli i odwagi, dlatego
osoby, które regularnie morsują, lepiej

panują nad emocjami. Hartowanie organizmu w ten sposób hamuje procesy
starzenia, redukuje cellulit i poprawia
ukrwienie ciała.
Moda na dbanie o dobrostan psychiczny to pozytywne zjawisko - nawet jeżeli
część osób robi to początkowo z czystej
ciekawości i chęci zapewnienia sobie jakiejkolwiek rozrywki w czasach, w których zostaliśmy jej pozbawieni przez
wirusa. Morsowanie jest jak narkotyk,
więc prawdopodobnie większość uzależni się od niego (być może będzie to

efekt niezamierzony) i na stałe wpisze
tę aktywność w swój zimowy grafik.
Praktykować może każda osoba, która
nie ma problemu z chorobami układu
sercowo-naczyniowego. Najważniejsze
są chęci i motywacja do systematycznych kąpieli. Należy oczywiście pamiętać, aby z głową i zdrowym rozsądkiem
uprawiać morsowanie, aby otrzymywać
same profity, a wykluczyć różne nieoczekiwane choroby i kontuzje.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Morsowanie to świetny sposób na regenerację po intensywnych treningach. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę trener klubu UKS Achilles
Leszno Filip Zdonek, który od lat praktykuje zimne kąpiele. W tym sezonie
postanowił uzupełnić przygotowania do sezonu swoim zawodnikom o tę
formę aktywności.

Drwiny są niesprawiedliwe szczególnie wobec tych, dla których morsowanie jest już od wielu lat sposobem na zachowanie dobrego zdrowia. Na
zdjęciu grupa znajomych, którzy na wspólne kąpiele umawiają się już od
ponad 10 lat, w każdą zimową niedzielę.

Endorfiny i dopamina, które wydzielają się podczas morsowania, sprawiają, że stan wysokiego szczęścia utrzymuje się po wyjściu z wody. Na zdjęciu Beata, która na swoją pierwszą kąpiel w lodowatej wodzie zdecydowała się w wieku 48 lat.
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# Z POLICJI

Czy to było samobójstwo?
Z okna na dziewiątym piętrze budynku wypadł 32-letni mężczyzna. Zginął na miejscu.
Nikt nie przypuszczał, że tak dramatyczne wydarzenia rozegrają się 11 stycznia
pod osłoną nocy. Po godz. 22 policja
i straż pożarna zostały powiadomione, że z okna wieżowca przy ul. Armii
Krajowej w Lesznie wypadł człowiek.
Ze względu na wysokość, z której upadł,
nie miał szans na przeżycie. Zginął na
miejscu.
- To był 32-letni obywatel Mołdawii mówi Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
W związku ze zdarzeniem interweniowała straż pożarna, która przy bloku
ustawiła parawan oddzielający zwłoki od
gapiów. Ciało zostało zabezpieczone na

polecenie prokuratora do badań. Według
wstępnych informacji śmierć mężczyzny nie była efektem działań osób trzecich. Mówi się, że obywatel Mołdawii
mógł popełnić samobójstwo. Ten wątek
z pewnością będzie analizowany przez
śledczych.
W Lesznie to nie pierwsze zdarzenie,
kiedy człowiek ginie przez upadek z wysokości. W podobny sposób kilka lat
temu zginęła kobieta, która wyskoczyła z wieżowca przy ul. Grunwaldzkiej.

Zdjęcie: KM PSP w Lesznie.

Na początku stycznia na drodze między Zawadą a Tarchalinem (niedaleko granicy gmin Poniec i Bojanowo) doszło do kolizji drogowej. Kierująca citroenem C3
straciła panowanie nad samochodem, który wypadł z drogi i dachował w rowie.
Kobieta nie odniosła obrażeń. Na miejscu interweniowała straż pożarna
z Gostynia i Ponieca.
TEKST: (LUK)

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Bloki przy ul. Armii Krajowej to jedne z najwyższych budynków mieszkalnych w Lesznie. 32-letni mężczyzna wyskoczył z dziewiątego piętra jednego z wieżowców.

Straż miejska
zrobiła porządek
z podrzucającym śmieci
Odpady leżały w rejonie Zaborowa.
Mimo stosownych przepisów i konieczności wnoszenia opłat za śmieci
wciąż są osoby, które traktują lasy, pola
i inne publiczne tereny jako miejsca,
gdzie bezkarnie można wywozić swoje
odpady. Kolejny przykład pochodzi
z rejonu Zaborowa, gdzie leszczyńska
Straż Miejska natknęła się na porzucone
śmieci. Kilka dni później w tym samym
miejscu górka odpadów urosła jeszcze
bardziej. Strażnicy miejscy przyjrzeli się
sprawie i ustalili, że teren zaśmieciła ta
sama osoba.
Odpady zostały podrzucone jeszcze
w starym roku, a zaproszenie do
odwiedzenia strażników przyszło do
sprawcy tego czynu już w nowym roku.
Mężczyzna otrzymał 1000 zł mandatu.
Nikt nie ma chyba wątpliwości, że sam

Na badania do szpitala została przewieziona 55-letnia kobieta podróżująca
fordem galaxy. Było to następstwo
zdarzenia, które miało miejsce 10
stycznia wieczorem na drodze między Święciechową a Gołanicami.
Najprawdopodobniej pod wpływem
poślizgu samochód wypadł z drogi
i dachował. Poszkodowana była przytomna. Straty oszacowano na 10 000
złotych.
TEKST: (LUK)

jest sobie winien. Poza tym został zobowiązany do uprzątnięcia śmieci.
TEKST: (LUK)
ZDJĘCIE:
STRAŻ MIEJSKA W LESZNIE

Autor: OSP Poniec.

To cud, że nikt nie zginął
Do zderzenia dwóch pojazdów doszło na drodze ekspresowej
S5 w jeden z najmroźniejszych dni stycznia.
Drogi szybkiego ruchu należą do bezpiecznych, ale i na nich zdarzają się czasami groźne zdarzenia. Takie odnotowano w poniedziałek, 18 stycznia, na jezdni
w kierunku Wrocławia w pobliżu węzła Rydzyna. Przed południem kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą zjechał z pasa jezdni, którym się poruszał
i uderzył w naczepę innego TIR-a stojącego na poboczu. W wyniku manewru
uszkodzone zostały jeszcze dwa inne
samochody osobowe – fiat bravo oraz
kia ceed.
Według pierwszych informacji kierowca, który stracił panowanie nad TIR-em,
miał być zakleszczony w kabinie ciągnika siodłowego. Okazało się jednak, że
zniszczona została przede wszystkim jej
prawa część, a kierującemu nic poważnego się nie stało. Przy takiej prędkości
i sile uderzenia cudem ocalał i jeszcze
samodzielnie opuścił pojazd, chociaż nie
obyło się bez pomocy strażaków.
W wyniku kraksy droga S5 w kierunku Wrocławia została zablokowana na
kilkanaście godzin. Trzeba było usunąć
z niej uszkodzone pojazdy oraz ładunek,

który uwolnił się z naczep - wyroby plastikowe i klej.
Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.
Mandatem został ukarany jej sprawca,
51-latek z Grodziska Wielkopolskiego,
który jako jedyna osoba odniósł obrażenia. Wiadomo już, że mężczyzna doprowadził do zdarzenia, bo zasnął za
kierownicą.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: OSP RYDZYNA

# Z POLICJI

Zamiast "masażu" były groźby nożem
Policja zatrzymała parę, która znalazła łatwy i szybki sposób
na zarobek. Plan był następujący: zwabić mężczyzn, a następnie oskubać ich z gotówki, stosując przestępcze praktyki.

Ta sprawa ma swój początek w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy właśnie do
leszczyńskiej komendy policji zgłosiło
się dwóch mężczyzn, którzy postanowili skorzystać z oferty masażu zamieszczonej na pewnym portalu oferującym
usługi towarzyskie. Usługa wyglądała
jednak nie tak, jak panowie sobie to wyobrażali. Miała być tylko pani, a okazało
się, że w rzeczywistości na umówionym
spotkaniu pojawił się także mężczyzna.
Zainteresowani usługą przekazali im pieniądze, a para ulotniła się niczym kamfora. W ten sposób oszuści zainkasowali
około 2000 złotych, a "masaż" pozostał
w sferze niespełnionych oczekiwań.
Podobnym schematem towarzystwo posłużyło się w grudniu. W Boże
Narodzenie kolejnych dwóch panów postanowiło umówić się z kobietą, którą
znaleźli na wspomnianym już portalu.
Do rozliczeń finansowych doszło przed
spotkaniem, jednak sprawy potoczyły się
inaczej niż we wstępnym porozumieniu.
- Kobieta i towarzyszący jej mężczyzna zażądali kwoty pieniędzy, na którą klienci nie byli przygotowani - mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
Mężczyźni musieli wypłacić gotówkę,
co związane było z koniecznością podjechania samochodem do bankomatu.
W jednym przypadku, podczas przejazdu, człowiek towarzyszący kobiecie przyłożył klientowi nóż do brzucha,

żądając wypłaty 1500 złotych. Zagroził,
że w przeciwnym razie go zabije.
Leszczyńscy funkcjonariusze ustalili
personalia obrotnej pary. Kobietę i mężczyznę poddali obserwacji i w dogodnym momencie zatrzymali. Brawurową
akcję przeprowadzono 29 grudnia na terenie jednej z leszczyńskich stacji paliw,
co nie umknęło czujnemu oku kamery.
45-letni mieszkaniec Leszna i 28-letnia kobieta mają postawione zarzuty
oszustw. Mężczyzna odpowie dodatkowo za wymuszenie rozbójnicze z użyciem noża. Policja ustaliła, że człowiek
ten ma doświadczenie w przestępczym fachu, zresztą miał być notowany
w przeszłości za podobne przewinienia.
Pod koniec starego roku prokuratura
zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze. Kobieta została potraktowana nieco łagodniej - otrzymała
zakaz zbliżania się i kontaktowania się
z pokrzywdzonymi, policyjny dozór oraz
poręczenie majątkowe, natomiast mężczyzna, decyzją sądu, został aresztowany
na trzy miesiące. W jego przypadku kara
może wynieść nawet do 10 lat więzienia.
Policja jeszcze nie zakończyła działać
w tej sprawie, gdyż całkiem możliwe, że
pokrzywdzonych mężczyzn jest więcej.
Dobrze byłoby, gdyby takie osoby zgłosiły się do komendy.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE
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Prawie dwie godziny trwały działania strażaków w Tarnowej Łące, gdzie na początku stycznia w garażu na jednej z posesji pojawił się ogień. Kiedy na miejsce
dojechali strażacy, cały obiekt był już objęty ogniem. Jedyne co można było zrobić, to podać wodę na płonący budynek. Jednak na ratunek dla samochodu, który
stał w środku, było już za późno. Straż pożarna zdemontowała część pokrycia dachowego garażu oraz przelała pogorzelisko wodą. Wszystko wskazuje, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W likwidacji skutków zdarzenia wzięli udział strażacy-ochotnicy z Rydzyny oraz Leszna.
TEKST: (LUK)

Zdjęcie: OSP Rydzyna

Przez rękawiczki grozi jej odsiadka
Mowa o 32-latce, która w nieuczciwy sposób próbowała dorobić się pieniędzy podczas pierwszej fali koronawirusa.
Wróćmy do kwietnia minionego roku,
kiedy COVID-19 rozpalał emocje wśród
Polaków, chociaż zachorowań było
znacznie mniej niż obecnie. W tamtym czasie w kraju brakowało środków
ochrony osobistej, a jeśli tylko pojawiły się na sklepowych półkach, znikały
w mgnieniu oka. Sytuacja taka dotyczyła płynów do dezynfekcji, maseczek
oraz jednorazowych rękawiczek, których
ceny szybowały w górę, osiągając- jak
na tak podstawowe zabezpieczenie - niebotyczne kwoty.
Właśnie wtedy na jednym z portali zamieszczone zostało ogłoszenie o sprzedaży jednorazowych rękawiczek nitrylowych. Zainteresowanie produktem
z oczywistych względów było bardzo
duże, a sprzedająca kontaktowała się
z klientami drogą SMS-ową. Chętni
wpłacali pieniądze, korespondencja ze

sprzedającą urywała się, a zamówiony
towar nie docierał pod wskazany adres.
- Systematycznie docieraliśmy do pokrzywdzonych i przyjmowaliśmy od nich
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Po zebraniu pełnego materiału
dowodowego, przesłuchaniu wszystkich
świadków oraz pozyskaniu opinii biegłych przesłuchana została podejrzana
- mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Zamieszaną w dokonanie oszustw jest
32-letnia mieszkanka gminy Lipno, której postawiono 21 zarzutów. Kobieta naciągnęła przede wszystkim mieszkańców
Wielkopolski. Sprzedała im prawie 100
opakowań rękawiczek, których nie miała, wyłudzając około 2000 złotych. Grozi
jej za to do 8 lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Ciekawy tok myślenia: kupowanie, lecz bez płacenia
Pracownikowi stacji paliw w Gołaszynie już od początku coś nie pasowało. Po paliwo przyjechał człowiek, który najpierw zatankował cały bak, a później jeszcze ochoczo wypełniał po brzegi puste kanistry.
Mężczyzna podjechał na stację wieczorem. Nie dosyć, że tankował więcej niż
przeciętny klient, to jeszcze interesowała
go i benzyna, i olej napędowy.
- Klient zatankował około 180 litrów paliwa, co wzbudziło czujność pracownika
stacji - mówi Beata Jarczewska, oficer

prasowa KPP w Rawiczu. - Kwota do
zapłaty wyniosła około 800 złotych, ale
okazało się, że kierowca volkswagena
golfa nie zamierzał płacić. Nie miał przy
sobie pieniędzy.
Pracownik stacji wezwał policję, która potwierdziła niecne zamiary 19-latka

z powiatu leszczyńskiego. Tablice rejestracyjne zamontowane w golfie były
kradzione, a w bagażniku leżały kolejne
zestawy tablic ściągnięte - a lepiej byłoby powiedzieć - ukradzione od innych
pojazdów. Mundurowi z Rawicza sprawdzili kierowcę w bazie i wtedy wyszło,

że 19-latek kierował golfem mimo sądowego zakazu. Mężczyźnie grozi kara do
5 lat więzienia. W przeszłości wchodził
już w konflikt z prawem.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# FOTOREPORTAŻ

MuraLOVE Leszno
Ukryte w zakamarkach miasta wielkoformatowe obrazy są biżuterią dla starych murów wysłużonych kamienic. Jedne upamiętniają zasłużone osoby, inne przypominają o istotnych wydarzeniach z historii, kolejne są tematycznie związane z Lesznem,
a jeszcze inne są artystycznym wydźwiękiem ich twórcy. Zachwycają, ale też zaskakują. Niektóre budzą kontrowersje, dzieląc mieszkańców na swoich zwolenników
i przeciwników. Murale wkomponowały się na stałe w krajobraz naszego miasta,
nadając mu kolorowy, artystyczny charakter. Stanowią żywą galerię w przestrzeni
miejskiej, która wciąż wzbogaca się o nowe dzieła. Dzięki nim można poczuć się
we własnym mieście jak turysta, który zwiedza je po raz pierwszy i zachwyca się
nim, jakby był w nim po raz ostatni.
Znacie te miejsca? Wszystkie?
TEKST I FOT. :
MAGDALENA WOŹNA/@FOTOGRAFICZNA_PODROZNICZKA

# FOTOREPORTAŻ
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# KOMUNIKAT

1. Podstawa prawna.
Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen i stawek opłat oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej u.z.z.w. (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 z późn. zm.).

2. Co z dotychczasowymi taryfami i kiedy wchodzą w życie nowe? Stanowisko
Regulatora.
Dotychczasowe 3-letnie taryfy na obszarze obsługiwanym przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie (zwane dalej
Spółką bądź MPWiK Leszno), a więc na terenie Miasta Leszna, Gminy Lipno
i Gminy Święciechowa obowiązywały od dnia 16 czerwca 2018 roku do dnia
19 stycznia 2021 roku.
Zgodnie z nowymi decyzjami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z dnia 18 grudnia
2020 roku, w odniesieniu do złożonych wniosków przez MPWiK Leszno, orzeka się
o skróceniu okresu aktualnie obowiązujących cen i stawek opłat (w naszym przypadku skrócenie ostatniego trzeciego roku taryfowego wyniosło około 5 miesięcy)
oraz zatwierdza się ceny i stawki opłat taryfowych na kolejne 3 lata, tj. od dnia
20 stycznia 2021 r. do dnia 19 stycznia 2024 r.
W dniu 03.08.2020 r. MPWiK Leszno złożyło do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wnioski o skrócenie okresu obowiązywania aktualnych taryf oraz o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ujęte we wnioskach niezbędne przychody
mają gwarantować ciągłość świadczenia usług oraz pokrywać koszty działalności
operacyjnej w kolejnych trzech latach.
- Procedowanie nowych taryf było procesem czasochłonnym oraz wymagało od nas
bardzo dużego zaangażowania i bieżącej współpracy z Regulatorem we Wrocławiu.
Przygotowane obszerne materiały oraz dokumenty, wszelkie wyjaśnienia, a także

transparentność naszych działań zostały właściwie ocenione przez Regulatora. –
wyjaśnia Rafał Zalesiński Prezes Zarządu MPWiK Leszno.
Zgodnie z art. 24j ust. 1 u.z.z.w. w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli wynika to z udokumentowanych zmian warunków ekonomicznych oraz
wielkości usług i warunków ich świadczenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w trakcie obowiązywania dotychczasowej taryfy może złożyć do organu regulacyjnego wniosek o skrócenie obowiązywania tej taryfy wraz z projektem
nowej taryfy oraz uzasadnieniem.
- Nowe uwarunkowania ekonomiczne, które wystąpiły w szczególności w poprzednich dwóch latach, zobligowały nas do podjęcia tych działań. Jak wynika z otrzymanej decyzji, organ regulacyjny dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych
wykonywanej przez MPWiK Leszno działalności gospodarczej, w tym marży zysku
oraz przeprowadził weryfikację kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w latach obrachunkowych na podstawie ewidencji księgowej z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryf. Zgodnie z §
6 ust. 1 uwzględnia się w szczególności koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
oraz wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska
i korzystania z usług wodnych, ustalonych na podstawie wieloletniego planu inwestycyjnego. – dodaje Prezes Spółki.
W toku postępowania administracyjnego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że MPWiK Leszno udokumentowało zmianę warunków
ekonomicznych, w tym wielkość usług oraz opracowało nowe taryfy. Zmiana taryf wynika ze wzrostu kosztów, które mają bezpośredni wpływ na wysokość cen
i stawek opłat.
Weryfikacja powyższych kosztów odbyła się również pod względem celowości ich
ponoszenia i w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został oceniony pozytywnie,
zatwierdzono przedmiotowe taryfy.
Zatwierdzone nowe ceny i stawki opłat weszły w życie po upływie 7 dni od dnia
ogłoszenia ich w dniu 12 stycznia 2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

# KOMUNIKAT
Terminy procedowania nowych taryf obrazuje poniższa tabela:

3.

Otrzymanie decyzji przez MPWiK w Lesznie oraz przez
Miasto Leszno, Gminę Święciechowa i Gminę Lipno

Decyzje stały się ostateczne i ogłoszone zostały na stronie
BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”
Wejście w życie nowych cen i stawek opłat taryfowych
5.
– po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

4.

programów wsparcia z tego tytułu, w tym tarcz antykryzysowych. – wyjaśnia Prezes
Spółki.
03.08.2020
18.12.2020

28.12.2020
i
29.12.2020
12.01.2021
20.01.2021

3. Dlaczego MPWiK złożyło nowe wnioski taryfowe?
Przyczynami złożenia wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryf oraz
o zatwierdzenie nowych taryf były przede wszystkim rosnące koszty. Do kosztów
takich, w dużej części niezależnych od Spółki, należą:
► energia elektryczna, której cena wzrosła o ponad 50% w stosunku do cen z 2018
roku, kiedy to był składany wniosek taryfowy na okres trzech poprzednich lat.
► amortyzacja i podatek od nieruchomości wynikające z niezbędnych dla Spółki,
Miasta Leszna, Gminy Święciechowa oraz Gminy Lipno, działań inwestycyjnych, które zostały zatwierdzone w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023,
podjętych następującymi uchwałami:
• uchwałą nr XXV/330/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020r.
• uchwałą nr 57/17/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich (obejmującego obszar działania MPWiK
Leszno na terenie Gminy Święciechowa) z dnia 3 czerwca 2020 r.
• uchwałą nr XXII/163/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 27 maja 2020r.

►

►

►
►
►

MPWiK Leszno w przeciągu roku uiszcza z tytułu podatku od nieruchomości
i innych opłat do budżetów Miasta i Gmin ok. 5 mln zł. Wieloletni plan inwestycyjny MPWiK Leszno na lata 2020-2023 przewiduje nakłady inwestycyjne w wysokości około 125 mln zł. Wśród istotnych zadań już realizowanych i planowanych do realizacji przez Spółkę należy wymienić: rozbudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków w Henrykowie (cztery etapy), budowę
energooszczędnego budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową na terenie bazy Spółki, farmę fotowoltaiczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Strzyżewicach, budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody w Lipnie, monitoring sieci wodociągowej oraz oczywiście dalszą rozbudowę i sukcesywną
modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ścisłej współpracy
z samorządami.
wynagrodzenia wynikające z podpisanych przez Zarząd Spółki porozumień
z dwoma Organizacjami Związkowymi w ramach obowiązującego Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy (zapewnienie doskonałej jakości usług wymaga zatrzymania, motywacji i dalszego rozwoju fachowej kadry, a Spółka, której przyznano w roku 2019 tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom realizuje szereg
działań pro-pracowniczych).
materiały eksploatacyjne, w tym jeszcze szybsza wymiana wodomierzy na
urządzenia pozwalające na zdalny odczyt. Spółka planuje w kolejnych latach
realizację takiej wymiany, co przyczyni się do wzrostu jakości i komfortu obsługi klienta, zapewni Spółce stałe cykle odczytów oraz ograniczy w przyszłości koszty osobowe.
usługa zagospodarowania odpadów z oczyszczalni, w tym osadów ściekowych
oraz środków chemicznych na oczyszczalni – wzrost o ok. 100%.
opłaty za usługi pocztowe – wzrost o 20%.
Pracownicze Plany Kapitałowe.

- W roku 2020 osiągane przez MPWiK Leszno przychody z tytułu działalności operacyjnej nie pokrywały już kosztów tej działalności, pomimo wprowadzonych przez
Zarząd działań mających na celu optymalizację kosztów zależnych od Spółki, ograniczając je do poziomu niezbędnego, gwarantującego ciągłość realizacji usług.
Wstrzymaniem w roku 2020 w wyniku negocjacji Zarządu ze Związkami Zawodowymi
zostały objęte także planowane zmiany wynagrodzeń. Działania te okazały się jednak niewystarczające, aby osiągnąć wynik dodatni na działalności. Dodatkowo niesprzyjającym czynnikiem jest trwająca od marca 2020 roku pandemia COViD-19,
w wyniku której biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pracowników i naszych klientów,
ponosimy nieplanowane koszty. Spółka nie może również skorzystać z rządowych

- Nie bez znaczenia jest również spadek zużycia wody bezpowrotnie zużytej (między
innymi na podlewanie terenów zielonych), w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, co przekłada się na wzrost kosztów jednostkowych. Obowiązujące
aktualnie ceny w Spółce w porównaniu do cen stosowanych w branży wodociągowo-kanalizacyjnych są na niskim poziomie, a cena wody od roku 2015 nie była zmieniana przez okres 5 lat. – dodaje Kierownik Działu Controllingu Agnieszka Glapiak.
Spółka ustalając ceny zawsze ma na uwadze dobro Klienta przy zachowaniu opłacalności usług. Zmiana cen dla Spółki jest bardzo ważna ze względu na wywiązywanie
się z podpisanych umów, porozumień z Organizacjami Związkowymi dotyczących
wynagrodzeń oraz realizacji ważnych dla spółki zadań inwestycyjnych, o których
mowa powyżej. Spółka przy osiąganiu ujemnego wyniku staje się niewiarygodnym
podmiotem dla instytucji finansowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, banki, leasingodawcy itd.), u których ubiega się
o środki finansowe. Utrzymywanie się wyniku ujemnego może spowodować brak
środków na realizację bieżących zadań Spółki, w tym świadczenia usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na odpowiednim poziomie.
MPWiK Leszno to przede wszystkim ludzie, którzy z pasją i ogromnym zaangażowaniem pracują, aby mieszkańcy mogli cieszyć się czystą wodą z kranu. Jak podkreśla Prezes Zarządu Rafał Zalesiński: „Stawiając na wieloletnie doświadczenie,
profesjonalizm i potencjał Zespołu spełniamy misję firmy w codziennym trudzie.
Zawsze gotowi na nowe wyzwania i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy
spełniamy wizję Spółki. Nasz wizerunek organizacji oparty jest na partnerstwie,
uczciwości i odpowiedzialności. Spółka nadal chce się rozwijać oraz dbać o jakość
usług świadczonych z myślą o mieszkańcach i klientach oraz pracownikach kierując
się hasłem misji przedsiębiorstwa: Dostarczając zdrową wodę spełniamy oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzymy przyjazne środowisko.”

4. Wysokość nowych taryf w grupie najliczniejszych odbiorców dla gospodarstw
domowych.

Ceny
brutto
woda
ścieki
Razem

Ceny
brutto
woda
ścieki
Razem

Stan
obecny

Miasto Leszno, Gmina Święciechowa
I rok taryfowy
II rok taryfowy
(20.01.2021(20.01.202219.01.2022)
19.01.2023)

III rok taryfowy
(20.01.202319.01.2024)

zł/m3

zł/m3

różnica
w zł/m3

zł/m3

różnica
w zł/m3

zł/m3

różnica
w zł/m3

3,35
6,54
9,89

3,68
7,23
10,91

0,33
0,69
1,02

4,02
7,53
11,55

0,34
0,30
0,64

4,19
8,22
12,41

0,17
0,69
0,86

Stan
obecny

Gmina Lipno
I rok taryfowy
II rok taryfowy
(20.01.2021(20.01.202219.01.2022)
19.01.2023)

III rok taryfowy
(20.01.202319.01.2024)

zł/m3

zł/m3

różnica
w zł/m3

zł/m3

różnica
w zł/m3

zł/m3

różnica
w zł/m3

3,80
6,54
10,34

4,36
7,23
11,59

0,56
0,69
1,25

4,65
7,53
12,18

0,29
0,30
0,59

4,88
8,22
13,10

0,23
0,69
0,92

Taryfa zakłada niższe stawki opłaty abonamentowej dla klientów zarejestrowanych
w e-BOK i otrzymujących fakturę w wersji elektronicznej.
W związku z wejściem w życie dnia 20 stycznia 2021 r. nowych taryf, informujemy, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym następuje zmiana
ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy zużycie wody i ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Jednocześnie informujemy, że abonament w nowej cenie będzie naliczany dopiero od lutego br.
Decyzje zatwierdzające nowe ceny i stawki opłat, w których szczegółowo przedstawione są grupy taryfowe, znajdują się na stronie internetowej www.mpwik-leszno.pl
w zakładce Strefa klienta / Taryfa - opłaty za wodę i ścieki.

(15/2021)

Złożenie wniosków o skrócenie okresu obowiązywania
aktualnych taryf oraz o zatwierdzenie nowych taryf
Wydanie decyzji zatwierdzających przez Dyrektora RZGW
2.
we Wrocławiu
1.

19

20

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Luty 1935 roku. Epidemia grypy szaleje w Białymstoku. Choruje na nią
60 procent dzieci w wieku szkolnym. W Pychowicach pod Krakowem
znaleziono ciało mężczyzny, który popełnił samobójstwo, obwiązując
drutem rękę i zarzucając drugi jego koniec na przewody wysokiego
napięcia. Na Wołyniu trwają przygotowania do uruchomienia wydobycia glinki kaolinowej, służącej do wyrobu porcelany oraz części
wykorzystywanych w elektrotechnice. Poznańskie zakłady Hipolita
Cegielskiego otrzymały zamówienie z Chin na próbny parowóz.
W wyniku zamieci śnieżnych nie sposób dostać się z Krakowa do
Zakopanego. Miejscami szosa przykryta jest 2 metrami śniegu. W całej Polsce doliczono się około 135 bobrów, ale co z tego, skoro kraj
boryka się z problemami społeczno-gospodarczymi. Tylko w ciągu
jednego tygodnia lutego przybyło w kraju ponad 18 000 bezrobotnych. A co dzieje się w naszym regionie?

To był zbrodnia na noworodku

Koniec klasy czwartej na kolei
Jej likwidacja dotyczy również pociągów na jednej z lokalnych linii:
Kościańska Kolej Powiatowa w Kościanie zawiadamia, że z powodu skasowania na kolejach państwowych 4. klasy zmuszona jest również z dniem
1 lutego br. skasować 4. klasę na linji Kościan-Gostyń. Ceny biletów uległy
małym zmianom.

Wymiana kadr
W Lesznie na początku 1935 roku doszło do zmian na stanowisku starosty powiatu leszczyńskiego:
W dniu 1 lutego br. objął w obecności inspektora dr B. Putza urzędowanie nowy starosta Rudolf Świątkowski. Starostę Zenktelera przeniesiono do
Wągrowca.

Ciało w rzece:
W kanale obrzańskim wyłowiono zwłoki noworodka płci męskiej. Sekcja
zwłok wykazała, że dziecko zostało najpierw uduszone, a potem wrzucone
do wody. Sprawczyni dotąd nie ustalono.

Halo, halo, tu mówi Gostyń!
Tak reklamowano audycję radiową poświęconą Gostyniowi:

W rozpaczy przez ciążę
Dziewczyna odebrała sobie życie w pobliżu Rawicza
W Sierakowie w altanie zabudowań swego pracodawcy Stanisława Zajchera
powiesiła się 23-letnia służąca Władysława Kurkowska. Powodem rozpaczliwego czynu był wstyd i obawa przed rodzicami, gdyż tragicznie zmarła była
w stanie odmiennym.

Spłonął dom
Pożar wybuchł niedaleko Śmigla:
W zagrodzie rolnika p. Walenciaka w Targowisku wybuchł groźny pożar i pastwą płomieni padł doszczętnie dom mieszkalny wraz z urządzeniem domowem. Powstałe straty oblicza się na kilka tysięcy złotych.

Gostyń, małe miasto w Wielkopolsce, położone jest podobnie jak
Częstochowa u stóp św. Góry. Posiada ono wspaniały klasztor, a w nim cudami słynący obraz Matki Boskiej Gostyńskiej. O tym pięknym historycznym
zakątku Wielkopolski mówić będzie p. Alfred Sikorski w sobotę, dnia 9 bm.
o godz. 19.20. Odczyt transmitowany będzie przez wszystkie rozgłośnie radja polskiego.

Po cukier dla pszczół
W rejonie Kopaszewa do dziś świetnie rozwija się pszczelarstwo,
a tymczasem:
Tow. Bartników na powiat kościański przyjmuje do 10 bm. zapotrzebowania na cukier dla pszczół w cenie 85 gr za kg. Zgłoszenia kierować należy do
prezesa p. Świty w Kopaszewie.

Po świnię, kury i drewno
Mały bohater z Ponieca

Jedno ze zdarzeń odnotowano na terenie obecnej gminy Krzywiń, drugie - w rejonie Śmigla:

Oto co zrobił 11-latek:
Podczas ślizgania na lodzie na stawie miejskim w Poniecu wpadła do wody uczennica powracająca ze szkoły, niej. Cichoszówna i zaczęła tonąć. Na
krzyk dziewczynki przybiegł 11-letni Feliks Musiałowski, który przy pomocy
p. Ludwika Golębeckiego uratował dziewczynkę od niechybnej śmierci.

To było samobójstwo

Rolnikowi Wojciechowi Leciejewskiemu z Cichowa skradziono świnię wagi 100 kg. i 28 kur ogól nej wartości 100 zł. Sprawcy dostali się do chlewu
przez wyłamanie muru i po ubiciu świni i kur ulotnili się. Z lasu majętności
Morownica skradziono 25 drzew sosnowych. Sprawców ujawniono.

U pastora i z lasów
Nietypowe kradzieże:

Tak orzekli śledczy. O tym, jak do tego doszło:
Onegdaj popełniła Jadwiga Szpetowa z Krzywinia samobójstwo przez wypicie esencji octowej. Przyczyną rozpaczliwego kroku był rozstrój nerwowy,
spowodowany dłuższą chorobą.

Emerytowanemu pastorowi Emilowi Janickiemu w Kotuszu skradziono
bielizny, garderoby męskiej i damskiej na kwotę 2000 zł. Z lasów Państw.
w Lubiniu dokonano większej kradzieży drzewa akacjowego. Sprawców
wykryto.

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA
Łańcuch dla księdza proboszcza
Piękna uroczystość w Lesznie:
W grudniu ub. r. mianowany został kanonikiem kapituły metropolitalnej
w Poznaniu ks. proboszcz Stefan Jankiewicz. Zaszczytne to wyróżnienie, które wskazuje na duże zasługi naszego duszpasterza, odbiło się żywem echem
wśród tut. społeczeństwa. Obywatelstwo miejscowe chcąc dać wyraz szacunku, jaki żywi dla swego duszpasterza postanowiło ofiarować ks. probszczowi Jankiewiczowi złoty łańcuch. Inicjatywa została skwapliwie podchwycona a zamiar urzeczywistniony.
Oficjalne wręczenie cennego łańcucha wraz z krzyżem odbyło się w ub.
poniedziałek. W imieniu obywatelstwa przemówił do ks. kanonika p. adw.
Grzesiński, wręczając ks. kanonikowi odpowiedni dyplom. Następnie odpowiedział dostojny proboszcz, dziękując za wyróżnienie i zapewniając o intensywnej pracy dla dobra parafjan. Na zakończenie odbyła się herbatka dla
gości i wspólne zdjęcie, które powyżej reprodukujemy.
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Złożyli egzamin dojrzałości
To było nie lada wydarzenie, zwłaszcza w tamtych czasach, gdy nie każdy mógł liczyć na wykształcenie. Może gdzieś w pamięci zachowały się
te nazwiska?
W Państwowej Szkole Budowniczej w Lesznie złożyli w dniach 24 i 25 stycznia egzamin dojrzałości: J. Borowicz, L. Czarnecki, W, Chudy, A. Godlewski,
B. Ilanzelko, J. Kolany, J. Karolczuk, F. Lemański, J Lezoch, E. Łukasiewicz,
B. Oczko, R. Pisarczyk, St. Rzeźniczak, P. Ratyjski, Sworowski, St. Szwon,
M. Starnicki, M. Strantz.

Szajka złodziejaszków skazana
Połasili się na cudze zwierzęta:
Za kradzież 2 świń na szkodę gospodarza Sierpowskiego z Dłoni, pow. rawicki. sąd grodzki w Rawiczu skazał Jana Wielebińskiego i Józefa Paprzyckiego
ze Smolic na 6 miesięcy więzienia. Zygmunta i Piotra Szafraniaków
z Pasierbów, pow. gostyński. i Fr. Giezka z Bartoszewic, pow. rawicki. sąd
skazał na 2 miesiące aresztu. Nareszcie zlikwidowano niebezpieczną szajkę
złodziejską.
REKLAMA

Chciała tylko nastraszyć
Proces, który ówczesna prasa określała jako sensacyjny. Przed sądem
stanęła kobieta, która próbowała zabić ziemianina:
(...) przed sądem okręgowym w Lesznie toczyła się sensacyjna rozprawa przeciwko 34-letniej p. Władysławie Nawarskiej, oskarżonej o usiłowane zabójstwo właściciela majątku Sepno Wielkie (pow. Leszno) p.
Władysława Kościelskiego. W skład trybunału sądzącego wchodził przewodniczący Oskar Kamiński oraz wotanci Tadeusz Simiński i Władysław Sobiech.
Oskarżał wiceprokurator dr. Kastelik, bronił adw. Jerzy Kwasieborski
z Poznania.
Podłożem zajścia były stosunki, jakie łączyły Władysława Kościelskiego z p.
Nawarską. Poznał on ją w 1919 r. w Poznaniu i z biegiem czasu węzły przyjaźni stawały się coraz bliższe i trwalsze. Przez szereg lat, utrzymując ze sobą stosunki, żyli w wielkiej harmonji, przyczem panna Nawarska często
przebywała w Sepnie. Dopiero po 16 latach poczęły się wkradać w to harmonijne pożycie spory i niesnaski. P. Kościelski zainteresował się młodszą
nieco osobą. 28 czerwca 1934 r. w majątku Sepnie doszło do dramatu. P.
Nawarska z odległości 5 metrów strzeliła dwukrotnie z browninga w kierunku Kościelskiego. Kule chybiły. Pannę Nawarską postawiono w stan oskarżenia. Oskarżona na rozprawie do winy się nie przyznała, twierdząc, że chciała
tylko p. Kościelskiego nastraszyć. P. Kościelski ze swej strony nie zaprzecza,
że łączyły go dość bliskie stosunki z oskarżoną i że w końcu chciał się jej z
Sepna pozbyć. Sąd przesłuchał 4 świadków z pośród domowników Sepna.
Wysłuchał też ciekawych wywodów obrońcy Kwasieborskiego, który, kreśląc
podłoże psychiczne całej sprawy, żądał najłagodniejszego wymiaru kary dla
swej klientki.
Sąd wymierzył p. Nawarskiej karę 9 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 3
lata.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Materiały pochodzą z "Kuriera Poznańskiego". Zachowano pisownię oryginalną.
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Leszno zza kierownicy
Przemierzając Leszno, najczęściej wybieram rower. Nie mam problemu z zaparkowaniem jednośladu, nie zagrażają mi korki.
Sytuacja zmienia się, kiedy pojazd na czterech kółkach wygląda jak z bajki. Taka podróż to pasja. W drogę!
Z czym kojarzy Wam się Londyn? Bez
względu na odpowiedź, jedną z jego
wizytówek są środki lokomocji. Słynne
metro, czerwone autobusy czy czarne taksówki należą do najpopularniejszych symboli stolicy zjednoczonego
królestwa.
A wiecie, że londyńska taksówka jeździ po leszczyńskich ulicach i jest
pierwszym takim pojazdem w Polsce?
Wyjątkowy jest nie tylko wygląd auta,
ale i to, czego nie widać z zewnątrz.
- Samochód wyposażony jest w najnowocześniejszy silnik hybrydowy, który
można ładować z gniazdka. Na ekologicznym silniku może przejechać do 130
km – opowiada Leszek Talaga, właściciel
taksówki. - Dostosowana jest do osób
niepełnosprawnych i nie ma konieczności zsiadania z wózka. Dzięki specjalnej platformie możliwy jest wjazd,

a wewnątrz znajdują się pasy mocujące,
które zapewniają bezpieczeństwo podczas jazdy.
Jest także możliwość ładowania telefonu z gniazdka, płatności kartą, a przede
wszystkim wygoda korzystania z przestronnego wnętrza. Posiada przegrodę pomiędzy pasażerami a kierowcą.
Gwarantuje ona nie tylko bezpieczeństwo prowadzącemu, ale także podróżnym, co obecnie jest niezwykle ważne.
Auto wyróżnia też taki fakt, że pojazd
produkowany jest z przeznaczeniem na
taksówkę.
Auto wywołuje uśmiech nie tylko
u pasażerów.
- Każdy samochód rejestrowany
jako taksówka musi przejść przegląd.
Pracownicy stacji diagnostycznej byli
mile zaskoczeni – mówi z uśmiechem.
- Pozytywnie zareagowali także pozostali

koledzy świadczący usługi na postoju
przy Placu Metziga.
Brytyjska, a właściwie londyńska jest
nie tylko taksówka, ale i kaszkiet, jaki
ma na sobie właściciel auta.
- A to nie wszystko. W sezonie wiosenno-letnim planuję zakładać koszulki, które
dodatkowo będą utożsamiać się z wykonywaną pracą.
Motoryzacja w życiu Leszka Talagi
od zawsze stanowiła ważne miejsce.
Ukończył szkołę, zdobywając zawód
kierowcy mechanika. Pracę jako taksówkarz rozpoczął w drugiej połowie lat 70.
- Postój znajdował się wówczas na wysokości ulicy Słowiańskiej, która była
przejezdna, bez popularnego dziś deptaku. Później postój przeniesiony został
na Plac Metziga, ale znajdował się po

stronie przeciwnej obecnej lokalizacji
– wspomina.

***
Replika modelu Ford Buick z 1920 r. powstała na zamówienie. Tego typu pojazdy najczęściej trafiały na rynek brytyjski
lub czeski. Jeden z nich możemy podziwiać na leszczyńskich ulicach.
- Z dumą i radością prowadzę pojazd
z herbem i logo miasta Leszna. Auto
wzbudza zainteresowanie mieszkańców
– mówi Krzysztof Kubiak. - Kolor samochodu dopasowany został do elewacji ratusza.
Ford regularnie przemierza przestrzeń
miejską. Krzysztof, jako wolontariusz,
uczestniczy w ogromnej ilości wydarzeń, jakie odbywają się w Lesznie.

W ostatnim czasie, wspólnie z prezydentem Łukaszem Borowiakiem, rozwoził
paczki bożonarodzeniowe.
- Auto wykorzystywane jest także przy
okazji imprez firmowych czy rodzinnych,
wydarzeń plenerowych i festynów, a także podczas wycieczek po Lesznie i okolicy. Cieszy się powodzeniem podczas
sesji ślubnych, wieczorów panieńskich
czy kawalerskich. Nie odmówię, jeśli ktoś
zechce wykorzystać auto... podczas uroczystego rozwodu – dodaje z uśmiechem
Kubiak.
Krzysztof Kubiak znany jest nie tylko
z poczucia humoru, ale także celnych
i pionierskich pomysłów. Jest inicjatorem powołania kapeli podwórkowej. Nie
przypadkowo o tym wspominam, ponieważ Ford Buick ma służyć kapeli i wozić

muzyków na koncerty, jeśli tylko sytuacja na to pozwoli.
Jak wygląda kwestia prowadzenia takiego pojazdu?
- Obok wstecznego posiada jeszcze dwa
biegi. Lusterka są mniejsze aniżeli w dzisiejszych samochodach. Wycieraczki
uruchamiane są ręcznie. Podobnie migacze: należy je cofać, same nie wracają.
Auto nie generuje dużego hałasu, silnik
jest ekonomiczny. Klakson wydaje charakterystyczny sygnał, który przywołuje
klimat lat 20-tych. Jazda Fordem daje
mnóstwo przyjemności. A największą radością jest uśmiech i zadowolenie mieszkańców Leszna i okolicy – podsumowuje
Krzysztof Kubiak.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

REKLAMA
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- Zasłużony dla Miasta Leszna
- Ważnych momentów w 70-letniej historii naszej firmy nie brakowało. W trudnym okresie transformacji inwestowaliśmy w park
maszynowy. W 1997 zdecydowaliśmy o zmianie formy organizacyjno-prawnej ze spółdzielni na spółkę prawa handlowego,
a w 2010 podjęliśmy się budowy nowego zakładu. Rokrocznie stawiamy czoła kolejnym wyzwaniom i zmianom zachodzącym
dookoła. Walczymy o byt firmy i dobro naszych pracowników, póki co z powodzeniem – mówi Sebastian Nowak, Dyrektor
Naczelny Lespin Sp. z o.o. Firmie, która w tym roku świętuje 70-lecie przyznano tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna”.
Spółdzielnia dała początek firmie, która
przez kolejne dekady stała się istotnym
elementem gospodarczego krajobrazu
regionu leszczyńskiego, zatrudniając
w szczytowym okresie ponad 1700 osób.
W latach 50-tych i 60-tych Spółdzielnia
skupiała się przede wszystkim na rozwoju działalności ochroniarskiej związanej z szeroko pojętym dozorem mienia.
W kolejnych latach podjęto próby uruchomienia produkcji na tzw. zamówienia
rządowe. A potem przyszedł przełomowy rok 1989 niosący ze sobą wyzwania, ale i możliwości. Przedstawiciele
Spółdzielni dobrze je wykorzystali.
Inwestycje w park maszynowy na dobre pozwoliły rozszerzyć produkcję dziewiarską. Szyto piżamy, podomki, płaszcze kąpielowe, bieliznę osobistą oraz
odzież sportową. W 1993 roku zakupiono

(16/2021)

Lespin jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw działających w Lesznie. Jako
Spółdzielnia Inwalidów powstał zaraz po
wojnie, staraniem garstki inwalidów wojennych pragnących pracować na swoim
i utrzymywać swoje rodziny.
- Wśród inicjatorów powstania tego typu
zakładów byli panowie Karol Mańka,
Józef Baranowski, Józef Stachowiak,
Stanisław Sosień, Ignacy Lewandowski
i wielu innych. Uruchomili je niejako dla
siebie, swoich bliskich i kolegów, czyli
dla osób, które miały znaleźć zatrudnienie niezależnie od swojej niepełnosprawności – wspomni po 70-latach Sebastian
Nowak. - Początek marce LESPIN dała
Spółdzielnia Pracy „Dozór i Mienia”,
zarejestrowana 12 stycznia 1951 roku,
której podstawowym obszarem działania było strzeżenie osób i mienia.

W 2020 r. LESPIN wdrożył system WinGuard do zarządzania bezpieczeństwem obiektów, jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych
systemów na świecie.

specjalistyczną linię do produkcji krawatów. Szyto je na zlecenie czołowych europejskich marek. Nowoczesne maszyny
prężnie na siebie pracowały. Dość powiedzieć, że w latach 90-tych produkowano rocznie niemal milion krawatów.
Kolejne duże zmiany przyniósł rok
1997. Spółdzielnia została wówczas
przekształcona w spółkę prawa handlowego. Od tego momentu prowadzono
działalność pod nazwą Lespin Sp. z o.o.
Poczyniono inwestycje, które otworzyły firmie drogę do współpracy z czołowym europejskim producentem ortez ortopedycznych oraz elementów osprzętu
rehabilitacyjnego.
A potem nastały lata, w których mechanizmy wsparcia i ochrony ze strony
państwa dla firm takich jak Lespin były
sukcesywnie redukowane. Zmiany warunków ich funkcjonowania były nie tylko niekorzystne, ale i dynamiczne.
Sebastian Nowak: - Gdybym miał podsumować w kilku słowach ostatnich kilkanaście lat naszej działalności, to powiedziałbym, iż był to czas, w którym
nieustannie mierzyliśmy się z nowymi
wyzwaniami i problemami. Niemniej niekorzystne zmiany wzmagały w nas determinację i dodatkową motywację do
pracy. Niejednokrotnie wymagały podejmowania trudnych decyzji i przełamywania wewnętrznych ograniczeń, a przede
wszystkim podejmowania strategicznych
decyzji o nowych inwestycjach. W obliczu zmieniającego się otoczenia gospodarczego i postępu technologicznego na
bieżąco dostosowywaliśmy skalę prowadzenia naszej działalności, a także szukaliśmy i korzystaliśmy z nowych możliwości rozwoju.
W efekcie w ostatnich latach sporo się
działo. Spółka zainwestowała w sektorze nieruchomości: w 2015 roku uruchomiła pralnię przemysłową, w 2016

oddała do użytku pierwszy z planowanych nowoczesnych biurowców
pod wynajem, a w 2020 kolejny (dzięki temu Spółka Lespin stała się największym w Lesznie dostawcą biur na
wynajem). W międzyczasie rozwinięto
specjalistyczną produkcję w zakresie
sprzętu rehabilitacyjnego i zaawanso-

WinGuard umożliwia m.in. przeprowadzanie
tu z użyciem kamer monitoringu wizyjnego,
gentną analizę obrazu.
wanych systemów EMS do inteligentnych treningów, a w ubiegłym roku
wdrożono ultranowoczesny system
zarządzania bezpieczeństwem obiektów klasy PSIM+ oferujący najbardziej kompleksowy system bezpieczeństwa spośród dostępnych na rynku. Te
osiągnięcia pozwoliły na umocnienie
pozycji regionalnego lidera w obszarze
usług ochrony mienia i osób.
Warto zaznaczyć, że Lespin - jako
jedna z niewielu już firm w regionie
- cały czas utrzymuje status Zakładu
Pracy Chronionej, realizując tym samym misję zrównoważonego rozwoju. Obecnie zatrudnia około 500 osób,
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70 lat marki Lespin!
z czego ponad połowa posiada status
osoby niepełnosprawnej.
- Osoby te znalazły u nas odpowiednie
warunki do pracy i rozwoju, a także atmosferę zachęcającą do aktywności zawodowej. Przykładamy dużą wagę do
tego, aby sprostać ich potrzebom i oczekiwaniom. Miejsca pracy przystosowaliśmy do ich potrzeb, zlikwidowaliśmy
bariery architektoniczne, zapewniamy
opiekę medyczną i specjalistyczną, a rodzaj, tryb i czas pracy są dostosowane do
niepełnosprawności. Poza tym finansujemy wydatki związane z zakupem leków
czy opłacaniem usług rehabilitacyjnych,

wirtualnych wideo obchodów całego obiektworzenie wirtualnych ogrodzeń oraz inteliw tym turnusów. Stwarzamy możliwość
indywidualnych programów rehabilitacyjnych – wymienia S. Nowak. I dodaje: - Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez Lespin odpowiadają przepisom
BHP i w pełni uwzględniają potrzeby
osób niepełnosprawnych.
Trudno uwierzyć, że firma o tak mocno
ugruntowanej pozycji na rynku, zatrudniająca średniorocznie 600 pracowników,
swoje początki miała w skromnym lokalu u zbiegu ulic Chrobrego i Wolności
w Lesznie. Dzisiaj Lespin posiada nowoczesną bazę produkcyjno–usługową, współpracuje z firmami niemieckimi w zakresie produkcji osprzętu

Produkcja specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i zaawansowanych systemów EMS do inteligentnych treningów sportowych.
rehabilitacyjnego, produkuje różnego ro- pralnictwa, produkcji specjalistycznej, Nowak – Spółkę tworzą ludzie i to oni
dzaju ortezy ortopedyczne, wykorzystu- pośrednictwa pracy oraz wynajmu po- są najważniejsi.
Wszystkie te aspekty powodują, że
je sprzęt elektroniczny do wykonywania wierzchni biurowych i usługowych.
Lespin
jest jednym z najwyraźniejusług ochrony, wykonuje inne usługi by- - Jesteśmy swego rodzaju fenomenem
szych
punktów
na gospodarczej matowe, a także realizuje produkcję w ra- w skali kraju – podkreśla Sebastian
mach tzw. eksportu uszlachetnionego. Nowak. - Założone zaraz po wojnie pie Leszna i regionu. Nie dziwi zaDziałalność Spółki skupia się na sześ- Spółdzielnie Inwalidów, które prze- tem fakt, że na mocy uchwały Rady
Miejskiej Spółce przyznano honorowy
ciu segmentach: usług ochrony mietrwały do dnia dzisiejszego, zmieniały tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna”.
nia i osób, utrzymywania czystości,
przez 70 minionych lat rodzaj produkcji Sebastian Nowak: - Tytuł przyznany
i usług. My jesteśmy w tym aspekcie wy- przez Samorząd to olbrzymie wyróżniejątkiem – od początku zajmujemy się ta- nie dla naszej firmy. To wyraz uznania
dla tysięcy oddanych, lojalnych i zaankimi usługami jak dozór mienia czy progażowanych pracowników, którzy przez
dukcja odzieży. W tym aspekcie jesteśmy ponad siedem kolejnych dekad tworzyli
niezmienni.
tę firmę, a także dla menedżerów, którzy przez te wszystkie lata brali na sie***
Lespin jest wzorowym przykładem bie odpowiedzialność zarządzania. 70
lat to piękny jubileusz. Pomimo dojrzaprzedsiębiorstwa nieustannie szukająłego wieku mamy wiele pomysłów na
cego możliwości rozwoju i potrafią- przyszłość, a pomimo trudnego czasu
cego dostosować działalność do zmie- pod znakiem pandemii jesteśmy pełni
niającego się otoczenia i warunków entuzjazmu. Chcemy kontynuować wieprawno-organizacyjnych. Ta elastycz- loletnią strategię rozwoju i szukać rozność, idąca w parze z odwagą i trafnoś- wiązań, które będą stabilizować naszą
cią podejmowanych decyzji, jest godna działalność usługową i jednocześnie pouznania. Ale na jeszcze większą pochwa- zwolą na rozwój nowych działalności.
WinGuard to oprogramowanie reHistoria pokazuje, że cechuje nas duża
nomowanej
niemieckiej
firmy łę zasługuje fakt, że w Lespinie od za- łatwość dywersyfikowania działalności,
Advancis. Partnerem technologicz- wsze na pierwszym miejscu stawiany był wchodzenia w nowe sektory produkcji
nym przedsięwzięcia jest leszczyń- człowiek, bo – jak zaznacza Dyrektor czy usług. Zamierzamy tę umiejętność
ska firma C&C.
Naczelny Lespin Sp. z o.o. Sebastian nadal wykorzystywać.
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# MUZYKA

Łączy nas zamiłowanie do rozrywki
Równe koszule w hawajskie kwiaty, charyzmatyczny frontman, ruch sceniczny zainspirowany Bruno Marsem, a do tego
talent do wprowadzania publiczności w wakacyjny klimat
umiejętnie dobranymi utworami. Bardzo możliwe, że słyszeliście ich już na leszczyńskiej ulicy. Bo to właśnie na niej pisze
się historia zespołu „Wakacyjni”.
W skład formacji wchodzi pięciu chłopaków, którzy poznali się przed laty
grając razem w Orkiestrze Dętej Miasta
Leszna. Zbyszek Woźniak niczym serce zespołu wystukuje rytm na perkusji i trzyma w ryzach tempo utworów.
Dariusz Woźniak z gitary wydobywa mięsiste basy, które wprowadzają
w drgania wszystkie szyby w pobliżu.
Robert Misiak, dzięki swojemu wesołemu podrygiwaniu na scenie, rozrusza
każdą publiczność. Na klasycznej gitarze
wygrywa wysublimowane akordy, które
są miłe także dla dziecięcych uszu. Z tenorowego saksofonu Jędrzeja Kaczmarka
ulatują dźwięki, obok których nie da się
przejść obojętnie. Zespół dopełnia mózg
operacji - wokalista, trębacz i manager
w jednym, czyli Arkadiusz Kaczmarek.
REKLAMA

Te same nazwiska członków zespołu
nie są zbiegiem okoliczności, lecz dowodem na łączące ich więzi. Dwa duety
braci wprowadzają do zespołu rodzinną
atmosferę.
- Poza przyjaźnią, wzajemnym szacunkiem i wspólnymi wspomnieniami łączy
nas także zamiłowanie do muzyki rozrywkowej. To chyba najbardziej wdzięczny
rodzaj muzyki, jaki można grać, ponieważ daje radość i przywołuje na myśl
same dobre chwile. W naszej ekipie wszyscy są szczęśliwymi ludźmi i taką energią chcemy się właśnie dzielić z innymi
- mówi Arkadiusz Kaczmarek.
Od dwóch lat bawią leszczyńską publiczność podczas rozmaitych wydarzeń
organizowanych w naszym mieście.
Grali między innymi podczas ulicznego

# MUZYKA

29

dużym festiwalu pokroju Woodstocku
(obecnie: Pol'and'Rock Festival), muszą
zrobić coś więcej, niż coverować znane przeboje. Muzyczne wykształcenie
oraz bogate doświadczenie estradowo-eventowe (chłopacy należeli wcześniej
do różnych zespołów muzycznych) są
solidnym fundamentem do wypłynięcia
na głębszą wodę.
- W lutym będziemy nagrywać teledysk do naszego pierwszego autorskiego utworu. Mamy nadzieję, że ta piosenka będzie dla nas przepustką do
pokazania się szerszej publiczności.
W naszej muzycznej strefie marzeń jest
zaistnieć w znanych rozgłośniach radiowych. Mamy mnóstwo energii i motywacji, a to wszystko dzięki naszym fanom,
których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Korzystając z okazji, zapraszamy
do odwiedzenia nas na portalach społecznościowych, takich jak Facebook,
czy Instagram. Znajdziecie nas wpisując „wakacyjniband”. Oczywiście, jak
każdy zespół, chcemy zawojować świat,
a pomysłów jak to zrobić mamy co najmniej kilka – kończy z dużym uśmiechem Arkadiusz Kaczmarek
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA:
FACEBOOK/WAKACYJNIBAND
REKLAMA

festiwalu LUFA oraz na muzycznych
czwartkach w ogródku letnim Pastrami
Summer. Od kilku lat przez cały grudzień tworzą świąteczną atmosferę kolędując na deptaku, a niedawno także
pod Galerią Leszno. W wakacje występowali w okolicznych miejscowościach letniskowych, takich jak Sława czy
Boszkowo. Jednak początki całego konceptu sięgają roku 2016. Muzycy wpadli
wtedy na pomysł, by pojechać w wakacje nad morze, a pobyt tam sfinansować
z pieniędzy, które zarobią dając uliczne
koncerty. Plan się powiódł, a nadmorskie wyjazdy stały się coroczną tradycją.
Jak nie trudno się domyślić, z tą historią
łączy się też powstanie nazwy zespołu
„Wakacyjni”.
Coraz częstsze występy i pozytywny
odbiór publiczności przyczyniły się do
tego, że artyści zaczęli myśleć o formacji nie tylko w kategoriach hobby, ale
i sposobu na życie. Zaproszenie zespołu
do wzięcia udziału w koncercie online
z okazji obchodów Dni Leszna utwierdziło ich w przekonaniu, że to dobry kierunek, a także dodało im skrzydeł i pewności siebie.
- Poczuliśmy się zauważeni i docenieni. Ta impreza jest najbardziej prestiżowym muzycznym wydarzeniem
w Lesznie. Paradoksalnie pomogła nam
trochę pandemia, ponieważ to ona zmusiła organizatorów do zmiany koncepcji i przeniesienia świętowania do sieci.

Zorganizowanie koncertu w oparciu jedynie o lokalnych muzyków dało nam
szansę zostać częścią tego projektu.
Teraz naszym celem jest zasłużyć na zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu w normalnych warunkach, czyli
na żywo na stadionie, dla publiczności mówi Arkadiusz Kaczmarek.
W grudniu zeszłego roku „Wakacyjni”
wypuścili do sprzedaży dwie płyty: jedną
z kolędami, drugą z coverami utworów,
które najbardziej kojarzą im się z wakacyjnym luzem i swobodą. Sprzedali
satysfakcjonującą część nakładu, a zarobione dzięki temu pieniądze chcą przeznaczyć na dalszy rozwój zespołu.
- Kolejny poważny krok to wynajęcie sali do prób, ponieważ do tej pory
ćwiczyliśmy w warunkach domowych.
Profesjonalnie urządzone wnętrze ma
nam posłużyć również jako sceneria
do filmów, które będziemy publikować
na naszym kanale „WAKACYJNI” na
YouTube. W planach mamy także ruszyć
ze sklepem internetowym, za którego pośrednictwem będzie można nabywać nasze płyty i gadżety związane z zespołem.
Na wiosnę mamy zaplanowane tournée
po okolicznych miejscowościach - zaznacza Arek.
Mimo że najbardziej lubią tę rozrywkową stronę muzyki, to mają także
większe ambicje muzyczne. Zdają sobie sprawę, że aby spełnić jedno ze swoich muzycznych marzeń, czyli zagrać na

30

# PRZEKAŻ 1% PODATKU

Zostaw swój 1% w Lesznie
Początek roku jest czasem, kiedy wszyscy składamy deklaracje podatkowe. Jest to również wspaniała okazja do tego, aby pomóc innym – na przykład przekazując swój 1% organizacjom pozarządowym prężnie działającym w Lesznie! Działacze liczą na
Wasze wsparcie, szczególnie, że trudne czasy nastały również dla nich.
- Nikt na tym nie traci, a niejeden zyskuje, również ofiarodawca – zachęca Anna
Szymańska, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Leszna ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Z prawno-podatkowego punktu widzenia
1% to pieniądze przekazywane państwu,
które i tak podatnik „musi oddać”, dlaczego więc nie zostawić ich „u siebie”?
Środki uzyskane z 1% przyczyniają się do
organizowanych w mieście imprez kulturalnych, sportowych, akcji charytatywnych, a także nierzadko z tych pieniędzy
kupowane są pomoce naukowe dla szkół,
dofinansowywane rehabilitacje dla dzieci, dorosłych i seniorów.
Leszczyńskie organizacje pozarządowe
uprawnione do korzystania z odpisu 1%
podatku aktywnie działają w obszarach
zdrowia, kultury i sportu, przeciwdziałają bezrobociu, a także dbają o poprawę
bezpieczeństwa publicznego. Wsparciem
obejmują dzieci, seniorów, osoby niepełnosprawne i chorujące, a także osoby wykluczone społecznie. Pomagają
w rozwijaniu zainteresowań, zarażają
pasją i chęcią do działania, a także integrują lokalną społeczność.
- Wspierając leszczyńskie organizacje
budujemy lokalną tożsamość, dajemy
przykład aktywności i odpowiedzialności
obywatelskiej. Możliwość przekazania
1% należnego podatku to z jednej strony forma zaangażowania się w sprawy
Leszna, z drugiej podziękowania organizacjom za ich działalność – tłumaczy
Anna Szymańska. - W wielu przypadkach 1% stanowi konkretne wsparcie
finansowe, dzięki któremu organizacje
mogą działać dalej.
W toku jest kampania „Zostaw swój 1%
w Lesznie” łącząca mieszkańców Leszna

i lokalne organizacje. Wsparcie leszczyńskich OPP to niepodważalny wyraz lokalnej solidarności i odpowiedzialności za wspólnotę miasta. Ułatwienie
dostępu do informacji o nich ma upowszechniać ich działalność oraz pomóc
w świadomym i odpowiedzialnym podjęciu decyzji o przekazaniu swojego 1%.
Ważne jest, by podatnik wiedział, którym organizacjom można przekazać 1%,
czym się zajmują oraz miał świadomość,
że ta cząstka podatku ma realny wpływ
na rozwój działalności służącej miastu
i jego mieszkańcom.
A. Szymańska: - W tym roku uprawnionych do otrzymania 1% podatku jest
59 Organizacji Pożytku Publicznego,
a więc wachlarz możliwości wsparcia
trzeciego sektora jest szeroki. Dodam,
że również emeryci i renciści rozliczani
przez ZUS mogą bez trudności przekazać
swój 1%. Muszą jedynie wypełnić deklarację PIT-OP, na której należy wskazać
numer KRS wybranej organizacji.
Jeżeli jeszcze się nie rozliczyłeś, nie
zastanawiaj się ani chwili dużej i zostaw swój 1% podatku jednej z leszczyńskich organizacji pozarządowych.
Przekazany 1% podatku z pewnością
„zaprocentuje” w przyszłości.
Jeśli zastanawiasz się komu przekazać
1 % podatku, zapoznaj się z wykazem
uprawnionych organizacji pożytku publicznego, który dostępny jest na stronie
obok oraz na www.ngo.leszno.pl. Na
wskazanej stronie internetowej dostępny
jest również poradnik, w którym można
znaleźć opis leszczyńskich organizacji
pożytku publicznego uprawnionych do
korzystania z 1% podatku dochodowego.

Uwaga!
Zanim wpiszemy numer KRS upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się
w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2020 rok. Może okazać się,
że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie.
Wówczas nie możemy jej przekazać 1%.
Szczegółowy wykaz OPP na stronie obok.

# PRZEKAŻ 1% PODATKU

1.

0000224658

CARITAS POZNAŃSKA, cel szczegółowy DOM DZIECKA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W LESZNIE

2.

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

3.

0000510810

FUNDACJA DELHAN UŚMIECH W BARWACH TĘCZY

4.

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

5.

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

6.

0000548026

FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY

7.

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

8.

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

9.

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

10.

0000065247

INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY LESZNO, cel szczegółowy: IKS Leszno

11.

0000588215

KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU"

12.

0000270261

KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO, cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348

13.

0000420287

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

14.

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

15.

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE RAZEM Z NAMI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

16.

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

17.

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

18.

0000055622

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

19.

0000028529

MKS REAL ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL ASTROMAL

20.

0000074145

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH, cel szczegółowy: Koło Leszno

21.

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

22.

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

23.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755

24.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487

25.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 7 LESZNO 8108

26.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102

27.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 10 LESZNO 6223

28.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299

29.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298

30.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 15 LESZNO 8169

31.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 LESZNO 8060

32.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 19 LESZNO 9039

33.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 21 LESZNO 8044

34.

0000103857

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH, cel szczegółowy: Koło Terenowe w Lesznie

35.

0000270261

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE, cel szczegółowy SP NR 1 LESZNO 2011

36.

0000024646

RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE

37.

0000078144

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

38.

0000118937

STOWARZYSZENIE ECHO

39.

0000614310

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II

40.

0000348075

STOWARZYSZENIE "KOLORY"

41.

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

42.

0000034219

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

43.

0000578402

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"

44.

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

45.

0000056976

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE

46.

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

47.

0000266321

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

48.

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

49.

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

50.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL", cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

51.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy KLUB CRC LESZNO 8241

52..

0000427837

STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE

53.

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO, cel szczegółowy SP NR 12 LESZNO 2054

54.

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

55.

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

56.

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

57.

0000197334

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO, cel szczegółowy: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO

58.

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LESZNO, cel szczegółowy: FOOTBALL ACADEMY LESZNO 8920

59.

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA" PRZY SP NR 1 W LESZNIE, cel szczegółowy: UKS JEDYNKA LESZNO 4290

*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie www.niw.gov.pl – zaktualizowany w dniu 19 stycznia 2021 roku.

www.ngo.leszno.pl

„Zostaw swój 1 % w Lesznie”
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2020
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Ludzkie emocje zawsze w centrum fotografii
- Kiedyś ktoś mądrze powiedział, że fotografia jest zapisem światła w czasie. Spodobało mi się to stwierdzenie, bo jest bardzo
autentyczne i oddaje istotę rzeczy. Bo bez światła niczego nie da się narysować - to będzie opowieść o Krystianie Matysiaku zapisana w sześciu kadrach.
Kadr I | Małpka
Rok 1984 - PRL bardzo powoli kruszeje.
On idzie do I Komunii Świętej. Prezenty
w tamtych czasach są inne, niż będzie
wręczać się dzieciom 35 lat później. Ale
to od tego jednego prezentu zaczyna się
w życiu Krystiana Matysiaka rewolucja,
która wybuchnie na czas jakiś, a potem
przygaśnie. Do jego rąk trafia Smiena,
małoobrazkowy, podstawowy aparat
fotograficzny radzieckiej produkcji. Po
latach można by go porównać do tzw.
"małpki", czyli sprzętu dla tak zwanego
niewymagającego użytkownika. Ale dla
Krystiana to jest pierwszy kontakt z fotografią, z czego skwapliwie korzysta.
- Nie miałem wtedy żadnej fotograficznej wiedzy, ale miałem wielki zapał do
robienia zdjęć. Fotografowałem wszystkich - moich rówieśników, krajobrazy,
znajomych i tak dalej. Jednak umieszczane w aparacie filmy 36-klatkowe szybko
się kończyły - opowie po latach.
Czasami dostaje od rodziców, babci czy
cioci parę groszy, kiedy indziej zbiera
makulaturę albo do skupu zanosi puste butelki. W ten sposób zdobywa pieniądze na realizację swojej nowej pasji.
Przeważnie te środki są niewystarczające, ale on stosuje pewien fortel, który
znakomicie się sprawdza.
- Jak wiadomo, zrobienie zdjęć to była
dopiero połowa drogi. Trzeba było jeszcze iść do fotolabu, żeby je wywołać.
Oddawałem te zdjęcia do fotografa, ale
o konieczności ich odbioru informowałam rodziców. Tyle że, aby oni mogli je odebrać, musieli zapłacić. Z perspektywy lat myślę sobie, że kiedy moja
Smiena się zepsuła, rodzice w pewnym
sensie odetchnęli z ulgą, chociaż nigdy
nie dali tego poznać po sobie - zdradzi.
Przygoda z fotografią, choć intensywna,
wypala się, ale - jak się okaże - nie wygasa zupełnie. Tli się przez jakiś czas niepostrzeżenie, obracając się w myśl o zawodzie fotografa.

Kadr II | Spotkanie z mistrzem
Życie pisze inny scenariusz i w latach
dwutysięcznych Krystian Matysiak zawodowo zajmuje się informatyką - dziedziną życia, która zmienia rzeczywistość niemal na każdej płaszczyźnie. Na
swojej drodze spotyka wtedy Ryszarda
Lewińskiego, absolwenta Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej
i Telewizyjnej w Łodzi. Zauważa jego

Krystian Matysiak.
zdjęcia i ogląda sprzęt fotograficzny. Jest
nimi zafascynowany.
Pasja, która zetlała po okresie PRL-u,
znowu wybucha i płonie żywym ogniem.
- Stwierdziłem, że może to jest pora, aby
wrócić do dawnego zajęcia - wyjawi K.
Matysiak.
Ryszard Lewiński staje się jego mentorem, chociaż początki są trudne. Krystian
na prośbę swojego mistrza przynosi 100
własnoręcznie wykonanych zdjęć.
- Z tej setki dobre były może dwie sztuki - powie.
Czuje się niczym wdeptany w ziemię,
kiedy słyszy opinię o nich. Ale tak już
jest, że każdy człowiek podchodzi do
swoich wytworów emocjonalnie, traktując je jako część swojego ja. Po pierwszej
lekcji wie, że popełnił błędy w kadrowaniu fotografii. Na kolejną przynosi już mniej zdjęć, ale wtedy dowiaduje się o błędach w kompozycji. Później
Lewiński opowiada mu o niebagatelnej
roli światła w tworzeniu plastyki zdjęcia.
Ma chwile zwątpienia. Myśli, żeby rzucić to wszystko, bo może jednak czegoś
mu brakuje. Po latach dowie się, że jednak chwytał w lot uwagi Lewińskiego
i że szło mu całkiem dobrze. Bo skoro
sam już wiedział, gdzie popełniał błędy,
które fotografie musiał odrzucić, a które
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Lewińskiemu pokazać, to już dobry prognostyk na przyszłość.

Kadr III | Nim nadejdzie obraz

to stwierdzenie, bo jest bardzo autentyczne i oddaje istotę rzeczy. Bo bez światła
niczego nie da się narysować.

Kadr IV | Światło i cień
W latach dwutysięcznych, kiedy do fotografii powraca, kupuje pierwszą analogową lustrzankę. Wprawdzie na rynku są już aparaty cyfrowe, ale to dopiero
początki rozwoju nowego sprzętu do
rejestracji obrazu. Stary, dobry analog,
pozwala odwzorowywać barwy z niespotykaną szczegółowością, czego brakuje
jeszcze nowym cyfrowym aparatom dostępnym dla przeciętnego Kowalskiego
w rozsądnej cenie. Dopiero po czterech
latach od zakupu lustrzanki analogowej
przechodzi na rozwiązania cyfrowe, które mocno się w tym czasie rozwinęły.
K. Matysiak wie, że to nie sprzęt robi
zdjęcia, że to tylko sposób na zapis obrazu, który jest w głowie.
- Stoję na stanowisku, że wprawdzie
można posiąść wiedzę z zakresu technicznych aspektów fotografii, ale trudno nauczyć się, kiedy nacisnąć spust
migawki. Mam takie przemyślenia, że
chcąc uzyskać pożądany kadr, trzeba zareagować ułamki sekund wcześniej, zanim on się jeszcze ujawni. Widząc wymarzony obraz i chcąc zrobić zdjęcie,
jest już za późno - wyjaśni. - Kiedyś ktoś
mądrze powiedział, że fotografia jest zapisem światła w czasie. Spodobało mi się

Rok 2021, siedzimy w mieszkaniu na
leszczyńskim Przylesiu. Czas mija nam
na rozmowach o fotografii. K. Matysiak
opowiada, że od samego początku fotograficznej przygody w centrum jego
zainteresowania znajduje się człowiek.
- Myślę, że to około 80 procent moich
zdjęć. Lubuję się w fotografii reporterskiej, ale nie tyle w sensie pokazywania
wydarzeń, ile ludzkich emocji. Zwykle
robię zdjęcia z dużych odległości, pozostając niezauważonym. Dzięki temu
mogę pokazać prawdziwe, a nie udawane emocje wymalowane na ludzkich twarzach - wyjaśnia.
Wdzięcznym tematem do fotografowania jest Przystanek Woodstock, na którym spotkać można tysiące młodych
ludzi i całą paletę doznań. I chociaż to
dynamiczna praca w tłumie, K. Matysiak
nie stroni też od innego gatunku fotografii - aktu w jego klasycznej formie,
koncentrującej się na urodzie kobiecego ciała.
- Uważam, że jest to jedna z najtrudniejszych form artystycznych, w której w całej rozciągłości ujawnia się rola

światłocienia. Światłem można coś pokazać, a cieniem coś ukryć - objaśnia.
Ale akt jest trudny również z innego powodu. Między fotografującym a fotografowaną kobietą musi istnieć nić porozumienia. Nie będzie dobrych zdjęć bez
poczucia bezpieczeństwa strony fotografowanej oraz bezgranicznego zaufania do twórcy kadrów. Chodzi przecież
o pokazanie doskonałości nagiego ciała,
a granica między artystycznym aktem
a kiepskim porno jest niewielka.

Kadr V | Jak przed laty
Po latach K. Matysiak jest fotografem
świadomym. Zdecydowanie nie gustuje w uwiecznianiu architektury - wyjątek stanowią jednak opuszczone budowle, np. kościoły i pałace. Chętnie za to
zajmuje się fotografią kobiet, dzieci, rodzinną czy pejzażami. Próbował również
makrofotografii oraz fotografii weselnej.
W ostatnich latach z przyjemnością zapisuje w obrazach rekonstrukcje historyczne, które w pewnym sensie można
potraktować jako fotografię reporterską.
- Celuję w wąskie kadry. Nie pokazuję tłumów, lecz konkretne sytuacje, które w bezpośredni sposób nawiązują do
przedstawianych czasów - tłumaczy.
Może właśnie dlatego wykonane przez
niego i odpowiednio przygotowane zdjęcia można pomylić z autentycznymi fotografiami sprzed lat. Ostatnio obrazy jego
autorstwa przedstawiające rekonstrukcję
historyczną w ramach "Operacji Poniec

2019" zajęły trzecie miejsce w kategorii "Wydarzenia" w 5. edycji Konkursu
Fotograficznego o Nagrodę Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.

Kadr VI | Przyszłość
Pytam, czym obecnie jest dla niego fotografia: pasją, życiem, a może nałogiem?
- Chyba wszystkim naraz, ale przede
wszystkim sądzę, że sposobem na zachowanie świata takim, jakim ja go widzę i jakim go pokazuję. To chyba coś,
co pozostawię po sobie, swoista kapsuła
czasu. Wciąż uważam też, że klasyczna
fotografia papierowa jest najważniejsza.
Sam wywołuję wybrane zdjęcia w postaci większych formatów, mam niesamowitą przyjemność z obcowania z takimi
właśnie fotografiami - zauważa.
Pandemia koronawirusa zatrzymała
świat i brakuje imprez, podczas których
można uwieczniać ludzkie emocje.
- A chciałoby się już trochę pofotografować - kończy.

***
Zdjęcia Krystiana Matysiaka można
oglądać na jego facebookowym profilu.
Wystarczy wpisać w przeglądarkę FB hasło "Krystian Matysiak" lub wpisać adres:
www.facebook.com/krystian.matysiak.1
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KRYSTIAN MATYSIAK
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Co słychać w technologicznym światku?
Tym razem będzie o planach usuwania ładowarek z pudełek ze smartfonami i prawdopodobnych lokalizacjach sieci nowej generacji w Lesznie. Ale zaczynamy od rzeczy najważniejszej - od ułatwień dla pacjentów.
Teraz e-skierowania
Polska coraz bardziej cyfryzuje się
w różnych obszarach, a od 8 stycznia
dotyczy to opieki zdrowotnej w zakresie skierowań. Przypomnijmy, że już od
jakiegoś czasu działają e-zwolnienia oraz
e-recepty, co chwali sobie wielu pacjentów. Zwłaszcza elektroniczne recepty,
które można realizować w aptekach na
podstawie specjalnego kodu oraz numeru PESEL, stały się znacznym ułatwieniem dla wielu osób. Teraz do tych
dwóch rozwiązań dołączyło e-skierowanie. Chcąc uzyskać skierowanie od specjalisty, nie trzeba jechać po jego odbiór
do ośrodka zdrowia, lecz można je odczytać po zalogowaniu na konto pacjenta. Alternatywnie można je zrealizować
dzięki kodowi, który zostanie wysłany na
telefon komórkowy lub poprzez pocztę

elektroniczną. Zapisy do specjalistów na
podstawie elektronicznego skierowania
można realizować telefonicznie, bo już
nie trzeba nigdzie nosić papierowego dokumentu. E-skierowanie można otrzymać na wszystko za wyjątkiem leczenia uzdrowiskowego lub sanatoryjnego,
szpitalnego leczenia psychiatrycznego,
rehabilitacji czy programów lekowych.
Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej: pacjent.gov.pl

Co z tymi ładowarkami?
Najpierw było Apple, teraz Samsung
oraz Xiaomi. Czy już niedługo będziemy dostawać coraz droższe smartfony
bez ładowarek? To scenariusz, który staje się coraz bardziej realny. Producenci
sprzętów elektronicznych brak ładowarek w zestawach tłumaczą ekologią - według nich to mniejsze zanieczyszczenie

Przykład e-skierowania.
środowiska, a zresztą każdy ma w domu
jakiś zasilacz po poprzednich sprzętach.
Rzecz w tym, że ładowarki są coraz mocniejsze, a nasze urządzenia ładują się
szybciej niż dawniej. Z szybkiego ładowania można skorzystać najczęściej
posiadając tylko najnowszą ładowarkę.
Morał z tego taki, że ekologia pójdzie
w odstawkę, a producenci wymuszą na
konsumentach wysupłanie dodatkowej
kasy (kilkadziesiąt PLN-ów?) na lepszy
zasilacz, żeby wszystko działało tak, jak
należy. Zastanawiam się, co Państwo
o tym myślą?

Czy z tych lokalizacji ruszy sieć 5G?

Źrodlo © autorzy OpenStreetMap & Ł. Domagała.

Interesujące dane przedstawił portal
Poznań.GSM specjalizujący się w sieciach telefonii komórkowej. Z informacji dostępnych na stronie można wyprowadzić wnioski dotyczące pierwszych
lokalizacji nadajników w nowej technologii. Sygnał w Lesznie miałby popłynąć najprawdopodobniej z rejonu hotelu
"Perła", komina przy ul. Dekana, masztu przy ulicy Kąkolewskiej (wylot na
Gostyń), masztu w Gronowie oraz z lokalizacji przy ul. Narutowicza. Należy
jednak mieć na uwadze, że to wstępne
przypuszczenia. Rozrysowaliśmy dla
Was mapę z potencjalnymi lokalizacjami z (mocno) przybliżonym zasięgiem.
Zgodnie z zapowiedziami 5G w Lesznie

ruszy w tym roku, o czym już informowaliśmy na łamach "Leszczyniaka".

Teraz w Brennie i Wijewie
Jeśli jeszcze nie zauważyliście, to donoszę, że fioletowy operator, czyli sieć Play
objął zasięgiem LTE Brenno i Wijewo.
Dla korzystających oznacza to lepszą jakość rozmów oraz stabilniejsze działanie
bezprzewodowego internetu.

Na morzu też rozmawiają
Na koniec ciekawostka prosto z Bałtyku.
Sieć Orange udostępnia usługi na trzech
wieżach wiertniczych położonych na
morzu. Dzięki temu ludzie, którzy na
nich pracują, mogą kontaktować się z rodzinami przez swoje telefony, zupełnie
jak na lądzie. Jednak aby wszystko działało, jak trzeba, wieże wiertnicze trzeba
było połączyć z lądem tak zwaną radiolinią, czyli wiązką sygnału radiowego zastępującą kabel. Wykorzystano do tego
jeden z masztów położony na wzgórzu,
przy czym zapewniając łączność na odcinku ląd - obiekty na morzu, trzeba było
uwzględnić krzywiznę ziemi. Jak bardzo
taka usługa była potrzebna, niech świadczy fakt, że z wież wiertniczych w 2020
roku rozmawiano przez prawie 6 milionów minut.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Magia i piękno na wyciągnięcie ręki
Przedstawiam nieco ukryte miasteczko. Jego rynek znajduje się na szczycie góry, a przystanek kolejowy u jej podnóża.
Wysiadam. Widzę domy, a w zasadzie domki - są białe, zadbane oraz ciche. Zbliża się południe, mieszkańcy oraz tłumy turystów
są na szczycie. A ja chwilę tu zostanę i w urokliwym kąciku napiję się kawy podziwiając przy tym bezkres błękitnego morza.
Nie zdradziłem najważniejszego. W tym
miesiącu proponuję okolice Altea oraz
Alicante w Hiszpanii. Nie jest to zbyt
popularny cel turystów wybierających
się na Półwysep Iberyjski. Właściwie nie
wiadomo dlaczego. Alicante łączy w sobie skarby Madrytu, czyli zabytki oraz
piękno hiszpańskich wysp w postaci długich i szerokich piaszczystych plaż. Ten
region ma tylko jedną wadę. Mianowicie
jest tu trochę drożej, niż w pozostałej
części kraju.
Tuż obok miasta znajduje się międzynarodowe lotnisko Alicante-Elche.
W zeszłym roku lądowały na nim samoloty z Poznania, Gdańska, Krakowa,
Warszawy oraz Wrocławia. Obecnie loty
zostały wstrzymane, ale być może zostaną przywrócone późną wiosną lub latem.

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

Prosto do malowniczej kamienicy

Najpierw Alicante

Z lotniska co kilka minut odjeżdża autobus (bilet kosztuje ok. 4 euro) do centrum. Przystanek znajduje się dokładnie

Tuż obok wspomnianego hotelu znajduje się zabytkowy kościół, a dokładnie
naprzeciwko niego kawiarenka. Warto

Jak tam trafić?

Altea - błękit i biel.

Calpe.
wybrać się na nabożeństwo lub chociaż
jego końcówkę, aby uczestniczyć w dość
niecodziennej procesji. Polega ona na
uroczystym przejściu wszystkich parafian, proboszcza oraz organisty na kawę
i ciastko. Po krótkim odpoczynku należy
skierować się w górę uliczki (Alicante

Hiszpańskie danie narodowe Paella.

jest czasami dość strome), aby wkrótce później dotrzeć do Castillo de Santa
Barbara. Jak nazwa wskazuje to twierdza
znajdująca się na szczycie góry. Miejsce,
które spodoba się każdemu. Warto zdecydować się na zwiedzanie z przewodnikiem, ponieważ pasję do historii stawiają na pierwszym miejscu. Poza tym
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ponieważ jej ozdobą jest ogromna plaża, a tuż obok niej nietypowa, potężna skała. Widok zarówno z plaży, jak
i z jej szczytu jest magiczny. Szczerze
mówiąc nie wiem dlaczego Calpe i Altea
nie są cudami świata. W Calpe przy okazji możecie spotkać masę luksusowych
samochodów.

Powrót

Największy skarb Alicante to morze.
w Alicante znajduje się hala targowa,
w której z łatwością kupicie wszystkie
składniki potrzebne do przyrządzenia
najpyszniejszej lokalnej potrawy - hiszpańskiej paelli.

To wszystko?!
Trochę was oszukałem, ponieważ wstęp
nie dotyczy Alicante, lecz innego miasteczka, które znajduje się niedaleko naszej bazy noclegowej. Zrobiłem
to jednak celowo, ponieważ najpiękniejsze atrakcje Alicante nie znajdują się w Alicante. We wstępie opisałem
Altea, czyli malutką mieścinę, do której
w łatwy sposób dojedziecie pociągiem.
Nawiasem mówiąc, to kolejna atrakcja,
czyli kolejka do Calpe. Niektórzy mówią

na ten środek transportu tramwaj, inni
metro (odcinek pod Alicante), a jeszcze
inni pociąg. Najkorzystniej zaopatrzyć
się w bilet na kilkanaście przejazdów.
Pierwszym przystankiem będzie Altea,
czyli jedno z najbardziej romantycznych
miejsc Hiszpanii. Na rynku znajduje się
istniejąca z pokolenia na pokolenie kawiarnia z lodami. Należy do zagorzałego
kibica Delfino Pescara (tak - właściciel
to Włoch), więc kibice innych włoskich
klubów muszą bardzo uważać… Po powrocie na stację kolejową nie warto wracać do Alicante, lecz kontynuować podróż do Calpe. To ostatnia stacja, więc
dalszą drogę trzeba pokonać autobusem
(to dosłownie kilka minut). Calpe to
bardzo charakterystyczna miejscowość,

Do Altea wyruszcie z samego rana, nawet o 6:00, aby później móc spędzić
trochę więcej czasu w Calpe. Skoro jesteście nad morzem, to trzeba trochę
popływać. W związku z tym proponuję
rejs na wyspę Tabarca. To mała wysepka, która podzielona jest na dwie części.
Po jednej stronie jest rezerwat przyrody z tysiącami roślin, mnóstwem ptaków oraz innych zwierząt. Każde głośne zachowanie jest surowo karane, więc
gwarantuję odpoczynek. Pośrodku znajduje się plaża, a po drugiej stronie miasteczko. Od razu uprzedzam - nie ma zasięgu, WIFI (przynajmniej rok temu nie
było), samochodów, a ilość elektroniki
jest ograniczona do minimum. Mieszkają
tam chyba najszczęśliwsi ludzie na świecie, choć nie jest ich wielu. Kilku z nich
prowadzi malutkie hotele (maksymalnie trzy, cztery pokoje), ale niestety dość
drogie. Niemniej po tej stronie wyspy
mieści się restauracja z najpyszniejszą
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na świecie paella. Musicie ją spróbować.
Poza tym wszystko inne jest idylliczne,
urocze oraz spokojne. Jeśli zdecydujecie się zostać tu na jakiś czas, to mogę
obiecać, że Wasze życie ulegnie zmianie. Natychmiast zapomnicie o wszelkich problemach, bo i w sumie kontakt
z resztą świata będzie dość ograniczony.
Na Tabarce kilka razy dziennie odpływa
stateczek.

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

40

# W JĘZYKU OBCYM

Kontynuujemy nasz międzynarodowy cykl. Dzisiaj po hiszpańsku. Tłumaczenie tekstu zamieścimy na naszym profilu na
Facebooku oraz Instagramie. Pod artykułem tradycyjnie kilka słówek, które warto zapamiętać.

Leszczyniak en español
El español no solo se habla en España,
sino también en América del Sur,
América Central, México y muchos
otros países. Se puede aprender muy
rápido y es hermoso y se asocia con
las vacaciones. ¿Conclusión? ¡Vale
la pena aprender! Pero primero,
una conversación con Sebastián. Y al
final, tradicionalmente, un pequeño
glosario.

He participado en 3 maratones y estoy
entrenando para un ultramaratón.

Kamil: ¿Cuál es tu nombre y de dónde
eres? ¿Cuál es tu pasatiempo?
Sebastián: Me llamo Sebastián Ballester
Alarcon (en España tenemos dos apellidos) y soy de Murcia. Mi pasatiempos
son el deporte, sobretodo correr, y leer.

- ¿Por qué exactamente Polonia?
- La verdad es que Polonia me eligió
a mí ya que fueron ellos quienes me
aceptaron. Sin embargo ya había estado
en Polonia y es un país que me gustaba.

- ¿Por qué decidió unirse al CAT de
la fundación?
- Decidí unirme a CAT porque necesitaba salir de España, probar cosas nuevas
y me pareció una buena oportunidad.
Además me ofrecía la oportunidad de
viajar y conocer gente nueva.

- ¿Cuáles son sus principales tareas
en la fundación?
- Mis principales tareas son muy
variadas: desde crear póster, enseñar
español, crear actividades, etc. Sobre
todo, yo personalmente trabajo más con
la comunidad local.
- ¿Qué impresión te causó Leszno?
- Leszno me encanta. No es muy grande pero tiene de todo. En concreto me
gusta que no haya mucho tráfico y que
el bosque esté tan cerca. En mi opinión,
si hubiera un río Leszno sería perfecto. A
pesar de todo estoy muy contento. Ojalá
el Covid se acabe pronto y podamos
volver a la normalidad.
- Febrero es San Valentín. ¿Cómo
celebran los españoles San Valentín?
- La verdad es que San Valentín en
España es igual que en otros sitios, se
regalan flores y bombones nada especial.

En las montañas

Antes de la fiesta...

- Viajar a España ahora es muy difícil.
Aun así, incluso puedes sentirte como

La bandera de España
en casa como en España. Por ejemplo,
viendo películas en español. ¿Qué películas españolas recomendarías?
- Honestamente nunca me ha gustado
mucho el cine español. Además, las
películas en español son difíciles de entender sin conocer la cultura. Aún así, yo
recomiendo "El hoyo" y "El laberinto del
fauno". Algo que hacemos muy bien es
el cine y series de comedia. Recomiendo
la serie: Aquí no hay quien viva.
- ¿Y la cocina española? ¿Tu plato
favorito?
- La cocina español es, en mi opinión,
la mejor del mundo, es muy variada y
rica. Una sola región de España tiene más
platos que todo un país junto. A mi me
gusta muchísimo "El cocido", "La olla
gitana" y "el paparajote". Obviamente
el vino y la cerveza de España son de
alta calidad: sobre todo el vino Rioja y
la cerveza Estrella de Levante.
- ¿Has probado algún plato de la
cocina nacional polaca?
- Yo soy vegano, por tanto hay muchos
platos que no he podido probar. Sin embargo, he probado Pierogis y zapiekanka
veganos y me han gustado mucho. En la
región de Silesia probé un postre típico

En las montañas
de Navidad que una amiga preparó
vegano para mí.
- ¿Qué es lo que más te sorprendió
de Polonia?
- Me ha sorprendido mucho la gente, es
amable y simpática. También me ha sorprendido , aunque para mal, que apenas
se habla inglés. Me encanta también la
naturaleza que hay alrededor de Polonia,
me gustaría mucho visitar el parque
nacional con los bisontes europeos. Con
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Przepisy z początku XX wieku

ZUPY
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)
Zupa z grzybów czysta
Na 6 osób ugotować wypłukanych grzybów ze dwie garście, pokrajać w paseczki,
posmażyć chwilę na maśle z cebulką, rozprowadzić rosołem lub wodą przegotowaną włoszczyzną, osolić, opieprzyć i zapalić jak zwykle, tj. zasmażyć masło z dwoma łyżkami mąki, rozprowadzić zupą. Dla lepszego koloru zafarbować karmelem
i podać z grzankami z bułek w kostkę pokrajanemi.

Zupa z grzybów zabielana
Na 6 osób bierze się dwie garście suszonych grzybów i gotuje we wodzie z korzeniami. Osobno ugotować ¼ funta kaszy perłowej z masłem na gęsto, gdy miękka
włożyć ją w zupę. Potem wziąć kwaśnej śmietany, rozbić z łyżką mąki pszennej,
wlać w zupę i jeszcze raz zagotować, mieszając, żeby się nie przepaliła.

Zupa z piwa ciepła
Wziąć litr piwa zwyczajnego lub grodziskiego na połowę z wodą zmieszanego,
zagotować z kawałkiem cynamonu, osobno rozbić 5 żółtek w słodkiej śmietanie
lub mleku i wlać w gorącą zupę. Osłodzić podług smaku, troszkę osolić, przecedzić w wazę. Można wkrajać twardego twarogu w kosteczki, albo grzanki podać.

Zupa z czarnych jagód
Przebrać czysto 1,5 litra jagód, opłukać, nalać wodą aby się zamoczyły i rozgotować. Przecedzić przez sitko, skoro się ustoją zlać z wierzchu czysty sok, włożyć
trochę cynamonu, ¼ funta (125 gram) cukru, ¼ litra czerwonego wina, razem zagotować, wlać do wazy i zanieść do piwnicy żeby wystygła. Jeżeli zupa za rzadka,
można trochę kartoflanej mąki we wodzie rozmieszać, wlać w zupę, jeszcze raz zagotować. Do zupy tej daje się grzanki.

Zupa z ogórków kiszonych
Sebastián en la fundación CAT
suerte en verano iré a Gdańsk y bañarme
en el báltico.

beber agua del deshielo. Fue un error
porque acabé enfermo.

- Algún día volveremos a viajar,
entonces, ¿qué lugares vale la pena
visitar en España? Hasta ahora, ya
he visitado Alicante y el País Vasco.
- En España, sin lugar a dudas, Canarias.
Es el paraíso, yo viví 5 años y aún lo
echo de menos. También para los que
les guste la montaña, Galicia y Asturias.
Por supuesto Murcia, pero en invierno,
en verano hace mucho calor (40°c).

KAMIL DUDKA

- ¿La situación más divertida que te
pasó en Polonia?
- Fuimos a zakopane de visita. Una vez,
mientras hacíamos senderismo decidí

SŁOWNICZEK!:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Hola! - cześć!
muchas gracias - bardzo dziękuję
hermoso - piękny
¿Cómo estás? - Jak się czujesz?
muy bien - bardzo dobrze
también - także, również
visitar - odwiedzać
tener - mieć
Polonia - Polska
Me llamo… - nazywam się…

Na sześć osób wziąć 4 ogórki kiszone, sosu od nich filiżankę i gotować pół godziny, osobno dwa ogórki ostrugać i pokrajać w plasterki we wazę, łupiny dołożyć do
gotujących. Zupę zaprawić śmietaną z mąką albo mlekiem słodkiem. Dobre do niej
kartofle tarte lub w talarki.

Zupa z wiśni
Funt (500 g) wiśni rozgotować, przefasować (przetrzeć przez durszlak lub sito),
osłodzić podług smaku, zaprawić kwaśną śmietaną z mąką, potem wystudzić i podać zimną z kluskami pokrajanemi w paluszki, które muszą być także wystudzone.

Zupa z grochu
Wziąć wstawić rychło 1,5 kwaterek (375 ml) grochu, będzie jeszcze raz tyle po
ugotowaniu, gdy miękki utrzeć dobrze, rozprowadzić gotującą wodą lub rosołem
wygotowanym z kości, szynki lub peklówki, przetrzeć przez durszlak. Włożyć trochę majeranki, kawałek cebuli, osolić, zapalić słoninką z mąką (zasmażka), jeżeli
postna masłem z mąką, jeszcze raz zagotować. We wazę wkrajać kawałki mięsa
poodkrawane od kości. Można do tej zupy podać grzanki, także kapustę kiszoną.

# ROZRYWKA

Pewna blondynka kupiła sobie w aptece
podpaski. Chwilę po wyjściu zauważyła jednak, że opakowanie jest podobne,
lecz rodzaj nie zgadza się z tymi, które
zawsze stosuje. Wraca do apteki, pokazuje opakowanie i pyta:
- Czy może mi pan wymienić?
Młody farmaceuta, zaczerwieniony po
uszy, odpowiada:
- Pani wybaczy, ale nigdy tego jeszcze
nie robiłem.
:-)
Podczas przedstawienia w cyrku wybuchł pożar. Wszyscy biegają w panice,
wołając: „Ratunku, pożar!”. Tymczasem
z boku stoi spokojnie jakiś facet i mówi:
- Jestem dyrektorem cyrku. Proszę zachować spokój, za chwilę wystąpi połykacz ognia!
:-)
Zocha mówi do swego męża:
- Ty, Józek, zostaliśmy zaproszeni na bal
maskowy.
- Ja nie idę, nie mam się za co przebrać
- Po prostu nie pij tyle co zawsze. To wystarczy, aby nikt cię nie poznał.
:-)
Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki:
- Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet
się do mnie uśmiecha. Nie rozumiem
dlaczego.
- Bo jesteś od nich grubsza.
:-)
W świecie komputerowego przetwarzania danych żadna awaria się nie
kończy, ponieważ płynnie przechodzi
w następną.
:-)
- Sąsiedzie! Dokupiłem sobie 10 hektarów pola!
- Wiem, wiem. Pański koń od rana
szlocha…
:-)
Pewien mężczyzna odwiedza starego
znajomego. Nagle przez pokój przebiega mały chłopczyk.
- Patent! - woła za nim gospodarz. - Zrób
nam herbatę i przynieś jakieś ciastka!

- Patent? - dziwi się gość. - Cóż za niezwykłe imię! Skąd się wzięło?
Gospodarz wzdycha ciężko.
- Wysłałem córkę na kurs żeglarski i zobacz z czym wróciła…
:-)
- Misiu - mówi mąż do żony - zaprosiłem
kolegę na kolację.
- Co? Czyś ty zwariował?! W domu jest
bałagan, nie poszłam na zakupy, naczynia są brudne i nie zamierzam gotować
kolacji! Poza tym jestem zła, boli mnie
głowa i nie mam nastroju!
- Wiem.
- To po co zaprosiłeś kolegę na kolację?!
- Ponieważ biedaczek myśli o żeniaczce.
:-)
Ojciec rozmawia z dorosłym synem.
- Nie myśl, że nie szanuję twoich upodobań, ale zastanawia mnie, dlaczego przy
twoim pokaźnym wzroście za każdym
razem przyprowadzasz do domu same
niskie dziewczyny?
- Oj tata! Staram się mieć na uwadze to
co mi wpajałeś od dziecka.
- Cieszy mnie to bardzo, ale... o czym dokładnie mówisz?
- Żeby zawsze wybierać mniejsze zło!
:-)
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:-)
Płyną kajakiem Kubuś Puchatek
z Prosiaczkiem. Płyną, płyną... spokojnie machają wiosełkami... Nagle Kubuś
Puchatek jak nie grzmotnie Prosiaczka
przez łeb! Prosiaczek odwraca się przerażony i trzymając się za głowę pyta
nieśmiało:
- A, a, aaa...ale za co? dlaczego?!
Na to Kubuś Puchatek:
- A, bo wy świnie zawsze coś knujecie!


$

Księżycowe odbicie srebrzyło się w jeziorze, a fale biły o brzeg równie mocno, jak fale namiętności, które porwały
leżącą na plaży parę. Oboje zrobili przerwę na tyle długą, by młody człowiek
wyszeptał:
- Kochanie, czy jestem twoim pierwszym kochankiem?
Jej ton głosu zdradzał coś więcej, niż
irytację:
- Oczywiście, że tak! - odpowiedziała I także najlepszym. Nie wiem dlaczego wy, mężczyźni, zawsze zadajecie te
same śmieszne pytania!

łatwe

:-)

Sudoku
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# CIEKAWOSTKI

Świat w pigułce
Uparty mnich
Ojciec Siergiej w czerwcu przejął kontrolę nad kobiecym klasztorem w Sriednieuralsku. Natychmiast ogłosił, że może
się do niego przyłączyć każdy, kto jest
gotów umierać za prawdziwą Rosją. Dodał także, że obecna pandemia to spisek
Putina mający na celu zniszczenie religii prawosławnej. Co ciekawe, o. Siergiej został w drugiej połowie XX wieku
skazany za morderstwo, ale podobno nawrócił się, dlatego ponownie mógł zostać
duchownym. Mimo to wciąż głosił hasła rasistowskie oraz antysemickie, dlatego w połowie 2020 roku został wydalony ze stanu duchownego. Ostatecznie
stracił również kontrolę nad klasztorem,
gdy 28 grudnia został on odbity przez
komandosów.

Jedna waluta
Kubański rząd zdecydował się na otwarcie rynku wewnętrznego na zagraniczne
inwestycje i w związku z tym zrezygnował z jednej z walut. Dotychczas na Kubie w obiegu były dwa rodzaje pieniądza
- peso kubańskie (CUP) oraz peso wymienialne (CUC). Z pierwszej korzystali
Kubańczycy, natomiast druga przeznaczona była dla turystów. 1 stycznia 2021
roku usunięto z obrotu peso wymienialne
(CUC), stąd każdy odwiedzający oraz inwestujący na Kubie będzie już mógł legalnie dokonywać transakcji w peso kubańskich. Kurs będzie stały w stosunku
do dolara amerykańskiego i będzie wynosił 24 do 1, czyli za jednego dolara będzie można otrzymać 24 peso.

Nowelizacja prawa karnego
Prezydent Kasym-Żomart Tokajew podpisał dokument Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
który oznacza zniesienie kary śmierci
w Kazachstanie. Od 2003 roku groziła
ona wyłącznie za akty terroryzmu oraz
popełnienie zbrodni wojennych. Na tej
podstawie skazano w 2016 roku Rusłana Kulekbajewa, jednak ostatecznie egzekucja nie dojdzie już do skutku. Od
1990 r. w Kazachstanie wykonano łącznie 536 wyroków śmierci.

Obostrzenia dla palaczy
Od 1 stycznia 2021 roku na Litwie
obowiązuje zakaz palenia papierosów
w wielu miejscach publicznych. Lista
jest długa i obejmuje również… prywatne balkony, tarasy oraz loggi, choć
w tym przypadku istnieje wyjątek. Otóż
zakaz obowiązuje dopiero wtedy, gdy
zażąda tego choć jeden z mieszkańców
bloku lub sąsiad. Palić nie można także

w trakcie zawodów sportowych, imprez
plenerowych, na przystankach, placach
zabaw, w lokalach gastronomicznych
oraz wszędzie tam, gdzie dym mógłby
docierać do innych ludzi.

Tragiczne selfie
W grudniową niedzielę doszło na Ukrainie do dwóch podobnych, tragicznych
w skutkach wypadków. Jeden miał miejsce we Lwowie. 15-latka uczestniczyła
w sesji zdjęciowej, podczas której pozowała na starym wagonie kolejowym.
W pewnym momencie straciła równowagę i dotknęła linię wysokiego napięcia.
Niestety dziewczyny nie udało się uratować. Tego samego dnia w miejscowości
Równe nieco starsza nastolatka chciała
zrobić sobie selfie na szczycie wieżowca, ale również ona straciła równowagę
i z dużej wysokości spadła na chodnik.

Nielegalna kapusta
Rosyjski sąd rejonowy w Orenburgu zakazał publikowania ogłoszenia o sprzedaży kapusty pekińskiej z Polski na jednym z portali rolniczych Agrobook.ru.
Sędzia podzielił obawy prokuratury, że
takie działanie bezsprzecznie zagraża interesom oraz bezpieczeństwu Federacji
Rosyjskiej. Wprawdzie ogłoszenie opublikowano w 2013 roku i już dawno zostało usunięte, ale sprawiedliwość w Rosji
jest najwyraźniej cierpliwa.

Problemy Donalda Trumpa
Były już prezydent USA nie ma ostatnio dobrej passy. Nastroju z pewnością
nie poprawi mu decyzja irackiego sądu,
który wydał wobec niego… nakaz aresztowania. Jest to związane z rzekomym
udziałem w zabójstwie generałów Kasema Sulejmaniego oraz Abu Mahdiego
al-Muhandisa. W razie, gdyby nie udało się aresztować Trumpa, iracki sąd ma
wydać wyrok zaoczny, nałożyć grzywnę
oraz zarządzić konfiskatę majątku.

Gwiazda ministerstwa
Pewnego dnia pracownik sortowni odpadów w obwodzie uljanowskim w Rosji
usłyszał dziwne dźwięki wydobywające
się z worka na śmieci. Natychmiast otworzył go, a tam… znalazł małego kota.
Mruczuś okazał się tak uroczy, że został
natychmiast przygarnięty przez lokalną
minister środowiska, a następnie… mianowany wiceministrem resortu. Pracownik otrzymał list z gratulacjami, premię
oraz nagrody rzeczowe.

Dodatkowe wsparcie
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych podjęło decyzję o wysłaniu

dodatkowych 300 instruktorów wojskowych do Republiki Środkowoafrykańskiej. Działanie to ma zapobiec destabilizacji kraju oraz uratować mieszkańców
przed widmem wojny domowej. Żołnierze mają przeprowadzać szkolenia lokalnego wojska, ale także ochraniać rosyjskie przedsiębiorstwa zajmujące się
wydobyciem złota oraz diamentów.

Skok do wody
Prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, rozpoczął nowy rok w dość nietypowy sposób, bo od skoku z łodzi do wody. Nie
byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby
nie fakt, że na plaży czekało na niego
setki zwolenników śpiewających pieśni
na jego cześć. Prezydent Bolsonaro za
bardzo nie przejmuje się pandemią i zachęca Brazylijczyków, aby pracowali,
uczyli się i wypoczywali. Jego zdaniem
COVID-19 to tylko przejściowy wirus,
który wkrótce sam zniknie, a wszelkie
restrykcje nie mają za bardzo sensu.

Historyczna zmiana
Argentyński senat uchwalił ustawę legalizującą aborcję do 14. tygodnia ciąży. Akt prawny zakłada pełną refundację
zabiegu, natomiast zgoda będzie wymagana tylko od kobiet i osób transpłciowych poniżej 16 roku życia. Od zgłoszenia chęci przerwania ciąży do jego
dokonania nie może minąć więcej niż 10
dni, a lekarz powołujący się na klauzulę
sumienia będzie musiał wskazać innego
specjalistę, który dokona zabiegu.
Sroga ruzga
Peruwiańska policja od dłuższego czasu prowadziła obserwację domu, w którym mieli spotykać się członkowie gangu
narkotykowego. Policjanci chcieli złapać
wszystkich, a także przejąć pieniądze,
dlatego ważne było to, aby akcję przeprowadzić z zaskoczenia. W tym celu
wytypowano policjantów, których następnie przebrano za… świętych Mikołajów. Plan się udał - gdy tylko zaskoczeni
przestępcy otworzyli drzwi, natychmiast
zostali aresztowani.

Pechowe tweety
Rod Phillips to kanadyjski minister finansów w prowincji Ontario, który na
początku 2021 roku musiał podać się do
dymisji. Phillips od początku pandemii
zachęcał wszystkich, aby w miarę możliwości zostawali w domu oraz unikali kontaktów towarzyskich. Szczególnie
zalecał przełożenie podróży. Najwyraźniej nie był szczery, ponieważ tuż przed
świętami wybrał się w daleką podróż na
Karaiby. Oburzenie wywołało jednak coś
innego. Mianowicie Phillips w trakcie

wypoczynku na wyspie St. Barts opublikował wcześniej przygotowane nagranie,
w którym informował o aktualnych obostrzeniach oraz zachęcał do samoizolacji. W kilku innych tweetach stwierdził,
że tegoroczne święta wymagają nadzwyczajnych wyrzeczeń. Pech chciał,
że dziennikarze niemal natychmiast dowiedzieli się, że Rod Phillips nie jest do
końca szczery…

Nadzwyczaj surowa kara
Aktywność na Twitterze nie skończyła się dobrze również dla Algierczyka
Walida Kehida. Walid to zwolennik opozycyjnego ruchu protestacyjnego Hirak,
który żąda ustąpienia aktualnego prezydenta Abdelmadjida Tebboune. Jest także
bardzo aktywnym internautą oraz twórcą wielu memów, które dyskredytowały rządy obecnego przywódcy Algierii.
Właśnie za to został na początku 2021
roku skazany na trzy lata pozbawienia
wolności.

Oświadczyny grozy
Pewien 27-letni mężczyzna postanowił
zaskoczyć swoją partnerkę. Zaprosił ją
na wycieczkę górską, celem oświadczenia się na samym szczycie jednej z gór.
32-latka przyjęła oświadczyny, a dosłownie sekundę później przewróciła się
i spadła z góry. Pokonała 220 metrów.
Natychmiast na pomoc rzucił się jej narzeczony, jednak zrobił to tak niefortunnie, że również i on się przewrócił i spadł
na skalną półkę. Wkrótce oboje zostali
uratowani przez górskich ratowników.

Tragedia w Burkina Faso
Państwo Islamskie nie upadło i wciąż
jest aktywne w Afryce. Na początku roku
do jednej z wiosek w Burkina Faso na
motocyklach wjechało ponad 100 napastników, aby następnie z zimną krwią
wymordować wszystkich mieszkańców.
Dzień tragedii miał być dniem radości
oraz demokracji, ponieważ tego samego
dnia ogłoszono wyniki wyborów prezydenckich, które wygrał Mohamed Bazoum. Przyczyna ludobójstwa nie jest znana, jednak wskazuje się na rywalizację
Państwa Islamskiego z Al-Kaidą. Niestety niewielu zauważa, że ISIS odradza się
i każdego dnia staje się coraz silniejsze,
ale tym razem nie w bogatych w ropę
państwach, tylko w biednych, afrykańskich krajach.
KAMIL DUDKA
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PIŁKA RĘCZNA

ŻUŻEL

Z dużymi nadziejami na poprawę swojej sytuacji przystąpią do rundy rewanżowej
pierwszoligowi szczypiorniści Realu Astromal Leszno. Przypomnijmy, że po 11 spotkaniach, z zaledwie 3 punktami na koncie, zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Każde
zwycięstwo będzie więc na wagę złota. W ostatnich tygodniach ciężko trenowali, rozegrali mecze towarzyskie, zaliczyli też udział w turnieju Wągrowcu. Ściskamy kciuki
i czekamy na skuteczną walkę.

Poznaliśmy planowaną datę rozegrania 71. Memoriału Alfreda Smoczyka. Impreza ma
się odbyć w niedzielę, 28 marca. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji turnieju (która była jednocześnie finałem Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu 2020) triumfował zawodnik Sparty Wrocław Maciej Janowski.

FUTSAL

W wieku zaledwie 28 lat zmarł wychowanek Apatora Toruń, były żużlowiec rawickich
Niedźwiadków Kamil Pulczyński. Odszedł niespodziewanie, we śnie. Z kolei w wieku
54 lat, po ciężkiej chorobie, zmarł znany sędzia żużlowy Wojciech Grodzki. Cześć Ich
pamięci.

Walczyli, ale tym razem nie wywalczyli. Piłkarze GI Malepszy Futsal Leszno po przerwie
świąteczno-noworocznej zaliczyli mały falstart. Najpierw, na inaugurację rundy rewanżowej w Ekstraklasie, przegrali w meczu wyjazdowym z FC Reiter Toruń 5:3. Potem doznali kolejnej porażki, tym razem w 1/32 Pucharu Polski. W Lęborku, po zaciętym boju
zwieńczonym dogrywką i rzutami karnymi, przegrali z tamtejszym Teamem Lębork
2:2 (4:2 w karnych). Tym samym leszczynianie odpadli z Pucharu Polski już w pierwszej rundzie rozgrywek. O styczniu zatem zapominamy i z niecierpliwością czekamy
na kolejne mecze pełne emocji.

Za nami 84. Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym zorganizowane we
Włoszakowicach. Zawodnicy mierzyli się z bardzo wymagającą trasą. Jeśli chodzi
o najważniejsze kategorie, w elicie mężczyzn triumfował Marek Konwa (wysoką 5. lokatę zajął Grzegorz Grabarek z klubu 64-sto Leszno), a w elicie kobiet najlepsza była
Barbara Borowiecka.

KOSZYKÓWKA KOBIET

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

W kratkę radzą sobie w 2021 roku zawodniczki Pompax Tęczy Leszno. Dwa zwycięstwa na własnym parkiecie (68:61 z Liderem Swarzędz i 61:55 z Enea AZS AJP II Gorzów
Wielkopolski) oraz dwie porażki w meczach wyjazdowych (63:58 z Maximusem Kąty
Wrocławskie i 59:44 z Wisłą CanPack Kraków) powodują, że podopieczne Krzysztofa
Zajca utrzymały 4. miejsce w pierwszoligowej tabeli. Do zakończenia rundy zasadniczej pozostały trzy spotkania.

Rycerze Rydzyna na czele grupy D II ligi mężczyzn. Podopieczni Jędrzeja Jankowiaka
rozpoczęli 2021 rok od pięciu zwycięstw. W Rydzynie pokonali 89:81 Enea Basket
Junior Poznań, 90:77 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie oraz 100:82 BC Swiss
Krono, a w meczach wyjazdowych 73:84 KS Sudety Jelenia Góra oraz 81:100 Röben
Gimbasket Wrocław. I to się nazywa mocne wejście w nowy rok!

KOLARSTWO

REKLAMA
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Maria Jolanta Krzymińska
Początek mojej przygody z bieganiem…
…starty w zawodach rozpoczęły się w okresie letnim w 2016 roku. Moja córka brała
udział w biegu„Wings for Life World Run”. Zazdrościłam jej tej atmosfery, poziomu endorfin. Postanowiłam, że w kolejnej edycji nie będę biernym obserwatorem, a aktywnym uczestnikiem. Zanim zaczęłam biegać, uprawiałam nordic walking. Na pierwszy
trening biegowy w lesie przy osiedlu Zamenhofa nie miałam nawet odpowiedniego
stroju. Swój debiut zaliczyłam w zawodach„City Trial” w Poznaniu i ku własnemu zdumieniu zajęłam trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Ulubione zawody…
…zawody, które mają w sobie to„coś”. Wiele jest wspaniałych imprez biegowych. Do
ulubionych z pewnością należy „Wings for Life World Run”, podczas którego biegaczy goni samochodem Adam Małysz oraz „Bieg Kobiet”. Miło wspominam także zawody w Murowanej Goślinie w sierpniu 2018 roku. Ostatni kilometr biegłam z grupą
pacemakerów z Night Runners, którzy na mnie czekali i musieli dostosować się do
mojego tempa. Otrzymałam mnóstwo braw, a byłam ostatnią osobą na mecie.
Zabawna historia wydarzyła się także podczas biegu w Prusicach. Trasa składała się
z dwóch pętli, a medal chciano mi zawiesić już podczas pierwszego mijania linii mety, ponieważ wbiegałam razem ze zwycięzcami biegu. Lubię także „Bieg śladami
Bartka z Piekła” w Dominicach, a podczas „Biegu Pamięci Czerwca 1956” miałam
okazję poznać panią Marię Pańczak, słynną Panią Parasolkę.

Babcie Biegają…
…pomysł pojawił się podczas powrotu z „Biegu Niepodległości” w Luboniu.
Działały już grupy „Kobiety Biegają” czy „Mamy Biegają”. Wraz z Haliną
Dubiał żartowałyśmy, że założymy grupę „Babcie Biegają”. Syn Halinki w tajemnicy zamówił koszulki z logo „Babcie Biegają” i tak się zaczęło. Pierwszy
raz w koszulkach wystartowałyśmy w biegu „Nasza Dycha” w 2017 roku
w Gostyniu. Stroje podczas zawodów wprowadzają dodatkowe pozytywne
emocje. Pamiętam jak podczas „Biegu Policjanta” w Górze jeden z uczestników biegł w stroju więźnia.

Ulubione miejsce w Lesznie…
… las przy osiedlu Zamenhofa. Daje mi niesamowitą energię. Lubię także Plac
Kościuszki, który kojarzy mi się z dzieciństwem. Mamy piękną starówkę z interesującymi uliczkami, a obecny wygląd ratusza jest najwspanialszy ze wszystkich, jakie pamiętam. Warte uwagi jest także lapidarium, Synagoga czy kościoły.

Na propozycję spotkania i rozmowy do gazety skromnie odpowiedziała, że ma zupełnie zwyczajne życie. Jedno się zgadza. Jest osobą skromną, ale do tego ma cechy charakterystyczne dla super bohaterki. Takiej, która samodzielnie
i bezpiecznie potrafi sprowadzić samolot pasażerski na ziemię. Kobieta radosna i sympatyczna. Współzałożycielka grupy Babcie Biegają.

Z dzieciństwa pamiętam…
Mój piesek Baflo…
…jest fantastycznym kompanem spacerów. Potrafi przemierzyć sporo
kilometrów.

W mojej pracy zawodowej…
…zajmowałam się księgowością. Dzięki temu dobrze poznałam dawne województwo leszczyńskie. Infrastruktura nie była wówczas tak rozwinięta
i bywały spore trudności, aby dostać się do celu, a rozkład jazdy PKS był
niezwykle gruby. W czasie Centralnych Dożynek w 1977 roku wykonywałam inwentaryzację w Czaczu. Na przystanku okazało się, że tego dnia nie
pojedzie autobus powrotny. Na drodze ruch był bardzo mały. Po pewnym
czasie przejeżdżało auto, którym jechał pracownik Urzędu Wojewódzkiego
i to z nim wróciłam do Leszna.

…czas spędzany z rodzicami. Ojciec zaraził mnie miłością do lasów.
W bardzo ciekawy sposób opowiadał jak zachować się w danej sytuacji.
Jego informacje o życiu zwierząt i ptaków w lesie były niezwykłe.
Pamiętam także sklep „Dom Dziecka” na leszczyńskim rynku ze wspaniałymi zabawkami oraz wyprawy na Plac Kościuszki, gdzie tętniło życie, a na
stawie pływały majestatyczne łabędzie.

W Nowym Roku…
…chciałabym przebiec Półmaraton Warszawski, przelecieć balonem nad
Lesznem, a przede wszystkim chcę, aby już było normalnie. Zdrowie jest
najważniejsze i pragnę unikać chorób, a także jak najwięcej spacerować
z moim psem. Ruch jest niezbędny do zachowania zdrowia fizycznego
i psychicznego. Warto także być odważnym i pokazać się ludziom.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Waga (23.09 - 22.10)
W pewnej sytuacji będziesz musiał wykazać się stanowczą asertywnością.
Ktoś z Twojego otoczenia zapomina, że też masz swoje życie i plany. W finansach uzbrój się w cierpliwość, w lutym pewna kwestia w tym obszarze
znajdzie swoje - pozytywne dla Ciebie - rozwiązanie.

Baran (21.03-19.04)
Nie obawiaj się podejmować twardych decyzji, oczywiście będzie wszystko
poprzedzone poważnym rozważaniem, ale nie pozwól, aby osoba postronna podważała Twoje decyzje. W zdrowiu zwróć uwagę na głowę, bóle i ciężkość można pokonać większym natlenieniem ciała.

Byk (20.04 - 20.05)
Możesz stanąć przed dylematem, jednak postępuj tak jak podpowiada Ci
Twój wewnętrzny głos, nie opieraj swojej drogi na opinii innych ludzi. W finansach bądź ostrożny, zwłaszcza w nowych inwestycjach. W zdrowiu zadbaj o swoją odporność, nie zapominaj o naturalnych środkach.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Przestań walczyć o wszystko, bo szkoda Twojej energii. Niestety z reguły
walczysz sam ze sobą, co dodatkowo pogarsza Twój stan emocjonalny.
Postaraj się jednak o więcej wyciszenia, ponieważ cała sytuacja będzie miała
również znaczący wpływ na Twoją fizyczność.

Rak (21.06 - 22.07)
Weź w tym miesiącu na wstrzymanie, wygląda na to, że wiele spraw utknie
w miejscu, ale nie traktuj tego jako kary, tylko czas na zgromadzenie odpowiednich środków lub wiedzy. Bądź bardziej powściągliwy w wydatkach.
Uważaj na sprawy laryngologiczne, mogą zostać na dłużej.

Lew (23.07 - 22.08)
Luty przyniesie kilka ważnych spraw, które nie będą prostymi do rozważenia, ponieważ w każdym przypadku staniesz na rozdrożu. Niestety to wydłuży czas rozwiązywania się pewnych kwestii. Stawiaj większy nacisk na
aktywność, zasiedzenie będzie Cię dużo kosztować.

Panna (23.08 - 22.09)
Możesz odnieść wrażenie, że wszystko i wszyscy są przeciwko Tobie.
Niestety również sam ze sobą próbujesz toczyć nieustającą walkę.
Odpocznij od tego, zajmij się czymś dla Ciebie przyjemnym. W zdrowiu
uważaj właśnie na stres, zacznij od kilkuminutowej medytacji.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Postaraj się więcej odpuszczać, pamiętaj: co za dużo, to niezdrowo. Ułóż dokładny plan swojego działania, zanim poczujesz, że nie dasz rady więcej
dźwignąć. Bez wyrzutów sumienia znajdź czas dla siebie, rób to, co sprawia Ci
przyjemność i choć na chwilę wyłącz się z sieci.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Będziesz musiał wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ czekając aż samo się
zadzieje, to nie zadzieje się nic. Sprawy zawodowe i finansowe będą w fazie
przemian, uzbrój się w cierpliwość, wszystko będzie się działo w odpowiednim tempie. Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
W lutym pewna sprawa znajdzie wreszcie swoje rozwiązanie i to w najmniej
spodziewany sposób. Postaraj się zachowywać umiar we wszystkim co robisz. W finansach zastój, natomiast w zdrowiu rozpoczęcie jakiejś nowej kuracji, związanej przede wszystkim z układem trawiennym.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Postaraj się więcej uwagi poświęcać temu, co jest naprawdę ważne.
Będziesz zmuszony na nowo oszacować swoje priorytety. Łapanie kilku srok
za ogon nie skończy się dla Ciebie dobrze. Zanim w coś zainwestujesz,
sprawdź dokładnie, w co tak naprawdę się pakujesz.

Ryby (19.02 - 20.03)
Będziesz pod wpływem silnej kobiety, która samą rozmową rozjaśni Ci
w głowie pewne kwestie z Twojego życia. Nie obawiaj się wprowadzać
zmian, właśnie w okolicy Twoich urodzin masz największe szanse na powodzenia. Zadbaj o górne drogi oddechowe, zatoki będą dokuczać.

Horoskop klasyczny na luty 2021 r.
opracowała wróżka Nadija
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