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Przyznacie, że zdarzenie nieco zabawne 
(dziecku nic się nie stało i nikt do nikogo 
pretensji nie ma, więc nie ma co smęcić). 
Wisienką na torcie fakt, że po całym zaj-
ściu 4-latek powiedział mamie, że zupa 
ogórkowa, którą dostał od pana, smako-
wała lepiej niż ta w domu. I to jest do-
bre podsumowanie całej historii. Szumu 
co niemiara, ale intencje starszego pana 
były dobre.

Historia przykuła moją uwagę, bo do-
słownie dzień wcześniej ja też miałem 
dobre intencje. Po odebraniu trzyletnie-
go Maksia z przedszkola podarowałem 
mu małą, pluszową żabkę (nie pytajcie, 
czemu akurat pluszową żabkę - długa 
historia…). Ucieszył się bardzo, aż zęby 
wyszczerzył. Dumny tata dostał całusa 
i szafa gra. Ale po chwili zauważyłem, 
że synek nie bardzo wiedział, co z żab-
ką zrobić. Nadgryzał jej rączkę, co roz-
poczęło krótką, acz treściwą dyskusję:

- Synku, to nie jest do jedzenia.
- Nie do jedzenia?
- Nie, to jest zabawka, nie cukieras.
- Aha... To super, będę miał do kąpielki!
- Nie synku, to jest pluszowa maskotka, 

nie do zabawy w wodzie.
- Nie do zabawy w wodzie?
W tym momencie na twarzy synka po-

jawia się zdziwienie, a po chwili rozcza-
rowanie, żeby nie rzec rozgoryczenie. 
- To po co mi taka żabka, jak nie mogę 

jej zjeść ani nią pływać?!
Po chwili zastanowienia, szukając wyj-
ścia z twarzą, odpowiedziałem.
- Nie no, synek, wiadomo, że to do ką-

pielki. Tak tylko żartowałem.
Reasumując, intencje miałem dobre, ale 

coś nie pykło.

Z tymi intencjami to jest trochę tak, 
jak z dobrymi uczynkami, który-
mi piekło brukowano. Nie tak dawno 
Ania Lewandowska paradowała przed 

internautami w przebraniu „grubaski”. 
Chciała dobrze, wyszło prześmiewczo. 

Burger King, z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet, napisał na Twitterze tajem-
niczo „Miejsce kobiet jest w kuchni”. 
Miał to być żartobliwy element walki 
z nierównością płci w branży gastro-
nomicznej, skończyło się oskarżeniami 
o seksizm i pogłębianie stereotypów.

Amazon, jeden ze światowych liderów 
branży zakupów internetowych, z przy-
tupem chciał wparować na polski rynek. 
Polska witryna miała być ukłonem dla tu-
tejszych klientów. W ogromie informacji 
nie ustrzeżono się jednak błędów języko-
wych. Wszak polski język – trudny język. 
W efekcie, bakaliowa mieszanka studen-
cka stała się „karmą dla studentów”, wy-
korzystywany przez muzyków tzw. sna-
ke bite „pedałem do gryzienia węża”, 
a książka pt. „Telecommunication, 

Teledensity & Nigeria’s Economy” 
to zgodnie z tłumaczeniem Amazona 
„Telekomunikacja, Teleinformatyka 
i Gospodarka Czarnuchów”. 

Podobnych przykładów, gdy do-
brych chęci nie przekuto w dobry 
efekt końcowy, jest co niemiara. Nie 
ma co dalej ciągnąć tego wątku, bo 
48 stron „Leszczyniaka” na pewno nie 
wystarczy…

A jak już przy gazecie jesteśmy, prag-
nę poinformować, że właśnie dzierżycie 
w dłoniach jubileuszowe, 50. wydanie 
„Leszczyniaka”. Czy gazeta jest dobra 
i spełnia Wasze oczekiwania, nie nam 
oceniać – to już pytanie do Was, drodzy 
Czytelnicy. Ale pamiętajcie o jednym: 
nasze intencje były, są i będą dobre.

MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY

# WESOŁYCH ŚWIĄT

Intencje były dobre
Zapewne słyszeliście o niecodziennej historii, jaka niedawno wydarzyła się w Lubartowie w województwie lubel-

skim? Z jednego z tamtejszych przedszkoli wnuka odebrał 80-latek. Zabrał dziecko do domu, nakarmił pyszną 

zupką, dał cukierka i włączył bajki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sympatyczny pan… po-

mylił dzieci. Odebrany chłopiec nie był jego wnukiem, a historia kończy się odwiedzinami mundurowych.



3# PROMOCJA

(2
0/

20
21

)



4 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MARCU

/MIES.
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SANDERO

Dacia zaleca   dacia.pl

Smekta a Sp. z o.o.
ul. Pozna ska 6, Leszno, tel. 65 529 43 35, www.smektala.pl
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Leszno dba o rowerzystów 

LESZNO > Kolejnych 28 stojaków rowerowych zostało zamontowanych w centrum 
miasta. Nowe stojaki pojawiły się na ulicach: Chrobrego, Krasińskiego, Niepodległości 
i Gołębiej. Warto podkreślić, że na terenie Leszna jest już prawie 600 miejsc postojowych 
dla rowerów.

Fot. M. Woźna

Sprawa nadal w toku

LESZNO > Póki co nie doszło do skutku podpisanie aktu notarialnego mającego na celu 
określenie warunków zakupu pływalni Akwawit przez Miasto Leszno. Do formalnego 
zawarcia umowy konieczne jest jeszcze ustalenie niektórych szczegółów treści porozu-
mienia. Nowy termin spotkania w tej sprawie nie został jeszcze wyznaczony.

Bezpieczniej na drogach

OSIECZNA > Gmina Osieczna zamontowała w marcu 7 radarowych wyświetlaczy pręd-
kości. Znajdują się one w Grodzisku, Kąkolewie, Kątach, Osiecznej oraz Świerczynie.

Powstanie hala sportowa

WILKOWICE > 22 marca podpisano umowę na budowę hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Wilkowicach. Wykonawcą inwestycji została firma Adamietz Sp. 
z o. o. Hala sportowa posiadać będzie szatnie i trybuny na 280 miejsc siedzących. 
Pełnowymiarowe boisko będzie pozwalać na uprawianie takich dyscyplin sportu, jak ko-
szykówka, siatkówka oraz piłka ręczna. Na terenie obiektu powstanie również sala fitness 
oraz siłownia. Dodatkowo hala zostanie połączona specjalnym łącznikiem z Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Wartość inwestycji to niemal 10 milionów złotych. Hala ma być oddana 
do użytku najpóźniej w 2023 roku.
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www.tripenergy.pl

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W WYKONANIU TRIP ENERGY ?

LIDER RYNKU W POLSCE… jesteśmy w stanie zaproponować bardzo korzystne ceny materiałów oraz opiekę dedykowanych opiekunów stale
współpracujących z firmami kredytowymi i leasingowymi.

30 LAT GWARANCJI NA WYDAJNOŚĆ… na instalacje dla każdego Klienta indywidualnego – to jedyna taka oferta w Polsce!

WŁASNE EKIPY MONTERSKIE… zapewniają możliwość krótkich terminów montażu oraz bieżącą obsługę zgłoszeń reklamacyjnych.

KOMPLEKSOWOŚĆ… doradzamy w doborze ulg i dotacji oraz w imieniu Klienta pomagamy w załatwieniu formalności, w tym ulgi„Mój prąd”.

DZIAŁ PROJEKTOWY / DZIAŁ WSPARCIA… oznacza to, że nasze systemy projektują doświadczeni inżynierowie OZE.
Monitorujemy i optymalizujemy każdą instalację pod względem doboru elementów i montażu.

Oddział Leszno

ul. Niepodległości 41 lok. 1

64-100 Leszno

Tel. 65 545 80 03

biuro@tripenergy.pl

Oddział Trzebnica

ul. Świętej Jadwigi 1 G

55-100 Trzebnica

Tel. 71 773 30 20

biuro@tripenergy.pl

Oddział Wrocław

Tel. 71 773 30 20 wew. 1

oddzialwroclaw@tripenergy.pl

Oddział Rawicz

Tel. 65 545 80 03

oddzialrawicz@tripenergy.pl

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE OD TRIP ENERGY! LIDER RYNKUW POLSCE!
TRIP ENERGY specjalizuje się w realizacji instalacji fotowoltaicznych. Cechują nas szybkie terminy realizacji i najwyższa jakość obsługi. Własne wyszkolone
zespoły monterów pozwalają zrealizować nam setki instalacji fotowoltaicznych, zapewniając ciągłość i wysoką jakość serwisu.

TRIP ENERGY to czołowa marka na polskim rynku produktów i usług z zakresu pozyskiwania energii słonecznej. Proponowane przez nas produkty
cechują się najwyższą jakością wykonania oraz wysokim poziomem niezawodności. Nasi Klienci mogą się cieszyć kompleksowymi rozwiązaniami w
zakresie projektowania i wykonania prac, które wykonujemy.

ZESTAWY FOTOWOLTAICZNE TO DOPIERO POCZĄTEK… OFERUJEMY RÓWNIEŻ:
• audyt

• rekuperacje

• pompy ciepła

• folie grzewcze

• klimatyzacje

• panele fotowoltaiczne
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Palcem po mapie 

LESZNO> „Plany miasta Leszna w zasobie kartograficznym Archiwum Państwowego 
w Lesznie” to najnowsza propozycja leszczyńskiej placówki. Prezentacja przygotowa-
na przez Barbarę Ratajewską przedstawia plany Leszna pochodzące z różnych okresów 
historycznych (od XIX w. do czasów współczesnych) wraz z opisami. Pokazują one mię-
dzy innymi kierunki rozwoju przestrzennego miasta, zmiany nazw ulic oraz usytuowa-
nie ważnych obiektów użyteczności publicznej. Najstarszym planem Leszna w zasobie 
Archiwum jest sporządzona w 1882 r. kopia planu przedstawiającego miasto po jego 
przejęciu przez Prusy (1793 r.). Prezentacja dostępna na stronie www.archiwum.leszno.pl

Zmiana organizacji ruchu na Fabrycznej 

LESZNO > W połowie marca rozpoczęła się przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie. 
W związku z tym wyłączony z ruchu jest odcinek od Ronda Podwale do ul. Magazynowej, 
włącznie ze skrzyżowaniem z tą ulicą. Objazd prowadzi ulicami Śniadeckich, Zacisze, 
Opalińskich, Rondo Kombatantów, Adama Mickiewicza i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna można znaleźć dokładną mapę objazdów. 
Taka organizacja ruchu może obowiązywać do końca 2021 roku. Termin ten może jed-
nak ulec zmianie, ponieważ miasto nadal nie uzyskało zgody na wycinkę drzew, które 
rosną wzdłuż ulicy Fabrycznej.

Biblioteka ofi cjalnie otwarta  

RYDZYNA > 5 marca odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Rydzyna, której remont wraz z modernizacją trwał od października 2019 roku. 
Przeprowadzone prace remontowo-budowlane przeobraziły najstarszą kamienicę na 
rynku w nowoczesną placówkę kulturalną. Biblioteka po latach wróciła pod swój daw-
ny adres, czyli Rynek 17. W  zrewitalizowanym budynku znalazło się miejsce na czytel-
nię z wygodnymi fotelami, kącik zabaw dla dzieci, salę komputerową, a także małą sal-
kę konferencyjną.
- Cieszymy się bardzo, że nasze miasto i cała gmina wzbogacają się o wspaniały obiekt wy-
pełniony czytelniczą pasją. Zmodernizowany budynek biblioteki to nie tylko przyjazne, no-
woczesne, funkcjonalne wnętrze, ale przede wszystkim zadowolenie mieszkańców gminy, 
łatwy dostęp do książek, multimediów i internetu - mówił podczas uroczystości burmistrz 
Kornel Malcherek.

Fot. M. Woźna

Fot. M. Woźna

Pieniądze na ścieżkę i oświetlenie

KRZEMIENIEWO > Wzdłuż drogi powiatowej Krzemieniewo - Nowy Belęcin powstanie 
prawie 1,5 kilometra ścieżki rowerowej. Przy ścieżce mają zostać postawione dwa miej-
sca postojowo -przesiadkowe z wiatami na rowery. Zakres prac obejmie także wymianę 
oświetlenia przy ulicy Dworcowej w Krzemieniewie. Inwestycja będzie możliwa dzięki 
pozyskaniu przez powiat leszczyński dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego w wysokości 1,4 miliona złotych. 

Pomagamy!

LESZNO / REGION  > Maciej Urban, Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie, potrzebu-
je wsparcia w walce z rakiem. Od 5 lat zmaga się z nowotworem nerki. Niestety, najnow-
sze diagnozy nie są optymistyczne - wielokrotne ogniska przerzutowe na jedynej nerce, 
dwa w trzustce i kilkanaście w płucach. Nadzieją na powstrzymanie rozwoju choroby, a 
nawet na remisję nowotworu, może okazać się immunoterapia, której miesięczny koszt 
to około 40 tysięcy złotych. Zagraniczne leczenie miałoby trwać ponad rok, co generuje 
ogromne koszty przekraczające możliwość samodzielnego finansowania. Darowizny na 
rzecz leczenia Macieja Urbana można przekazywać na kilka sposobów. Zachęcamy na 
przykład do udziału w licytacjach na Facebooku (grupa „Licytacje #DlaMacieja”) oraz do 
przekazywania środków za pośrednictwem strony fundacji Alivia.



7# MOTORYZACJA

Nadciąga bestseller
Słyszysz, że wyprzedaje się na pniu, lecz nie dowierzasz. Potem umawiasz się na jazdę próbną, stajesz z nim oko w oko i myśli 

kołaczą. Dociera do ciebie, że mogłeś się mylić. Aż wreszcie, gdy już wygodnie rozsiądziesz się, wciśniesz pedał gazu i dasz się 

ponieść moto-nowoczesności, zapominasz o tych wszystkich rozterkach. Chwilo trwaj!

Nowa Dacia Sandero już 429,65 zł/mies.
(RRSO 6,66%) w kredycie Smart Start

Dla następującego reprezentatywnego przykładu:
Cena auta: 50.900,00 zł

Okres: 61 miesięcy
Wpłata własna: 11.000,00 zł

Oprocentowanie stałe nominalne w skali roku: 3,49%
Finansowanie: opłata przygotowawcza 1.596,00 zł 

i ubezpieczenie kredytobiorcy 3.037,51 zł
Miesięczna rata kredytowa: 429,65 zł

Ostatnia rata: 24.889,99 zł 
lub pozostawienie auta w salonie

Całkowita kwota kredytu: 39.900,00 zł
Całkowita kwota do zapłaty: 50 668,99 zł

Fot. 2x Waldemar Kaczmarczyk

Dzięki uprzejmości Salonu Renault 
Smektała w Lesznie przy ulicy 
Poznańskiej 6 TESTUJEMY NOWE 
DACIA SANDERO STEPWAY 
z ekonomicznym silnikiem 
benzynowym TCe 90.

Jak milion dolarów

Nowe Sandero w kolorze Orange 
Atacama już na mnie czeka. Prezentuje 
się wybornie. Imponująca sylwetka 
charakterystyczna dla crossovera 
okraszona dynamiką tworzoną przez 
charakterystyczną linię świateł 
w technologii LED w kształcie litery Y 
i podwyższonym prześwicie. Do tego 
solidne przednie grille i obracane relingi 
dachowe. Oryginalny design przekonuje 
mnie do siebie, a ja nie mam zamiaru 
dłużej się opierać.
Wewnątrz unikalny styl i elegancja 

z przyjemnymi wykończeniami. 
Uwagę przykuwa 8-calowy 
system multimedialny usytuowany 
w centralnej części deski rozdzielczej. 
Bezproblemowo łączę się z nim za 
pośrednictwem Wi-Fi ze smartfonem. 
Godne uwagi jest też wyjątkowo 
przestronne (jak na tak ekonomiczne 
i stosunkowo niewielkie auto) wnętrze. 
Miejsce kierowcy regulowane na wiele 

sposobów. Komfort i wygoda – tak 
w skrócie można opisać moje odczucia.
Ruszamy.

Z pazurem, ale oszczędnie

Z jednej strony zaskakująco wysoki 
moment obrotowy i przyspieszenie 
godne każdego kierowcy. Z drugiej, 
możliwość bardzo oszczędnej 
jazdy, również w centrum miasta. 
3-cylindrowy silnik najnowszej 
generacji z turbodoładowaniem i mocą 
90 KM jest bardziej przyjazny dla 
środowiska naturalnego, a jednocześnie 
charakteryzuje się doskonałą 
reaktywnością i płynnością w czasie 
jazdy. W efekcie poruszanie się nowym 
Sandero Stepway to czysta przyjemność. 
Niezależnie od drogi i natężenia ruchu 
funkcjonuje tak, jak sobie tego życzymy.

Naszpikowane atrybutami

Nie sposób wymienić wszystkiego 
co sprawia, że Dacia Sandero 
Stepway może do siebie przekonać 
każdego. Osobiście bardzo cenię takie 
udogodnienia, jak bezkluczykowy 
dostęp Keyless Entry, światła LED, 
system wspomagania parkowania 
i kamerę cofania, isofi x, tempomat 
i ogranicznik prędkości, lusterka boczne 
z asystentem martwego pola czy system 
start/stop. Plusem jest oczywiście fakt, 
że auto przy zakupie można w znacznym 

stopniu spersonalizować wybierając 
poszczególne opcje.

A teraz jedna z kluczowych kwestii 
- fi nanse

W skrócie: na każdą kieszeń. 
Jeśli szukacie auta w dobrej cenie 
i z wyjątkowo korzystnym stosunkiem 
tejże do jakości, lepiej trafi ć nie 
mogliście! Dość powiedzieć, że ceny 
nowego Sandero zaczynają się już od 
40.900 zł, a nowego Sandero Stepway 
od 53.400. Do tego dochodzą atrakcyjne 
opcje fi nansowania (kredyt i leasing) 
z ubezpieczeniem w promocyjnej cenie 

oraz równie korzystne pakiety serwisowe 
z dodatkową gwarancją w Formule 
Non Stop lub Easy Service (dla klientów 
indywidualnych na okres 4-5 lat, dla fi rm 
3-5 lat).

W drogę!

A tak na koniec artykułu, drodzy 
Czytelnicy, zapewniam, że najlepszą 
opcją będzie przekonanie się na 
własnej skórze, jak zaskakująco 
przyjemna jest Nowa Dacia Sandero. 
W tym celu odwiedźcie specjalistów 
w salonie Renault Smektała przy 
ul. Poznańskiej 6 w Lesznie.

(2
1/

20
21

)



8 # KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MARCU

REKLAMA

Ambit upiększa ulicę Skarbową  

LESZNO > Trwa rewitalizacja kompleksu Stara Szwalnia przy ulicy Skarbowej w Lesznie. 
Dawny budynek Intermody zachwyca już odrestaurowaną elewacją. Na parterze, dwóch 
piętrach i poddaszu budynku powstanie łącznie 14 dużych apartamentów o powierzch-
ni od 70 do 167 metrów kwadratowych. Drugi wchodzący w skład kompleksu budynek 
powstaje na narożniku ul. Skarbowej i Przemysłowej. Realizatorem przedsięwzięcia jest 
leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane Ambit. Zgodnie z planem obiekt ma być go-
towy jeszcze w 2021 roku.

Wkrótce otwarcie  

LESZNO > Pierwotnie nowo powstający park przy ulicy Unii Europejskiej miał być oddany 
do użytku we wrześniu ubiegłego roku. Termin przesunął się ze względu na wstrzyma-
ną przez pandemię wizję lokalną, bez której przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
nie mogli wydać zgody na planowaną wycinkę kilku drzew. Nowa data otwarcia obiektu 
została wyznaczona na koniec czerwca tego roku. Przypomnijmy, że poza terenem zie-
lonym powstanie plac zabaw i tor rowerowy (tzw. pumptrack). Projekt („Zielone Leszno 
- odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie”) otrzymał 
unijne wsparcie finansowe.

Fot. T. Młynarczyk Fot. M. Woźna
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Radość w Rydzynie - ruszają prace!
Na ponad 14 milionów złotych wyceniana jest wartość inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej 

w Rydzynie”. Minister Jan Dziedziczak przekazał na ręce burmistrza Kornela Malcherka symboliczny czek z kwotą 

6 milionów złotych – tyle wynosi przekazane gminie Rydzyna dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Podpisano już umowę z wykonawcą rozbudowy i jeszcze w kwietniu mają ruszyć prace.

– To wspaniałe wieści dla mieszkańców 
naszej gminy – słyszymy w rydzyńskim 
magistracie. – Inwestycja realizowa-
na jest z myślą o dzieciach i młodzieży. 
Obecnie szkoła podstawowa mieści się 
w czterech budynkach, co z ich punktu 
widzenia powoduje konieczność ciągłego 
przemieszczania się. Dzięki rozbudowie 
komfort nauki i bezpieczeństwo uczniów 
znacznie wzrosną.

Projekt zakłada przebudowę budynku 
byłego gimnazjum i dobudowanie no-
wego dwukondygnacyjnego skrzyd-
ła. Kompleks będzie obiektem na mia-
rę XXI wieku. Znajdzie się w nim 16 
sal lekcyjnych, aula, biblioteka, świet-
lica, stołówka, zaplecze sanitarne oraz 
gabinety lekarski i dentysty. Do każdej 
części przewidziano dostęp dla osób 

niepełnosprawnych. Pojawi się także 
zupełnie nowe, wielofunkcyjne boisko.
Gmina Rydzyna na ten cel otrzymała 

dofi nansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Kwota wsparcia 
to aż 6 milionów złotych. Wykonawca 
inwestycji wyłoniony w drodze prze-
targu nieograniczonego zaoferował wy-
konanie zadania za kwotę 14,1 milio-
nów złotych. Jest nim Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski 
z Leszna, które już wcześniej odcisnęło 
swoje piętno w rozwoju gminy Rydzyna. 
Przedsiębiorstwo to było bowiem wy-
konawcą hali sportowej oraz „orlika” 
w Rydzynie.

Prace mają ruszyć jeszcze w kwietniu. 
Ich zakończenie przewidziano na lipiec 
2022 roku.

Tak ma wyglądać rydzyńska szkoła po rozbudowie.

Moment podpisania umowy na realizację zadania przez burmistrza 
Kornela Malcherka i przedstawiciela wykonawcy.

Fot. gmina Rydzyna

(2
2/

20
21

)
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Torty z pomysłem na każdą okazję
Palona biała czekolada, chałwowy z wiśniami, a może coś bardziej 

kwaskowego, jak gruszkowo-imbirowy czy o smaku limonki? 

Któregokolwiek spróbujesz, oczaruje cię doskonale wyważonym 

połączeniem składników. Agnieszka Jachułkowska lubi zaskakiwać 

smakiem tworzonych przez siebie słodkości. 

Pieczenie jest jej pasją od wielu lat, 
ale pierwszy tort zrobiła 6 lat temu, na 
chrzest syna. Od tamtego czasu jej torty 
były ozdobą każdej rodzinnej imprezy.
- Podejmuję się każdego zadania - im 

zamówienie bardziej skomplikowane, 
tym lepiej. Do tej pory największym wy-
zwaniem okazał się dla mnie trzypiętro-
wy tort weselny, ale wyszedł znakomi-
cie - mówi Agnieszka, która w lutym 
tego roku otworzyła „Pracownię Tortów 
Śnieżka”.
Cukiernicze cuda jej autorstwa powstają 

ze składników najwyższej jakości.
- Nie używam mieszanek i fi ksów. 
Biszkopty piekę na bazie świeżych jaj 
z certyfi kowanych gospodarstw, do kru-
chego ciasta dodaję masła, do zrobienia 
kremu używam śmietany, masła, mascar-
pone, czekolady i owoców, które staran-
nie wybieram. Odchodzę także od mas 
cukrowych i coraz częściej tynkuję torty 

kremem Milky Way lub robię drip z białej 
czekolady. Każdy wypiek przygotowuję 
tak, jakbym robiła go dla siebie. - opi-
suje Agnieszka.
Oprócz tortów, w ofercie „Śnieżki” jest 

około 50 ciast, a także candy bar, czyli 
możliwość stworzenia uroczo wygląda-
jącego kącika ze słodyczami. Nowością 
są wypieki bez laktozy, bez glutenu oraz 
wersje fi t, takie jak brownie z bananów 
i fasoli. Tort trzeba zamówić z co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem, po-
nieważ oprócz czasochłonnego procesu 
przygotowania komponentów wiele cza-
su pochłania ręczne dekorowanie słod-
kiej niespodzianki. Tym bardziej, że każ-
dy tort jest personalizowany na życzenie 
klienta pod płeć, wiek, zainteresowania 
czy rodzaj uroczystości. 
Warto podkreślić, że torty wyceniane 

są indywidualnie, po ustaleniu smaku, 
wielkości i wyglądu. 

Zamówienia można składać telefo-
nicznie (697 146 741) oraz za po-
średnictwem strony internetowej: 
pracowniatortowsniezka.weebly.com.

Odbiór zamówień: Leszno, 
ul. Irlandzka 73a 

(pod Studiem Figura Leszno).
Więcej zdjęć realizacji Agnieszki 
można znaleźć na Facebooku 
(TortyciastaLeszno).

(2
3/

20
21

)
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Wymień piec, zadbaj o środowisko
W myśl uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do 1 stycznia 2024 roku wymienione muszą być piece bezklasowe (tak 

zwane „kopciuchy”), natomiast do 2028 roku piece klas 3 i 4. Głównym celem uchwały jest walka ze smogiem. Dym z komina zawiera 

pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem 

rocznie umiera około 45.000 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia.

Miasto Leszno dołączyło do rządowego 
programu „Czyste powietrze”, w ramach 
którego dotacji udziela Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W jego ramach, 
w zależności od dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym, można li-
czyć na zwrot od 30 do nawet 75% wy-
datków na dostosowanie instalacji do 
wymogów ochrony środowiska. Warto 
w tym celu skorzystać z kalkulatora do-
tacji, by sprawdzić, czy dochody nie dys-
kwalifi kują nas jako benefi cjentów pro-
gramu. Program oferuje dofi nansowanie 
wymiany starych i nieefektywnych źró-
deł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe nor-
my, w tym także na zakup i montaż in-
stalacji fotowoltaicznej. Sama wymiana 
systemu ogrzewania nie jest jednak wy-
starczająca. Bez odpowiedniej izolacji 
domu całe ciepło może szybko przenik-
nąć na zewnątrz, dlatego dofi nansowa-
nie dotyczyć może również niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budynku. 
Objęte programem mogą być także pro-
jekty, które są już w trakcie realizacji, 
a także te już zakończone. Rozliczeniu 
będą jednak podlegać tylko koszty, któ-
re poniesione zostały nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 
Minimalna wnioskowana kwota dofi -
nansowania wynosi 3.000 zł. 
Adresatami programu są właściciele 

lub współwłaściciele jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego lub wydzielo-
nego w budynku jednorodzinnym loka-
lu mieszkalnego z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą. O dotację mogą starać się 
również osoby, które uzyskały zgodę na 
rozpoczęcie budowy jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego i budynek nie 

został jeszcze przekazany lub zgłoszo-
ny do użytkowania. Oznacza to, że właś-
ciciele lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych nie będą mogli skorzy-
stać z dofi nansowania w ramach progra-
mu „Czyste powietrze”.
Naprzeciw tym, którzy nie będą mogli 

zostać benefi cjentami rządowego pro-
gramu, wychodzi Miasto Leszno, któ-
re pomaga mieszkańcom, wspierając 
ich tak zwanymi „eko-dotacjami”. Do 
tej pory leszczyński samorząd i jego za-
kłady przeznaczyli już ponad 10 milio-
nów złotych na dofi nansowania i dotacje 
mające poprawić między innymi jakość 
powietrza w Lesznie. Chodzi tu głównie 
o środki na wymianę kotłów grzewczych. 
Warto zaznaczyć, że od 2016 roku pienią-
dze na „eko-dotacje” pochodzą wyłącz-
nie z budżetu Miasta Leszna (w latach 
wcześniejszych częściowo pochodziły 
także z funduszy zewnętrznych). W za-
leżności od mocy kotła i ilości zakupio-
nych źródeł ogrzewania można uzyskać 
nawet do 10.000 złotych. Jedynym kry-
terium, które trzeba spełniać, by starać 
się o dotację, jest posiadanie nierucho-
mości, która wymaga wymiany źródła 
ciepła. Na zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii, czyli instalacji fotowolta-
icznych o mocy mieszczącej się w prze-
dziale 3 do 12 kW, przysługuje kwota 
5.000 zł. Informacja o rozpoczęciu na-
boru do miejskiego programu zostanie 
w najbliższym czasie podana do pub-
licznej wiadomości. Warto śledzić za-
kładkę „dla mieszkańca (ochrona śro-
dowiska)” na stronie www.leszno.pl. Za 
pośrednictwem strony będzie można po-
brać i przesłać wniosek.
Pomoc fi nansowa przy wymianie źró-

deł ciepła to nie jedyne działanie miasta 

na rzecz czystszego powietrza. Od kil-
ku lat funkcjonariusze Straży Miejskiej 
przeprowadzają kontrole palenisk, a tak-
że – z pomocą kominiarzy – organizują 
pokazy palenia w piecach. Okazuje się 
bowiem, że powodem dużego zadymie-
nia, które wydobywa się z leszczyńskich 
kominów, często jest nie tyle sama ja-
kość spalanego paliwa, lecz brak wie-
dzy i umiejętności na temat wzniecania 
ognia.
- Jednym z powodów dużego zadymienia 

z komina jest rozpalanie ognia od dołu. 
Aby przekonać  mieszkańców do meto-
dy rozpalania od góry ,która powoduje 
mniejszą emisję dymu wydobywającego 
się z komina, przeprowadzamy wraz z ko-
miniarzami na terenie miasta Leszna po-
kazy poprawnego rozpalania metodą od 
góry. Oczywiście zdarzają się kontrole, 
które wykazują, że powodem zadymienia 
i gryzącego w gardło zapachu było spa-
lanie śmieci albo używanie niewłaści-
wego lub mokrego opału. W sytuacjach, 
gdy funkcjonariusz ma wątpliwości co 
do tego, co jest spalane, pobiera próbkę 
popiołu. Wysyłana jest ona do laborato-
rium, które potwierdza lub zaprzecza na-
szym przypuszczeniom co do jakości spa-
lanego opału - mówi Dominik Sadowski, 
Komendant Straży Miejskiej w Lesznie.
W 2020 roku odbyło się 639 kontroli 

oraz 2 pokazy palenia w piecu. Gdyby 
nie ograniczenia związane z pande-
mią, kontrole i szkolenia byłyby jeszcze 
częstsze. Rozpalanie od góry jest jednym 
ze sposobów na dużo czystsze i efektyw-
niejsze spalanie węgla oraz drewna. Palić 
od góry można w każdym urządzeniu 
grzewczym, które ma wlot powietrza pod 
ruszt, a wylot spalin u góry paleniska. 
Cały trik w rozpalaniu od góry polega 

na przeniesieniu warstwy żaru z góry na 
dół paleniska. Do komina lecą wtedy za-
zwyczaj niemal przezroczyste spaliny, 
a samo spalenie z mniejszą ilością dymu 
generuje więcej ciepła. Oczywiście na-
wet przezroczyste spaliny nie oznaczają 
zerowej emisji zanieczyszczeń, ale ba-
dania wykazują, że spadek emisji py-
łów jest ponad 50-procentowy wzglę-
dem standardowego „kopcenia”.

Warto też przypomnieć, że palenie śmie-
ci jest wykroczeniem zagrożonym karą 
aresztu lub grzywny do 5.000 złotych.
Więcej informacji o programie „Czyste 

powietrze” można znaleźć pod adresem
www.czystepowietrze.gov.pl, a tak-
że na stronie Urzędu Miasta Leszna 
(www.leszno.pl).

Gdzie składać wnioski?

Wnioski można składać drogą elek-
troniczną przez Portal Benefi cjenta 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu lub przez portal gov.pl (dla 
posiadaczy podpisu kwalifi kowanego). 
Można także zadzwonić lub napisać 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu (tel. 61 845 62 01, 61 845 
62 24 lub 61 845 62 28; e-mail: doradz-
two@wfosgw.poznan.pl). Pomocy przy 
złożeniu wniosku udziela także Urząd 
Miasta Leszna, który na swojej stronie 
internetowej udostępnił numer telefo-
nu (65 529 81 85) do przedstawiciela 
Wydziału Ochrony Środowiska UML. 

1. Dokumentacja

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifi kowanych
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Podejrzenie spalania śmieci można zgłaszać, dzwoniąc pod numer alarmowy Straży Miejskiej - 986. (2
4/

20
21
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Zanurzeni w muzyce
Pływalnia Akwawit, która nie tak dawno była wizytówką Leszna i która od 3 lat pozostaje zamknięta, wreszcie ożyła. Za sprawą 

leszczyńskich DJ-ów z niecki dużego basenu popłynęła muzyka. Ze skąpanej w laserach hali Tommy Gustav (Tomasz Gnaciński), 

Loui (Wojtek Kucharski) i Deep Infect (Łukasz Książek) zagrali housowy event online pod nazwą „Taste The Music WE ARE ONE”.

Kadry z drona na Leszno nocą i światła 
przebijające się na ulicę przez szklaną 
ścianę pływalni - tak zaczynała się rela-
cja wideo z tego wydarzenia. Magicznie, 
nostalgicznie, wzruszająco - pisali w ko-
mentarzach ci, którzy oglądali muzycz-
ne popisy Taste The Music za pośredni-
ctwem platformy YouTube. 

- Pomysł, aby wykorzystać w muzycz-
nych celach ten kultowy obiekt, chodził 
nam po głowie od dawna. Można powie-
dzieć, że okoliczności, w których przy-
szło nam żyć, ułatwiły nam zrealizowanie 
tego projektu. Gdyby nie zakaz organiza-
cji imprez, to zapewne ani my, ani osoby, 

które nam pomagały, nie znalazłyby cza-
su na przygotowanie tego wszystkiego. 
Branża muzyczna „stoi”, dlatego to był 
dobry moment, aby wykorzystać poten-
cjał miejsca i nasz i połączyć siły - mówi 
Wojtek Kucharski. - Zależało nam, aby 
to dobrze wyglądało także w obrazku, 
który pójdzie w świat. W tym celu po-
trzebowaliśmy technicznego wsparcia, 
którego udzielili nam Visual Sensation 
Laser Shows & Technologies Jarosław 
Nadolny (efekty świetlne), Mateusz 
Dworczak i Maciej Galon (oświetlenie), 
Olek Bortel (fotografi a), Piotr Banaszak 
(fi lm) oraz Edyta Kulka (Prezes Zarządu 

CKiR Akwawit). I za to wsparcie bardzo 
dziękujemy.

Transmisja na żywo trwałą 2,5 godzi-
ny. W jej szczycie koncert oglądało jed-
nocześnie ponad 340 osób. Zapis wyda-
rzenia cały czas jest dostępny w serwisie 
YouTube, a liczba jego wyświetleń wciąż 
rośnie. Dość powiedzieć, że już po kilku 
dniach osiągnęła liczbę kilkunastu tysię-
cy. W zamyśle organizatorów fi lm z tego 
wyjątkowego eventu ma być muzyczną 
wizytówką Taste the Music oraz miasta 
Leszna.

Wojtek Kucharski: - Pusta hala base-
nu zrobiła na nas ogromne wrażenie 
i przywołała wspomnienia z dzieciństwa. 

Staraliśmy się przekazać podczas trans-
misji nasze emocje i podekscytowanie 
związane z tym miejscem. Akwawit przez 
wiele lat był naszą dumą, obiekt koja-
rzony z Lesznem znano w całej Polsce. 
Cieszy nas, że realizację doceniło wiele 
osób z branży muzycznej, DJ-e i produ-
cenci. To bardzo mobilizuje nas do dal-
szej pracy w tych dziwnych i trudnych 
dla naszej branży czasach.

Grupa DJ -ów zapowiedziała już ko-
lejny event, który ma odbyć się latem, 
jednak póki co nie chcą zdradzać jego 
lokalizacji. 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: OLEK BORTEL
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Z wrastaniem paznokcia mamy do 
czynienia wówczas, gdy płytka pa-
znokciowa uszkadza tkankę wału 
paznokciowego. Następstwem tego 
stanu jest bolesność, infekcja bakte-
ryjna, zaczerwienienie i obrzęk.

Najczęstszą przyczyną wrastania jest 
niewłaściwe skracanie paznokci. Inne 

przyczyny to przerost wałów okołopa-
znokciowych, noszenie niewłaściwego 
obuwia, a często także nadpotliwość, 
przy której wilgotna, rozmiękczona 
tkanka jest bardziej podatna na uszko-
dzenia ze strony drażniącej wał płytki.

Domowe sposoby

W przypadku niezaawansowanego 
wrastania płytki, kiedy ubytek paznok-
cia jest niewielki oraz nie doszło jeszcze 
do stanu zapalnego, istnieje możliwość 
zabezpieczenia palca samodzielnie, 
w domu. Należy w takiej sytuacji od-
separować płytkę paznokciową od skó-
ry niewielką ilością płatka bawełniane-
go lub waty, poprzedzając to działanie 
zdezynfekowaniem miejsca zabiegu.

W gabinecie

Jeśli jednak obecny jest stan zapalny 
lub bolesność występuje dłużej niż 2 
dni, zachęcam, by zgłosić się do gabi-
netu podologicznego.
W zależności od rodzaju wrastania 

i jego zaawansowania, do dyspozycji 

jest wiele metod służących temu, by 
płytka paznokciowa została w jak naj-
bardziej komfortowy sposób skorygo-
wana do właściwego kształtu. Celem 
zabiegu jest natychmiastowa ulga. 
Bezpośrednio po wizycie u podologa bo-
lesność nie powinna występować, a stan 
zapalny, przy odpowiedniej pielęgnacji 
w domu, powinien ustąpić w ciągu 3-14 
dni od wizyty (czas uzależniony jest od 
zaawansowania problemu).

Przypadek gabinetu PODOlove

Pacjent zgłosił się do gabinetu w stycz-
niu br. z problemem wrastania paznok-
cia. W czasie wywiadu okazało się, że 
z dolegliwością zmagał się od dwóch 
miesięcy. Płytka paznokciowa naruszy-
ła ciągłość skóry, co spowodowało roz-
wój stanu zapalnego. Mężczyzna zgła-
szał bolesność utrudniającą codzienne 
funkcjonowanie, zwłaszcza w czasie 
pracy, w której nosi ciężkie obuwie 
BHP. W czasie pierwszej wizyty uda-
ło się wykonać pełen zabieg bezboleś-
nie. Został usunięty fragment paznok-
cia uszkadzający wał paznokciowy 

oraz zaaplikowana klamra korygująca 
kształt, a całość zabezpieczona opatrun-
kiem. Po zejściu z fotela Pacjent odczuł 
znaczną poprawę. Na kolejnej wizycie 
kontrolnej skóra była wygojona, wol-
na od stanu zapalnego. Obecnie Pacjent 
jest po czterech wizytach. Bolesność nie 
występuje. Zakończenie terapii nastąpi 
w momencie, gdy płytka paznokciowa 
pokryje całą powierzchnię łożyska. 

# OKIEM SPECJALISTY

Wrastanie paznokcia

JOANNA KALISKA

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

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

www.facebook.com/PODOloveLeszno

REKLAMA

(2
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Pogrążył go słoikTragiczny wypadek 
w pobliżu leśniczówki

Garaż w płomieniach

Mieszkaniec Leszna w odstępie czterech dni wyciął ten sam 

numer - przewoził w samochodzie amfetaminę. Nie przejął się, 

że za pierwszym razem otrzymał zarzuty i policyjny dozór.

Pewnego marcowego dnia policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej kie-
rującego osobowym renault. 27-letni 
mieszkaniec Leszna w nerce za tylnym 
siedzeniem przewoził słoik. Wszak nikt 
nikomu nie broni przewozić szklanych 
naczyń pod warunkiem, że nie ma w nich 
narkotyków. A wręcz przeciwnie było 
w przypadku 27-latka. Mężczyzna trzy-
mał w słoiku woreczek, a w nim 150 gra-
mów amfetaminy.
Później poszło już szybko - zatrzyma-

nie, pobyt "na dołku", zarzuty posiadania 
substancji psychotropowych, a od proku-
ratora dozór policyjny i poręczenie ma-
jątkowe. Mężczyzna został wypuszczony 

na wolność, choć z zarzutami, za któ-
re grozi mu kara do 10 lat pozbawienia 
wolności.
Niewiele sobie z tego zrobił, gdyż trzy 

dni po otrzymaniu zarzutów 27-latek po-
nownie został zatrzymany.
- Tym razem posiadał ponad 100 gra-

mów amfetaminy. Obie sprawy zostały 
połączone, a akta trafi ły do sądu - mówi 
Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
Ten, na wniosek prokuratora, zastoso-

wał wobec 27-latka tymczasowe aresz-
towanie na trzy miesiące.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Prawdopodobnie od gorącego popiołu wrzuconego do plasti-

kowego kubła doszło do wybuchu pożaru przy ul. Powstańców 

Wlkp. w Lipnie.

Ogień pojawił się na posesji 6 mar-
ca w godzinach popołudniowych i ob-
jął garaż kryty blachodachówką. Zastęp 
strażaków z Lipna, który jako pierwszy 
przyjechał gasić pożar, podał wodę bez-
pośrednio na płonący budynek i to wy-
starczyło, aby poradzić sobie z czerwo-
nym kurem.
- Według naszych informacji właściciel 

posesji zdążył wyjechać z garażu samo-
chodem jeszcze przed naszym przyjaz-
dem - mówi Dominik Wels z leszczyń-
skiej straży pożarnej.
Wprawdzie samochód udało się ura-

tować, ale spaleniu lub nadpaleniu ule-
gły drewniana pergola, meble ogrodowe 
i szafki kuchenne. Poza tym uszkodzone 

zostały konstrukcja dachu oraz instalacja 
elektryczna garażu. W budynku znajdo-
wała się również 11-kilogramowa butla 
z gazem, jednak nie nagrzała się na tyle, 
aby stanowiła zagrożenie dla mieszkań-
ców posesji oraz strażaków.
Poszkodowany został właściciel pose-

sji, który doznał lekkich oparzeń ręki 
i twarzy. Odmówił jednak transportu do 
szpitala. Straty szacowane są na 8000 
zł. W akcji gaśniczej wzięły udział za-
stępy z Lipna, Wilkowic i z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIE: KM PSP W LESZNIE

Dramat w rejonie Nowego Światu koło Leszna. W piątek, 19 marca, 

doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Na miejscu zginął 

11-miesięczny chłopczyk, a jego bracia i mama z poważnymi 

obrażeniami trafi li do szpitala. Sprawca był najprawdopodobniej 

pod wpływem środków odurzających.

Kierujący volkswagenem golfem 33-la-
tek jechał od strony Leszna w kierunku 
Pawłowic. Na razie nie ustalono, co ta-
kiego się wydarzyło, że w rejonie leśni-
czówki Nowy Świat stracił panowanie 
nad kierownicą i zjechał na przeciw-
ny pas jezdni. Doszło do tego w chwi-
li, kiedy właśnie tym pasem zbliżała się 
do niego skoda octavia. Tym samocho-
dem w kierunku Leszna jechała matka 
z trójką dzieci.
- To było zderzenie czołowe - precyzuje 

Monika Żymełka, ofi cer prasowa KMP 
w Lesznie.
W wyniku wypadku poważnie ranna zo-

stała 29-letnia kobieta oraz jej synowie 
w wieku 3 i 5 lat. W najgorszym stanie 
było najmłodsze, 11-miesięczne dziecko, 
na którym szczególnie skupiły się wysił-
ki ratowników.
- Uczestnicy wypadku byli przytomni, 

właśnie poza najmłodszym chłopcem - 
mówi Szymon Kurpisz, ofi cer prasowy 
Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Mimo starań ratowników nie udało 

się go uratować. Wszystkie osoby ja-
dące skodą doznały rozległych obra-
żeń. 5-latek został przetransportowa-
ny śmigłowcem Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego do szpitala w Poznaniu, 
jego matka i brat trafi li do lecznicy 

w Lesznie. W wyniku zdarzenia droga 
była zablokowana przez ponad 6 godzin.
Paradoksalnie nic poważnego nie sta-
ło się sprawcy zdarzenia, 33-latkowi 
z Leszna. Mężczyzna został zatrzyma-
ny przez policję. Wstępnie wiadomo, 
że nie powinien wsiadać za kierownicę. 
Auto prowadził, nie mając uprawnień, 
które zostały mu odebrane w związku 
z jazdą samochodem pod wpływem nar-
kotyków. Szybkie testy przeprowadzone 
po wypadku w rejonie Nowego Światu 
wykazały, że i tym razem mógł znajdo-
wać się pod wpływem narkotyków. To 
będzie jednak przedmiotem dalszych ba-
dań, popartych analizą zabezpieczonej 
próbki krwi.
33-latek decyzją leszczyńskiej proku-

ratury został tymczasowo aresztowany. 
Wcześniej postawiono mu zarzuty zła-
mania sądowego zakazu oraz spowodo-
wania wypadku ze skutkiem śmiertel-
nym. Kodeks karny przewiduje za to do 
8 lat pozbawienia wolności. Jednak kwa-
lifi kacja czynu może się zmienić, gdy 
prokuratura będzie miała twarde dowo-
dy, że w organizmie mężczyzny znajdo-
wały się narkotyki lub inne substancje 
psychoaktywne. Wówczas zagrożenie 
karą wzrośnie do 12 lat pozbawienia 
wolności.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE
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REKLAMA

Muzyka śmiertelnie niebezpieczna
Mocny bit czy rockowe uderzenie? Zastanawiające jest, czego słuchał 26-latek kierujący moto-

cyklem, że zupełnie odciął się od otoczenia. Zrobił to tak skutecznie, że nie zauważył i nie usły-

szał radiowozu "na bombach". Poza nim policjanci zatrzymali jeszcze jednego miłośnika szyb-

kiej jazdy na motocyklu. Ten zarobiłby jednorazowo 44 punkty karne, gdyby tylko był 

posiadaczem prawa jazdy.

Pierwsze zdarzenie odnotowano w pół-
nocnej części powiatu leszczyńskiego, na 
drodze wojewódzkiej łączącej Osieczną 
i Wojnowice. Policjanci jechali nieozna-
kowanym radiowozem, kiedy ich oczom 
ukazał się motocyklista. Kierujący jed-
nośladem łamał przepisy. Urządzenie re-
jestrujące wykazało, że w miejscu, gdzie 
występuje ograniczenie prędkości do 80 
km/h, on pędził ponad "setkę". Długo się 
nie namyślając, mundurowi postanowi-
li podjąć interwencję. Włączyli sygnały 
świetlne i dźwiękowe, ale motocyklista 
jakby zupełnie ich ignorował. Dalej pę-
dził przed siebie i jeszcze mocnej odkrę-
cał gaz. Wystarczyło zaledwie kilka ki-
lometrów, aby jeszcze trzy razy złamał 
przepisy. Na ograniczeniu do 60 km/h 
rozpędził się prawie do 150 km/h, a tam, 
gdzie powinien jechać 90 km/h, na licz-
niku miał 164 km/h.
- W końcu policjanci jadący radiowo-

zem na włączonych sygnałach świetlnych 
i dźwiękowych wyprzedzili motocykl, 

dając kierowcy sygnał do zatrzymania - 
mówi Monika Żymełka, ofi cer prasowa 
KMP w Lesznie.
Kierujący to 26-letni mieszkaniec po-

wiatu kościańskiego, który beztrosko 
hulał jednośladem, relaksując się przy 
mocno podkręconej muzyce. Odcięty 
od otoczenia słuchawkami i kaskiem, 
nie wiedział, że jedzie za nim radiowóz. 
Mógł stworzyć śmiertelne zagrożenie nie 
tylko dla siebie, ale też dla innych uczest-
ników ruchu. Sprawę motocyklisty zba-
da sąd i to on zadecyduje o wymiarze 
kary dla kierującego.

*

Jeszcze bardziej niebezpieczny w swo-
ich poczynaniach był 28-letni mieszka-
niec Leszna, którego wyczyny zostały za-
pisane przez wideorejestrator. Pewnego 
marcowego poranka koło policjantów 
przejechała yamaha. Kierujący moto-
cyklem poruszał się Al. Piłsudskiego 

w kierunku Ronda Podwale. Jest tam 
ograniczenie prędkości do 70 km/h, a on 
pędził z taką prędkością, jaka jest do-
zwolona na drodze ekspresowej.
Mundurowi postanowili podjąć inter-

wencję, a największym błędem moto-
cyklisty było to, że nie chciał zatrzymać 
się do kontroli. Przyspieszył, wjechał na 
Rondo Podwale, ale nie objechał go, jak 
należy, lecz wtargnął na nie pod prąd. 
Dalej skręcił w ulicę Fabryczną, ale pra-
wie całą jej długość pokonał pasem ru-
chu dla dojeżdżających do ronda. W ten 
sposób zmusił kierowców do ustąpienia 
mu z drogi, stwarzając szereg niebez-
piecznych sytuacji. Wśród zwartej za-
budowy jechał prawie 130 km/h, wy-
przedzając pojazdy i omijając wysepkę 
na przejściu dla pieszych. Szaleńczy 
rajd zakończył na skrzyżowaniu ulic 
Śniadeckich i Karasia, gdzie przewrócił 
motocykl.
- Piratem drogowym okazał się 28-let-

ni mieszkaniec Leszna bez uprawnień do 

kierowania motocyklem. Jednoślad, któ-
rym się poruszał, miał opony ze startym 
bieżnikiem - informuje Monika Żymełka, 
ofi cer prasowa KMP w Lesznie.

Jak wyliczono, mężczyzna dopuścił się 
przestępstwa niezatrzymania do poli-
cyjnej kontroli, a także 10 wykroczeń. 
Kwalifi kowałoby go to do utraty prawa 
jazdy, bo - przynajmniej teoretycznie - 
uzbierał 44 punkty karne. Brak upraw-
nień nie oznacza jednak, że pozostanie 
bezkarny. Sprawa motocyklisty trafi  do 
sądu, który może mu wymierzyć do 5 lat 
pozbawienia wolności.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

Motocyklista „położył” motocykl na 
ul. Śniadeckich



18 # LUDZIE I ICH PASJE

Czasem w bluzie, 
czasem w szpilkach
Chcesz być pewniejsza siebie i bardziej świadoma swojego 

ciała? Zapisz się na zajęcia z tańca na szpilkach, czyli high 

heels, które od marca prowadzone są w Lesznie przez Julię 

Antkowiak. Wzmocnienie mięśni brzucha, ud i pośladków bę-

dzie jedynie pożądanym efektem ubocznym twojej wewnętrz-

nej przemiany, jaką gwarantuje ten solowy taniec

High heels został spopularyzowany 
przez królową popu Beyoncé. To nie-
zwykła technika tańca łącząca różne sty-
le, takie jak hip-hop, waacking, dance-
hall, modern i latino. Jej trening wyrabia 
nawyk poruszania się w sposób zmysło-
wy i z gracją.
 
Myślisz: „to nie dla mnie! Przecież ja 

nawet nie umiem chodzić na szpilkach, 
a co dopiero tańczyć!”
Julia Antkowiak: - Nic bardziej mylne-

go. Specjalizuję się w hip-hopie, dlatego 
na co dzień ubieram się w bluzy z kaptu-
rem w rozmiarze XXL. Buty na obcasie 
zakładam tylko na specjalne okazje. Nie 
dla mnie sukienki, to nie mój styl. High 
heels to moje alter ego, które przywdzie-
wam parę razy w tygodniu, by zdystanso-
wać się od codzienności. Podczas tańca 
na szpilkach ma się zupełnie inne odczu-
cia niż podczas chodzenia w nich po uli-
cy. W tańcu traktujesz je jako rekwizyt, 
który wręcz spaja się z twoim ciałem.

Myślisz: „chyba wstydziłabym się 
wić jak kotka przed obcymi ludźmi, 
zwłaszcza w moim wieku...”
J.A.: - High heels to taniec dla każdego, 

bez względu na wiek, a nawet płeć. Na 
tego typu zajęciach jest duży rozstrzał 
wiekowy, od młodych dziewczyn, po doj-
rzałe kobiety. Ciekawostką na pewno 
będzie fakt, że jednymi z lepszych tan-
cerzy w tej technice są mężczyźni. Na 

zajęcia w Lesznie niestety jeszcze żaden 
się nie zgłosił, ale czekam na pierwsze-
go odważnego. Nie znam osoby, która po 
przyjściu na zajęcia stwierdziła, że nie da 
rady tańczyć, bo jest zbyt skrępowana. 
Jeżeli masz dobrego instruktora, który 
mobilizuje cię i daje bezpieczną prze-
strzeń, to na pewno dostrzeżesz w sobie 
kobiecość i niesamowitą i siłę. Można 
powiedzieć, że ten taniec to swego ro-
dzaju terapia dla kobiet. Widzę sama po 
sobie jak rozkwitłam, od kiedy poznałam 
tę technikę tańca.

Julia Antkowiak jest studentką trzeciego 
roku wychowania fi zycznego na kierun-
ku taniec w kulturze fi zycznej. Na swoją 
specjalizację wybrała choreoterapię (te-
rapię tańcem). Miłość do tej dziedziny 
sztuki zaszczepili w niej Kasia i Jurek 
Sobkowiakowie - właściciele leszczyń-
skiej szkoły tańca „Iskierki”, w której 
Julia tańczyła przez 6 lat.
 - Od pierwszych zajęć wiedziałam, że 

chcę być tancerką. Przez lata ciężko pra-
cowałam, by moje marzenie się spełniło 
– wspomina Julia.
W 2018 roku, w ramach programu 

Work and Travel, poleciała do Stanów 
Zjednoczonych. Miesiąc, który został jej 
na podróżowanie, przeznaczyła na na-
ukę tańca w najlepszych szkołach w Los 
Angeles, San Francisco i Nowym Jorku. 
Podczas tego pobytu uczyła się tańca na 
szpilkach od ikon tego stylu, takich jak 

Technikę high heels szlifowała podczas kursów w Stanach Zjednoczonych.
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Julia występuje w teledyskach oraz układa do nich choreografi ę.

Taniec na szpilkach to jej alter ego.

Aisha Francis i Kiira Harper, która była 
częścią zespołu tanecznego podczas wy-
stępu Beyoncé na festiwalu Coachella. 

Zaintrygowana? Zatem jakie szpilki 
zabrać na zajęcia?
Najlepsze są buty zabudowane, ta-

kie, które trzymają kostkę, ponieważ 
lepiej się sprawdzają podczas wyma-
chów nogą, „zejść w podłogę” czy ob-
rotów. Najbardziej odpowiednia wyso-
kość obcasa to od 8 do 11 centymetrów. 
Dobierając obuwie należy kierować się 
stopniem zaawansowania i możliwoś-
ciami, jakie daje ci twoja budowa cia-
ła. Buty nie powinny mieć platformy na 
podbiciu, ponieważ mogłoby to bloko-
wać śródstopie, które musi być mobilne. 
Obuwie podczas zajęć jest bardzo eks-
ploatowane i szybko się niszczy, dlatego 
nie ma sensu inwestować w nie dużych 
pieniędzy. Oprócz wygodnych butów 
należy spakować niekrępujące ruchów 
ubranie, odrobinę odwagi i... jesteście 
gotowi zacząć nową, taneczną przygodę.

Poczynania Julii Antkowiak możecie 
śledzić na jej profi lu na Instagramie 
(@luliantko).

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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By stać się pięknym człowiekiem
W samotności, ciszy, milczeniu i trudzie. 26 marca wyruszyli na spotkanie z Bogiem i samym sobą uczestnicy czwartej 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Podjęli wyzwanie, by poprzez pokonanie własnych słabości stać się lepszymi dla siebie i innych. 

„Rewolucja pięknych ludzi” – to hasło, które przyświecało pielgrzymom tegorocznej edycji. 

Ze względu na pandemiczne obostrze-
nia odwołane zostały msze w Bazylice 
św. Mikołaja, które miały rozpoczynać 
i kończyć Misterium Drogi Krzyżowej. 
Uczestnicy wyruszali na trasę w czaso-
wych odstępach między godziną 19 a 21, 
by nie dopuszczać do gromadzenia się 
większej ilości osób w jednym miejscu. 
Po odebraniu pakietu startowego otrzy-
mywali od kapłana błogosławieństwo, 
które miało ich chronić i dodawać otuchy 
w chwilach zwątpienia. Ekstremalną, po-
nad 40-kilometrową drogę pokonywa-
li przez całą noc, idąc ciemnym lasem. 
Trasa św. Andrzeja Boboli prowadziła 
przez Święciechowę – Krzycko Wielkie 
– Mórkowo – Klonówiec – Goniembice 
– Wyciążkowo i Trzebanię. Nad ranem 
dotarli pod leszczyńską Farę, czyli miej-
sce, z którego wyruszali parę godzin 
wcześniej. Byli zmęczeni, ale szczęśli-
wi i gotowi na nowy początek…

Samotnie lub w gronie rodziny. 
Każdy wbrał swój sposób na przej-
ście trasy św. Andrzeja Boboli.

Każdy z uczestników otrzymał 
pakiet startowy, a w nim rozważa-
nia, mapę, opaskę na rękę, a także
kamizelkę odblaskową.

EDK polega na przejściu drogi 
w ciszy i milczeniu.
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Just in Time

Wielkanoc, 2021 r.

Radosnych i rodzinnych
Świąt Wielkiej Nocy.

Pogody ducha,
zdrowia, radości,

wzajemnej życzliwości,
nadziei.

życzą

Zarząd i Pracownicy

Grupy PDB
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Nielegalne działania niemieckich 

obywateli

Przewozili niedozwolony towar:

Urzędnicy kryminalni Komisarjatu Komendy,Woj. Policji Państw, w Lesznie 
przytrzymali w sobotę ponownie urzędnika kolejowego z Gostynia 
(Niemca), który zamierzał wyprowadzić się do Niemiec. W wozie jego na tu-
tejszym dworcu wykryto 3 centnary okrasy, kiełbas, mięsa itd., 2 centnary 
przennej mąki i większą ilość pieniędzy w srebrze.
W tym samym dniu przytrzymała wyżej wymieniona policja na tutejszym 
dworcu wagon, zawierający za przeszło 500 tysięcy marek towarów, podle-
gających zakazowi wywozu do Niemiec. Sprawa ta znajduje się w ręku pro-
kuratorji. Wmieszani w tę sprawę są osoby z Leszna (Niemcy), których nazwi-
ska na razie nie wymieniamy, aby prokuratorji śledztwo nie utrudnić. W obu 
wypadkach towar skonfi skowano.

Bałaganiarzy wymienią z nazwiska

Wszystko przez nieład panujący w Lesznie:

Dochodzą nas skargi, że nierozumni ludzie niszczą nasze plantacje miejskie, 
chodzą po trawnikach i łamią gałęzie drzew z pąkowiem i kwiatami. Uprasza 
się usilnie naszą publiczność, mianowicie naszych panów wojaków, by dali 
baczenie na owych szkodników, sami dobrym służąc przykładem.
Władzy naszej miejskiej dziękujemy za tak staranne zajęcie się usuwaniem 
wszelkich niedomagań na plantacjach naszych, które w dniach ostatnich 
mianowicie na placu Kościuszki zauważyć mogliśmy. Przy tej sposobności 
apelujemy raz jeszcze do posiedzicieli domów, by jak najstaranniejszą utrzy-
mywali czystość przed domami, której jeszcze brak wielki na ulicach na-
szych zauważyć można. Jest to poniekąd obowiązek nasz narodowy: W ze-
szłą niedzielę na Rynku przed domami obywatelstwa obcej narodowości 
podpadało nieusunięcie różnych nieczystości, papierów i słomy.
W przyszłości wymieniać będziemy ich po nazwisku skoro poprawa nie 
nastąpi

Włamanie do stolarni

Zdarzenie z Leszna:

W nocy ze soboty na niedzielę włamali się złodzieje przez okno z prome-
nady do stolarni p. Rygusa. Narazie nie można było stwierdzić czy co skrad-
li. Prawdopodobnie zostali spłoszeni, albo też chodziło im o pasy skórzane, 
które się na noc zdejmuje i chowa w bezpiecznem miejscu.

Z wokandy

Kto i za co został ukarany:

Dnia 9 kwietnia r. b. rozpatrywał sąd tymczasowy w Lesznie, pod kierowni-
ctwem p. sędziego dr. Idzińskiego następujące sprawy, przeciwko:

a) aptekarzowi Karolowi Czmokowi i wspólnikom jego, Henrykowi 
Schnierowi obydwaj z Leszna i Teodorowi FengIerowi z Nowej Długiej o usi-
łowanie przekroczenia granicy i przemytnictwo. Skazano: Czmoka na 10000 
mk. kary. Schniera na 1 rok więzienia i 50000 mk. kary. Fenglera na 3000 mk. 
kary, konfi skatę mięsa i ponoszenie kosztów postępowania karnego.

b) Wyrblowi Karolowi i Weigtowi Wilhelmowi z Tarnowa o przemytnictwo. 
Skazano: Wyrbla na 3000 mk. kary, Weigta na 1000 mk. kary, konfi skatę mię-
sa i ponoszenie kosztów postępowania karnego.

c) Boldesowi Isidorowi z Leszna o nieoddanie materjału wojskowego na karę 
1000 mk. i na konfi skatę znalezionej u niego skrzynki z narzędziami wetery-
narnymi i ponoszenie kosztów postępowania karnego.

d) Rogozińskiemu Stanisławowi z Obry o przemytnictwo na 1000 mk. ka-
ry i na konfi skatę monet srebrnych i na ponoszenie kosztów postępowania 
karnego.

Zbiórka na pomoc żołnierzom

Pewien przedsiębiorca złożył hojny dar:

Wiadomo, że obecnie odbywa się zbiórka rzeczy przenoszonych, bieli-
zny oraz kawałków tych rzeczy, nie mniej pieniędzy na pomoc dla żołnie-
rzy i ludności cywilnej w okolicach bojowych, gdzie szerzy się tyfus plami-
sty i cholera. Do Komitetu lokalnego miasta Leszna należą p.p. Dombkowa, 
Bartkowiakowa, Bronikowska, Chmarowa, Musielakowa, Jaśkiewiczowa, 
Ruszczyńska (prezesowa), Dr. Stawicka i Dr. Świderska oraz poseł Dombek. 
Na cele wymienione złożył do rąk leszczyńskiego Komitetu p. Eryk Dieterle, 
posiedziciel fabryk cygar w Lesznie, Dąmbczu, Rydzynie i Wolsztynie, 
Wyrtemberczyk z pochodzenia, który od roku 1907 jest naszym współoby-
watelem, hojny dar w kwocie M 5000.- Bóg mu zapłać!

Opał z Tarnowej Łąki

Ma być taniej dla mieszkańców:

Torfi arnia powstać ma na gruntach urzędu osadniczego w Tarnowej Łące. 
Powiat wraz z miastem Lesznem, przybrawszy prywatnego przedsiębiorcę, 
tworzy spółkę, która maszynami będzie pracowała celem zaopatrzenia lud-
ności w tańszy materjał opałowy.

Tym razem wehikuł czasu przenosi nas do 1920 roku. Już wtedy pomysłowość przemytników nie zna granic. Otóż złote i srebrne 

monety umieszczają oni w kromkach chleba, smarują je masłem lub smalcem i udają, że jedzą. Niezły sposób na zmylenie po-

graniczników. W Warszawie dobiegają końca prace nad projektem nowej konstytucji, a w Cieszynie trwa oczekiwanie na prze-

prowadzenie plebiscytu w sprawie przyszłości tej ziemi. Tymczasem w Lesznie i najbliższej okolicy...
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Króliki pilnie potrzebne

Poszukiwany jest wysokogatunkowy materiał:

Nasze kuśnierstwo zagrożone. Kuśnierstwu naszemu w  Lesznie grozi zu-
pełna ruina, która spowodowałaby znaczną szkodę materjalną miastu na-
szemu. Do wyprawiania używali nasi kuśnierze w  Lesznie przeważnie skó-
rek króliczych, lecz nieomal tylko skóreczek wyborowych, które za czasów 
niemieckich i  staropolskich sprowadzano w  wielkich ilościach ze Śląska. 
Natomiast nasz i  sąsiednie powiaty Wielkopolski, dostarczały tylko nikłą 
ilość, bo 20 do 30 procent produkowanych u nas skór króliczych, nadających 
się do wyprawiania przez kuśnierzy tutejszych. Reszta była i jest tak bezwar-
tościową, że trzeba ją zużyć na inne cele. Ważną rzeczą dlatego u nas byłoby 
także dla kuśnierstwa podniesienie chodowli* królików w  naszych powia-
tach, zmiana rasy królika naszego, już bardzo zwyrodniałego przez skrzyżo-
wanie go z królikiem np. galicyjskim i pouczanie przez czynniki odpowied-
nie np. szkoły ludowe, chodowców tego zwierzątka, o racjonalnej chodowli 
królika. Najpokaźniejszą skórką jest biała, niebieska, czarna i  szara, a mniej 
zaś o barwie pstrej. Największym błędem chodowcy królików jest u nas nie-
umiejętność w obchodzeniu się ze świeżą skórą co dopiero zabitego królika, 
którą powinno się natychmiast na prętach drewnianych rozłożyć, rozciągnąć 
i w stanie takim wolno ususzyć. Wtenczas nie gubi ona tak łatwo włosienia. 
Natykanie zaś skórek słomą lub sianem jest zupełnie fałszywem i niewystar-
czającem, a obniża znacznie wartość skórki każdej.
* zapis oryginalny

Poezja po leszczyńsku

Tak w prasie międzywojennej rymowano o leszczyńskich sprawach 
ważnych i ważniejszych, nawiązując do czasów minionych, czyli do pa-
nowania Niemców:

Rzecz to chwalebna i bardzo mnie cieszy,
że tu w Lesznie nikt się i nic nie spieszy.
Bahnhof, rechts gehen, bansztajgi, fahrkarty
Cały ten pokost niemiecki niestarty.
Przypomni ci niby pomnik kamienny,
Jak los narodów i państw jest zmienny.
Pieczątka "Lissa" - taki konserwatyzm,
Świadczy, jak poczcie obcy jest fanatyzm.
W innych znów biurach nikt cię nie rozumie,
Bo biedna Niemka po polsku nie umie,
Więc po niemiecku mów do niej bez złości,
Wszak jesteś Polakiem, słynnym z grzeczności.
Łabędzie nasze pospuszczały głowy,
Chciałyby przenieść się na staw zamkowy;
I tobie, ptaku, zachciewa się zmiany?
Widocznie jesteś gorąco kąpany.
Tylko spokojnie, wolno i miarowo:
"Co nagle - to po djable" mówi mądre słowo.
Więc cicho, głucho jak na Ukrainie,
W tej naszej śpiącej, kochanej mieścinie.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

PS. Materiały pochodzą z kwietniowych wydań  "Głosu Leszczyńskiego" z 1920 r. 

W tekstach zachowano oryginalną pisownię

REKLAMA
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Zadowole
największą na

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WILER-BUD z Nowej Wsi to fi rma z długoletnią historią i rodzinnymi trady-

cjami. Tomasz Wiler, obecny właściciel, 28 lat temu przejął działalność od swego ojca, którą ten prowadził  przez ponad 50 lat. 

Dziś WILER-BUD to hurtownia z najlepszą ofertą kostki brukowej, elementów ogrodzeniowych, kruszyw i kamieni ozdobnych 

w zachodniej Polsce. W ofercie posiada ponad 5 tysięcy produktów docenionych już przez tysiące klientów. Jakość, różnorodność 

i pasja to wartości, którymi fi rma kieruje się na co dzień.

- Kompleksowa obsługa to coś, co wyróżnia nas spośród konkurencji. Klienci cenią 
sobie ogromną różnorodność oferty i fachowe doradztwo wykwalifi kowanych pra-
cowników. Cieszymy się uznaniem wielu brukarzy, wykonawców i projektantów te-
renów zielonych. Zasięg naszego działania, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, jest 
bardzo szeroki. Obsługujemy inwestycje od Krakowa po Szczecin. Trafi ają do nas 
klienci z całej Polski, a zdarza się także, że z zagranicy. Mamy na przykład stałych 
klientów z odległego Monachium czy Berlina. Najbardziej miarodajnym potwierdze-
niem wysokich standardów fi rmy jest fakt, że klienci do nas wracają i polecają nasze 
usługi kolejnym osobom - mówi Tomasz Wiler, właściciel hurtowni WILER-BUD.

Produkty z zasobów hurtowni zmieniają otoczenie domów i siedzib fi rm klientów 
w miejsca piękne, funkcjonalne i zgodne ze współczesnymi trendami. Upiększają 

prywatne i publiczne ogrody, przestrzenie miejskie, place, ulice i miasta. Bogata ofer-
ta, ciekawe wzornictwo, funkcjonalność i trwałość produktów powodują, że fi rma 
cieszy się niesłabnącym zaufaniem i zainteresowaniem wśród osób poszukujących 
wysokojakościowych artykułów budowlanych. Hurtownia WILER-BUD jest dys-
trybutorem produktów czołowych producentów, którzy nieustannie wdrażają inno-
wacyjne rozwiązania podnoszące walory estetyczne i użytkowe swoich produktów. 

W hurtowni w Nowej Wsi można zaopatrzyć się w kostkę brukową, płyty chodniko-
we i obrzeża trawnikowe fi rmy POLBRUK - lidera na rynku materiałów drogowych. 
Wybierając materiały brukowe fi rmy DROGBRUK można skorzystać z pomocy 

doświadczonych projektantów, którzy gratis wykonają projekt koncepcyjny 2D lub 
3D. Wart uwagi jest fakt, że ten producent posiada w ofercie innowacyjny system 
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nie klientów 
agrodą

Color Plus - technika rozprowadzania pigmentów w wyrobach wibro-
prasowanych, dzięki której uzyskuje się intensywne i trwałe kolory 
kostek brukowych, płyt tarasowych, obrzeży dekoracyjnych i palisad. 
W szerokiej ofercie hurtownia posiada również produkty fi rmy EKO-

BORD - producenta obrzeży ogrodowych oraz podstawek i wspor-
ników niezbędnych do wykonania tzw. tarasów podniesionych lub 
tarasów wentylowanych. Wyroby tej fi rmy wykonywane są wyłącz-
nie z surowców pochodzących z recyklingu. 
Na liście współpracujących producentów jest też SOPREMA, której 

domeną są wsporniki tarasowe przeznaczone do podtrzymywania płyt 
tarasowych wykonanych z drewna, betonu i kamienia fi rmy Bogatą 
ofertę uzupełniają betonowe nawierzchnie fi rmy SEMMELROCK 
oraz ogrodzenia betonowe i elementy małej architektury ogrodowej 
fi rmy JONIEC.

WILER-BUD oferuje również szeroki wybór kamieni ogrodowych, 
takich jak otoczaki, grysy, kora kamienna, żwir, granit, fugi, łupki, 
tłuczeń. Wszystkie produkty, które dystrybuuje hurtownia, można 
obejrzeć w postaci przygotowanych przez producentów ekspozycji, 
które ulokowane są na rozległym terenie przed siedzibą fi rmy.

Poza sprzedażą hurtową i detaliczną WILER-BUD świadczy również 
usługi wykonawcze,  specjalizując się zwłaszcza w projektach wiel-
kopowierzchniowych. Obsługuje duże przedsięwzięcia brukarskie, 
drogowe i budowlane z terenu zachodniej Polski. Niektóre inwesty-
cje (drogi, ścieżki rowerowe, chodniki) WILER-BUD realizuje na 
własną rękę, wygrywając przetargi dotyczące inwestycji publicznych. 

- Towaru mamy zawsze pod dostatkiem. Obecnie na stanie maga-
zynowym mamy produkty zajmujące około 30 tysięcy metrów kwa-
dratowych. Jesteśmy odpowiednio przygotowani do obsługi nawet 
najbardziej wymagających klientów. Nasza fi rma dysponuje specja-
listycznym taborem, który jest w stanie przewieźć jednorazowo do 26 
ton materiału. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu towar dojeżdża do 
naszych klientów zawsze na czas, dzięki czemu nie muszą oni wstrzy-
mywać prac na realizowanych przez siebie inwestycjach. W każdym 
momencie jest także możliwość dokupienia u nas brakującego mate-
riału. Produkty sprzedajemy na warstwy, metry, kilogramy, a zdarza 
się, że również na sztuki. Dzięki temu klient kupuje to ,co potrzebuje 
i w ilości takiej, jakiej potrzebuje. Odbieramy także puste palety po 
towarze, dzięki czemu naszym partnerom odchodzi kolejny problem. 
Nasza kompleksowa usługa oraz posiadane doświadczenie zachęcają 
do współpracy z nami większość leszczyńskich developerów, a specy-
fi czny materiał, na przykład ściany oporowe czy krawężniki łukowe, 
dostarczaliśmy na rozbudowę takich obiektów, jak LIDL, KAUFLAND 
czy EUROCASH – kończy Tomasz Wiler.

Sprawdź bogatą ofertę hurtowni na 
stronie internetowej (www.wiler-bud.pl) 

lub sprawdź towar na żywo w siedzibie fi rmy 
(Nowa Wieś 28, 64-130 Rydzyna, tel: 65 534 21 45).

(2
6/

20
21

)
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Czekając na koncertowanie...
6 muzyków, ponad 10 lat doświadczenia, 200 koncertów 

w Polsce i Europie, 200 tysięcy wyświetleń utworu „Enemy 

World Vision” na YouTube. Piąta płyta w przygotowaniu. 

Nieskończona liczba wspomnień ze wspólnych tras koncerto-

wych. Tak w liczbowym skrócie można opisać doskonale znany 

leszczyńskiej publiczności zespół Retrospective.

Robert Kusik, Maciej Klimek, 
Jakub Roszak, Beata Łagoda, Łukasz 
Marszałek i Darek Kaźmierczak ostatni 
koncert zagrali we wrześniu 2020 roku. 
Jednak fani progresywnego rocka mogą 
być spokojni, ponieważ zespół wykorzy-
stuje tę narzuconą przez pandemię „prze-
rwę od normalnego życia” w sposób bar-
dzo kreatywny. 

- Muzyka jest naszą ogromną pasją, 
której poświęcamy najwięcej czasu. Nie 
chcieliśmy więc dopuścić do sytuacji, 
w której zespół się zatrzymuje. Sytuacja 
jest specyfi czna, ponieważ nie może-
my koncertować, ale staramy się jakoś 
w niej odnajdować. Plusem jest to, że 
mamy teraz więcej czasu na pracę nad 
nowym materiałem, co też bardzo lubimy 
-  mówi perkusista Robert Kusik.

- Jesteśmy w trakcie nagrywania naszej 
piątej płyty. Prace nad nią są zaawan-
sowane. Pod koniec roku mamy zamiar 
wejść do studia. Jeśli wszystko dobrze 
pójdzie, to w połowie przyszłego roku 
płyta powinna być gotowa - dodaje wo-
kalista i autor tekstów Jakub Roszak.

20 września 2020 roku zespół wy-
dał mini album, który zawiera 4 utwo-
ry w języku polskim. Nie był to jednak 
premierowy materiał, a odświeżone wer-
sje kompozycji z dotychczasowego do-
robku grupy. Muzycy wybrali do tego 

projektu po jednym utworze z poprzed-
nich płyt - takim, który cieszył się naj-
większą popularnością. Stąd też nazwa 
„Retrospekcje”, czyli przekrój tego, co 
już było. Płyta była ogromną niespo-
dzianką dla fanów. Zespół do tej pory 
nagrywał tylko w języku angielskim, po-
nieważ muzyka, jaką wykonuje, jest bar-
dziej popularny za granicą niż w Polsce.

- Pomysł na utwory po polsku chodził 
za nami od dawna. Wiele osób pyta-
ło nas, czy pokusimy się kiedyś na taki 
krok. Wcześniej jednak nie mieliśmy wy-
starczająco czasu, by do tego przysiąść. 
Dopasowanie polskich tekstów do ory-
ginalnych linii melodycznych wymaga 
dużego nakładu pracy. Poza tym wszy-
scy trochę się obawialiśmy, czy nie bę-
dzie to pachniało grafomanią. Odbiór 
tego eksperymentu okazał się jednak na 
tyle pozytywny, że zastanawiamy się nad 
tym, czy nie nagrać nowej płyty w dwóch 
wersjach językowych. Kolejnym argu-
mentem, który nas ku temu popycha, jest 
fakt, że rozgłośnie radiowe grają częściej 
polskie zespoły śpiewające po polsku. 
Wszystko zależy jednak od czasu i fun-
duszy - podkreśla Jakub Roszak.

Na polskich scenach zespół występo-
wał w towarzystwie takich gwiazd, jak 
Coma, Behemoth, Dżem, czy Riverside. 
Retrospective to zespół, który od daw-
na reprezentuje światowy poziom. 
Przypieczętowaniem tego stwierdzenia 
było zaproszenie zespołu na największy 
festiwal rocka progresywnego w Europie 
i jednego z największych na świecie, 
czyli „Night Of The Prog Festival”.

- W 2018 roku spełniliśmy jedno z na-
szych największych muzycznych marzeń. 
Na festiwalu w Niemczech były tysiące 
osób z niesamowitą energią. Czuliśmy 
się wyjątkowo. Po koncercie fani usta-
wili się z zeszytami pod sceną i czekali, 
aż przyjdziemy porozdawać autografy. 
Wcześniej oczywiście również podpi-
sywaliśmy płyty po występach, ale tam 
było istne szaleństwo - wspomina Robert 
Kusik.

Niestety ubiegły rok pokrzyżował 
wszystkie plany koncertowe grupy i nie 
było im dane wypromować w pełni 

czwartego albumu o nazwie „Latent 
Avidity”.

- Mieliśmy występować na dużych fe-
stiwalach, takich jak chociażby włoski 
2Days Prog + 1 Festival czy Ino-Rock 
Festival, na który udało nam się w koń-
cu dostać po 7 latach prób. Niestety te 
wszystkie wydarzenia zostały odwoła-
ne przez światową pandemię. Ogromna 
szkoda, ponieważ to właśnie udział w ta-
kich przedsięwzięciach najlepiej promuje 
zespół -  mówi Robert Kusik.

Jeżeli zajmujesz się tylko muzyką, ży-
jesz z tego i nagle wszystko zostaje 

wygaszone, to musisz szukać alterna-
tyw. My mamy wiele obowiązków po-
zamuzycznych, więc mamy skąd czer-
pać siłę napędową do życia. Poza tym 
są przyjacielskie stosunki między nami 
i zawsze możemy liczyć na swoje wspar-
cie. Dowodem na to jest fakt, że przez 
te wszystkie lata praktycznie nie zmie-
nił nam się skład zespołu, co w naszym 
progresywnym nurcie jest ewenementem. 
To jest nasza siła, która w tym trudnym 
czasie pozwala nam z optymizmem pa-
trzeć w przyszłość - podsumowuje Jakub 
Roszak.  
 

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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REKLAMA

O szewcach nie zapominamy
Społeczności najczęściej stawiają pomniki wybitnym fi lozofom czy dzielnym wojownikom. W Kazimierzu Biskupim w Wielkopolsce 

stanął natomiast pomnik szewca. Miejscowość przez pokolenia słynęła z tego właśnie rzemiosła. To także wyraz szacunku dla 

pracowników trudniących się szewstwem. 

Nie zamierzałem tej rozmowy zaczynać 
od pytania „czym zajmuje się szewc?”, 
ponieważ od razu przypomniał mi się 
Karol Strasburger pytający jednego 
z uczestników Familiady o to, czym zaj-
muje się piekarz. Jednak ostatecznie kto 
pyta, nie błądzi.
- Szewc zajmuje się naprawą całej ga-

lanterii skórzanej. Reperuję teczki, torby, 
odzież skórzaną. Odwiedzają mnie rów-
nież żużlowcy Unii Leszno, którzy zosta-
wiają nie tylko swoje buty, ale i uszko-
dzone (najczęściej po upadkach) kevlary. 
Trafi a tutaj także obuwie niezbędne do 
jazdy konnej. W ostatnim czasie, kiedy 
sporo osób dokonuje zakupów w inter-
necie, najczęściej wykonywaną usłu-
gą jest rozciąganie obuwia – wyznaje 
Przemysław Chudziak.
Zakład, który prowadzi przy ulicy 

Szkolnej w Lesznie, wart jest grzechu 
zatrzymania. Na ścianie znajduje się 
obraz złożony z… nieodebranych butów. 

A tuż pod nim ogromna siedmiomilowa 
szpilka, na której można usiąść oczeku-
jąc na odbiór obuwia.  
Do zostania dobrym fachowcem w tej 

dziedzinie nie wystarczy jednak sama 
wyobraźnia.
- Pochodzę z Kalisza, a kursy zawodo-

we odbywałem w Radomiu. Na mapie 
Polski nadal nie ma wielu miejsc uczą-
cych praktycznej nauki zawodu. W szew-
stwie liczy się przede wszystkim praktyka. 
Moją pierwszą maszyną była przerobio-
na pralka Frania. Technologia, podob-
nie jak w każdej innej dziedzinie, zmienia 
się. Obecnie używane maszyny wykonu-
ją wiele pracy za człowieka - należy ją 
jednak odpowiednio nadzorować, po-
siadając wymagane umiejętności. Sam 
miałem okazję przyuczyć zawodu kilka 

osób. Pewnego dnia zamieściłem ofer-
tę o sprzedaży starych maszyn, propo-
nując także szkolenie. Zgłosiły się do 
mnie osoby z Poznania, Szczecina czy 
Gdańska. Wynajęli na kilka dni nocleg 
w Lesznie, aby nauczyć się choćby wy-
miany obcasów. Naturalnie w tak krót-
kim czasie trudno przekazać całą wie-
dzę. Niemniej kilkoro z moich uczniów 
do dziś trudni się szewstwem – podsu-
mowuje Przemysław Chudziak.
I on sam też się tym trudni i trudnić la-

tami zapewne będzie, bo wbrew niektó-
rym opiniom, szewców ciągle potrze-
bujemy. A szewska pasja, jakkolwiek ją 
rozumieć, istnieje naprawdę...

TEKST I ZDJĘCIA: 
MATEUSZ GOŁEMBKA
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REKLAMA

Kamperowa podróż
Czy na mapach wciąż istnieją białe plamy, czyli miejsca pozo-

stające nieodkrytymi przez podróżników? W Europie z pew-

nością nie, niemniej są na naszym kontynencie miejsca, o któ-

rych w teorii wiemy wszystko, a w praktyce niewiele...

Szwedzka Skania

Nie chodzi mi o markę samochodów 
ciężarowych, lecz o region administra-
cyjny w Szwecji. Leży on na południu, 
tuż przy granicy z Danią. Największe 
miasta to Malmö, Helsingborg oraz 
Lund. O tym pierwszym słyszał chyba 
każdy - to popularne miejsce pracy dla 
wielu Polaków, a także wymarzone miej-
sce dla studentów. Naszym celem podró-
ży jest Lund.

Lund? 

Część turystów w trakcie wakacji chce 
po prostu odpocząć. Nie szukają piasz-
czystych plaż ani architektonicznych cu-
dów świata. Liczy się tylko spokój oraz 
wyciszenie. Lund jest do tego idealnym 
miejscem. Założę się, że gdyby miasto to 
leżało we Francji, to zostałoby okrzyk-
nięte najbardziej uroczym miasteczkiem 
na miesiąc miodowy. Lund jest całe zie-
lone. Warto tu przyjechać szczegól-
nie w maju lub czerwcu, kiedy ciepłe 

promienie słoneczne budzą Szwedów do 
życia. Na rynku otwierają się ogródki 
restauracyjne, a skwery i parki stają się 
kolorowe i pachnące.

Jak się tu dostać?

Najbliższe lotnisko znajduje się 
w Malmö, czyli około 30 minut drogi po-
ciągiem od Lund. Do Malmö można do-
lecieć z wielu polskich miast. Połączenia 
są realizowane przez węgierskie linie lot-
nicze Wizzair oraz irlandzkie Ryanair. 
Oznacza to, że ceny potrafi ą być napraw-
dę niskie. Zdarzają się nawet bilety za 19 
zł! Pociągi z Malmö do Lund odjeżdżają 
co kilka minut. 

Krótkie przygotowania

Proponuję rozejrzeć się za wypożyczal-
nią kamperów. Dwa lata temu w Lund 
znajdowało się ich dość sporo, a cena 
oscylowała wokół 350 zł za dzień. Z jed-
nej strony sporo, z drugiej nie musicie 
martwić się o hotel czy nawet restauracje. 

Po wypożyczeniu kampera warto odwie-
dzić jeden z wielu lokalnych sklepów 
spożywczych. Tam możecie zaopatrzyć 
się w szwedzkie smakołyki w postaci 
kawy, ciemnego chleba, owoców i wa-
rzyw, czyli w skrócie we wszystko, 
co przyda się w trakcie pikniku. Jedna 
uwaga - jeśli chcecie zyskać szacunek 
Szwedów, to nie odwiedzajcie supermar-
ketów, a już szczególnie tych zagranicz-
nych. W Szwecji panuje przekonanie, iż 
najlepsze jest to, co jest szwedzkie i jak 
najbardziej lokalne.

Czas na piknik!

Czas na podróż do… Ivösjön. Jeśli wy-
bierzecie się tam z samego rana w week-
end, to po prostu podążajcie za innymi 
samochodami. Z pewnością wiele jedzie 
właśnie tam. Jeśli nie, wystarczy naj-
prostsza mapa. Ivösjön to jedno z najbar-
dziej przytulnych miejsc w całej Szwecji. 
To nazwa jeziora i całej okolicy zara-
zem. Pośród jezior, pagórków i drzew 
znajdziecie spokój oraz błogi relaks. 
Jeśli będziecie dostatecznie cicho, to być 
może spotkacie łosia. W Ivösjön moż-
na wypożyczyć łódkę, kajak lub rower. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. Inne po-
dobne miejsce to Finjasjön. Tam również 
znajduje się jezioro, a także pole golfo-
we. W ramach ciekawostki dodam, że za 
stosunkowo niewielkie pieniądze można 
wykupić ekspresowy kurs gry w golfa. 
Natomiast niedaleko jeziora Store Damm 
znajduje się stadnina koni. 
Mógłbym kolejne miejsca wymieniać 

w nieskończoność. Skania ukrywa wie-
le tajemniczych oraz pięknych zakątków. 
Być może sami odkrycie jeden z nich? 
Bądźcie świadomi tego, że w Szwecji 

na wielu stacjach benzynowych nie ma 
personelu. Należy samodzielnie zapła-
cić kartą kredytową lub debetową. Przed 
wyprawą upewnijcie się zatem, że wasza 
karta płatnicza działa w Szwecji. W prze-
ciwnym razie pozostaje wezwać personel 
stacji i czekać, aż przyjedzie… 

Co z tym Lund?

Oczywiście nie możecie zapomnieć 
o Lund. Nie jest to duże miasteczko, ale 
mieszczą się tutaj godne uwagi zabytki. 
Jednym z nich jest katedra. Wewnątrz, 
tuż za ołtarzem, znajduje się wejście do 
podziemi. Czasami jest otwarte, a cza-
sami nie. Będzie to interesujące miejsce 

raczej tylko dla fanów historii, niemniej 
warto tam zejść. W katedrze dość często 
odbywają się koncerty. Atmosfera w ich 
trakcie jest magiczna. 
Kawałek dalej znajduje się niepozorny, 

biały, piękny i stary budynek. To siedzi-
ba najlepszego (lub drugiego po Uppsali) 
uniwersytetu w Szwecji. Kierując się da-
lej, wzdłuż parkowej drogi, dotrzecie do 
biblioteki. Trudno mi ją opisać, ponie-
waż co miesiąc wygląda inaczej. Jest 
w całości pokryta bluszczem i innymi 
roślinami, dlatego czasami jest zielona, 
a innym razem bordowa. Nie każdy po-
trafi  czytać po szwedzku, ale mimo to ko-
niecznie do niej wejdźcie. Zbiory, szcze-
gólnie te najstarsze, wyglądają obłędnie. 
Tuż za biblioteką znajduje się park. Jest 
ogromny, dlatego możecie tam znaleźć 
prawie każdą roślinę, która występuje 
w Szwecji. Poza tym to idealne miejsce 
na krótką przerwę. Za kilka koron otrzy-
macie pyszną kawę oraz domowe ciasto. 

Największą atrakcją Lund jest…

relaks i spokój. Podróż do Lund raczej 
nie będzie się wiązać z przypływem ad-
renaliny. Nie ma tu dużo atrakcji, a życie 
nocne praktycznie nie istnieje. Niemniej 
to idealne miejsce na odpoczynek. Nawet 
jeśli nie uda wam się wypożyczyć kam-
pera, to możecie jechać nad jeziora po-
ciągiem lub autobusem. Szwedzi są bar-
dzo przyjaźni, dlatego jeśli zobaczą, że 
czekacie na przystanku autobusowym, 
to z pewnością zaproponują wam pod-
wózkę. Poza tym... Szwedów jest mało, 
więc i w komunikacji miejskiej nie ma 
tłumów. Jeśli kierowca będzie wiedział, 
że wszyscy pasażerowie jadą nad dane 
jezioro, to zazwyczaj podwiezie was nad 
sam brzeg. Działa to jednak w dwie stro-
ny. Też musicie pamiętać o pewnych za-
sadach. Kamperem możecie zatrzymać 
się w wyznaczonych miejscach, nato-
miast namiot można rozłożyć w dowol-
nym miejscu na łonie natury. Wystarczy 
tylko, że przed odjazdem zrobicie porzą-
dek. W Szwecji bardzo popularne są tzw. 
leśne domki. Są one opuszczone w tym 
sensie, że każdy może się w nich zatrzy-
mać. Warunkiem jest jedynie to, że je-
śli np. zużyliście drewno, to musicie je 
uzupełnić. 

TEKST I ZDJĘCIE: KAMIL DUDKA

BIBLIOTEKA W LUND
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Na waszych dachach od 32 lat
„Nasz zawód to dla nas pasja i  miłość” - tak o  swojej profesji mówią Stanisław, Michał i  Dariusz 

Mikołajczakowie, którzy tworzą „Rodzinny Zakład Kominiarski Miotełka”. 48-letnie doświadczenie 

Stanisława Mikołajczaka plus podążanie za technologicznym rozwojem w wykonaniu jego synów - to 

połączenie, które sprawia, że w swojej branży są wziętymi fachowcami. Ich specjalnością są nowoczesne 

instalacje odprowadzania spalin.

Jest rok 1973. Senior rodu Mikołajczaków 
- zapatrzony w swojego wuja, który za-
głębia go w tajniki kominiarskiego 
rzemiosła - postanawia rozpocząć na-
ukę w Spółdzielni Pracy Kominiarzy 
w Gostyniu. W 1986 roku uzyskuje tytuł 
mistrza, co oznacza, że od tego momentu 
może z dumą nosić na głowie cylinder 
- jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
atrybutów kominiarza. Historia głosi, że 
przywilej ten już w XVI wieku nadała 
kominiarzom angielska królowa Elżbieta 
I. Monarchini uznała, że w podziękowa-
niu za zapewnienie bezpieczeństwa lud-
ności i zapobieganie pożarom, kominia-
rze powinni nosić strój, który doda im 
szlachetności. W 1989 roku, gdy rzemio-
sło kominiarskie przestało być koncesjo-
nowane, Stanisław Mikołajczak otwie-
ra własną działalność. Od najmłodszych 
lat magii tego zawodu dają się porwać 
również synowie Stanisława, którzy 

w ojcu widzą super bohatera i pragną go 
naśladować.
Od tamtych czasów wiele zmieniło się 

w tym niełatwym zawodzie, ale jedno 
pozostało niezmienne - przeświadcze-
nie, że kominiarz przynosi szczęście. Kto 
z nas nie chwyta się za guzik na jego 
widok? 
- Kiedyś jeździłem do pracy „komar-

kiem”, a teraz wygodnym samochodem, 
który jest bogato wyposażony w sprzęt. 
Częstotliwość czyszczenia kominów kie-
dyś była większa. Co 14 dni jeździłem 
na takie obiekty, jak mleczarnie, gorzel-
nie czy restauracje, by wyczyścić komin 
- wspomina Stanisław Mikołajczak.
Znacznie zmienił się zakres usług 
świadczonych przez fi  rmę. Obecnie, 
oprócz wykonywania prac rzemieślni-
czych, kominiarz musi posiadać rozległą 
wiedzę techniczną. To warunek koniecz-
ny w obliczu postępującego rozwoju 
technologicznego. Dzięki nieustanne-
mu podnoszeniu kwalifi kacji przez sy-
nów Stanisława „Zakład Kominiarski 

Miotełka” może oferować swoim klien-
tom kompleksowy zakres usług, takich 
jak montaż wkładów i nasad komino-
wych, przegląd i projektowanie instalacji 
gazowych czy dokonywanie pomiarów 
technicznych. Jako jedni z nielicznych na 
lokalnym rynku mają również uprawnie-
nia do kontroli przewodów kominowych 
pracujących w nadciśnieniu. 
- Należymy do stowarzyszenia „Korporacji 

Kominiarzy Polskich”, dzięki któremu 
mamy dostęp do szkoleń z zakresu no-
wych technologii i przepisów prawnych. 
Ludzie zazwyczaj nie zdają sobie spra-
wy, jaką wiedzę musi posiadać komi-
niarz i jak ewoluował nasz zawód. Praca 
ta jest w dzisiejszych czasach bardziej 
techniczna, a co za tym idzie - czystsza. 
Zdarza się, że idąc do pracy, ubieram 
galowy mundur, ponieważ dokonuję po-
miarów w czystym mieszkaniu - mówi 
Michał Mikołajczak.
Przez wzgląd na ekologię zmieniają 

się trendy w sposobie ogrzewania bu-
dynków,  jednak całkowite przejście na 

odnawialne źródła ciepła powinno za-
jąć nam jeszcze około 30 lat. Przez ten 
czas zawód kominiarza wciąż będzie 
potrzebny. 
- Nadal mamy dużo pracy ze względu 

na nieprawidłowe użytkowanie urzą-
dzeń grzewczych. Zdarza się, że ludzie, 
którzy mają ogrzewanie gazowe, nie 
mają nawet świadomości, że posiada-
ją przewody kominowe, które również 
wymagają przeglądu. Naszą misją jest 
uświadamianie naszych klientów w tym 
temacie - zaznacza Michał Mikołajczak. 
- Dlatego przypominamy o tym, że raz 
w roku należy zlecić przegląd kominiar-
ski, który obejmuje kompleksową ocenę 
stanu technicznego przewodów komino-
wych. W przypadku, gdy nasze urządze-
nie grzewcze zasilane jest paliwem sta-
łym, czyli węglem lub drewnem, przewód 
kominowy powinien być czyszczony raz 
na trzy miesiące. Natomiast jeżeli opa-
lamy paliwem gazowym albo olejowym, 
przewód kominowy powinniśmy czyścic 
dwa razy do roku, a same kanały wenty-
lacyjne raz w roku.

Kominami zajmujemy się z czystej 
pasji. Jeśli potrzebujesz pomocy pro-
fesjonalistów - skontaktuj się z nami:

www.kominiarze-leszno.pl
Tel.: 725 802 801 / 506 963 136

E-mail: biuro@kominiarze-leszno.pl
Trzej muszkieterowie herbu Miotełka.

Stanisław Mikołajczak w roku 1986.

(2
7/

20
21

)
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Zacznijmy od tego, co zmieniło się 
w formule Rajdu Yeti?
Przede wszystkim na początku naszej 

działalności nikt nie używał określenia 
KJS (Konkursowa Jazda Samochodem), 
a Rajd Yeti był bardzo specyfi cznym 
miksem nawigacyjno-sportowym, który 
- co ciekawe - trwał dwa dni. Pierwszego 
dnia załogi zjeżdżały około południa, 
aby dokonać ofi cjalnego zgłoszenia na 
rajd. Nie było wówczas możliwości zgło-
szeń elektronicznych, więc wszystkich 
formalności trzeba było dopełnić osobi-
ście. Rywalizacja zaczynała się odcin-
kiem nocnym, kiedy ważna była głównie 
nawigacja. Załogi dostawały zdecydo-
wanie bardziej rozbudowany itinerer 
prowadzący po trasie. Ta część kończyła 

się około 1-2 w nocy. Następnego dnia 
załogi startowały w odcinku dziennym, 
przypominającym dzisiejsze Rajdy Yeti. 
Jednak na tym nasze rajdy się nie koń-
czyły. Każdy z niecierpliwością czekał 
na ostatnią, najważniejszą część progra-
mu, czyli Bal Komandorski – wieczo-
rek taneczny, podczas którego ogłasza-
ne były wyniki, a zwycięzcy odbierali 
nagrody.

Jak wyglądała frekwencja?
Nigdy nie udało nam się przekroczyć 

liczby 100 załóg, ale biorąc pod uwa-
gę dzisiejszą frekwencję, trzeba przy-
znać, że i tak osiągaliśmy imponujące 
rezultaty. Rekord stanowi udział aż 99 
załóg. Ogarnięcie tego przedsięwzięcia 

od strony organizacyjnej było nie lada 
wyczynem. Pamiętam, że na impre-
zę podsumowującą, która odbywała 
się w Restauracji Parkowej przy Parku 
1000-lecia w Lesznie, musieliśmy do-
wozić stoły i krzesła z leszczyńskich do-
mów kultury. Uczestnicy zjeżdżali z ca-
łej Polski, a nawet zagranicy. Zawsze 
dość liczna była reprezentacja Niemców 
oraz Czechów. Każdy jechał tym, co sta-
ło w garażu lub na podwórku, bez szcze-
gólnego przygotowania technicznego 
pojazdów. Mieliśmy zatem pełen prze-
gląd zdobyczy motoryzacji z minionych 
lat: Fiaty 126p, Trabanty, Polonezy... Bez 
turbin, wspomagania czy tuningowanych 
silników. Z dzisiejszego punktu widze-
nia – nic szczególnego, bo i prędkość nie 
była powalająca. Za to frekwencja robi-
ła wrażenie. 

A Rajdy Yeti dziś?
Dzisiaj trudno mówić, że są to rajdy zi-

mowe, bo zdarza się, że śniegu u nas jak 
na lekarstwo. Trzeba przyznać, że mimo 
różnych trudności z tym związanych, 

robiło to niepowtarzalną atmosferę. 
Rajdy Yeti dziś to rajdy typowo spor-
towe, gdzie nawigacja została sprowa-
dzona do minimum, a itinerer wskazuje 
właściwie wyłącznie przejazd od próby 
do próby. Wydaje mi się, że nastawie-
nie uczestników jest też nieco inne, bo 
zależy im na wynikach, na czasach, na 
rywalizacji... chyba mocniej niż kiedyś. 
Jedno pozostaje bez zmian - uczestnicy 
naszych rajdów za każdym razem, nie-
zależnie od motywacji, czerpią z tego 
radość i świetnie się bawią, co przekła-
da się na niezwykłą atmosferę. I właśnie 
dlatego organizujemy i dalej będziemy 
organizować Rajd Yeti oraz inne rajdy 
KJS, niezależnie od tego, czy weźmie 
w nich udział kilkanaście, czy 99 załóg.

***
14 marca Automobilklub Leszczyński 

zorganizował 44. Rajd Yeti. W klasyfi -
kacji generalnej najlepsza okazała się 
załoga w składzie Herbi (Piotr Rudzki) 
i Tomasz Witkowski. Załogi rywalizo-
wały w czterech lokalizacjach.

# SPORT

REKLAMA

Yeti dawniej i dziś
Dla Automobilklubu Leszczyńskiego 2021 rok, mimo wielu wyzwań i trudności, jest również czasem świętowania. Klub obchodzi 

właśnie jubileusz 45-lecia działalności. Ten szczególny czas skłania do refl eksji. Jak wyglądają dzisiejsze imprezy w porównaniu do 

tych sprzed lat? Na szczególną uwagę zasługuje organizowany od 1975 roku Rajd Yeti. Wspomnieniami z nim związanymi podzielił 

się z nami Lechosław Dudka, obecny Prezes Zarządu Automobilklubu Leszczyńskiego związany z nim od 1988 roku.
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FUTSAL
Remis 1:1 w Białymstoku, przekonujące zwycięstwo 1:7 w Chojnicach oraz pokonanie 
w hali Trapez 4:3 ekipy z Brzegu – to ostatnie wyniki reprezentantów GI Malepszy Futsal 
Leszno. Trener Tomasz Trznadel, działacze, sponsorzy i kibice po raz kolejny otrzymali 
sporo powodów do radości. Leszczynianie w tym sezonie nie zawodzą!

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Rycerze Rydzyna w ostatnim meczu rundy zasadniczej pokonali na własnym terenie 
Basket Club Obrę Kościan 87:79. Mimo że był to pojedynek drużyn z dwóch przeciw-
ległych końców tabeli, to jak na derbowe starcie przystało, emocji nie brakowało. 
Obra postawiła się liderowi grupy, ale  ostatecznie piekielnie mocni Rycerze znowu 
górą. Brawo!

PIŁKA NOŻNA
Runda wiosenna – czas start! W marcu wznowiono rozgrywki piłkarskiej IV Ligi. Stainer 
Polonia 1912 Leszno w trzech spotkaniach wywalczyła 5 punktów. Remisy odnoto-
wano w Lesznie, w pojedynkach z Ostrovią 1909 Ostrów (3:3) oraz Lubuszaninem 
Trzcianka (2:2). Z kolei komplet 3 punktów leszczynianie zdobyli w Ostrzeszowie, po-
konując tamtejszą Victorię 1:2.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Przegrana z drużyną Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 53:37 (i ostatecznie porażka 1:2 
w meczach) pozbawiła koszykarki Pompax Tęczy Leszno awansu do drugiej rundy 
play-off  I ligi. Przypomnijmy, że Tęczowe w rundzie zasadniczej zajęły czwarte miej-
sce. Dziękujemy za walkę w minionym sezonie!

PIŁKA RĘCZNA
Trzecie ligowe zwycięstwo w tym sezonie zaliczyli podopieczni Macieja Wieruckiego. 
Dokonali tego wygrywając wyjazdowy mecz z drużyną Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie 
22:20. Niestety, dobra postawa leszczyńskich szczypiornistów w tym meczu nie zmie-
niła póki co ich położenia w tabeli. Z dorobkiem 9 punktów drużyna Realu Astromal 
Leszno nadal zamyka ligową tabelę. W kolejnym marcowym pojedynku leszczynianie 
polegli we własnej hali z faworyzowaną ekipą Śląska Wrocław 21:28.
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Podczas zeszłorocznych transmisji żuż-
lowych często można było usłyszeć, że 
klub ze Strzeleckiej przejeżdża przez se-
zon niczym walec. Trudno się z tym nie 
zgodzić. Mało tego, gdyby miniony se-
zon był walką bokserską, należałoby go 
przerwać. I nie mam na myśli bliskiego 
kontaktu i ewentualnego braku zacho-
wania dystansu sanitarnego przez pięś-
ciarzy. Uniści nokautowali kolejnych 
rywali nie pozostawiając złudzeń. Byli 
najlepsi. Wystarczy przypomnieć wynik 
fi nałowej potyczki z drużyną z Gorzowa 
Wielkopolskiego w Lesznie, zakończo-
nej rezultatem 59:30 (już w pierwszej ko-
lejce 2021 te drużyny ponownie staną 
w szranki).
Zaryzykuję stwierdzenie, że odnoszone 

zwycięstwa stanowiły znak rozpoznaw-
czy klubu. Nowością w sezonie 2021 

będzie natomiast charakterystyczny znak 
rozpoznawczy unistów. To dłoń z wy-
stawionymi palcami: kciukiem, palcem 
wskazującym oraz małym. Palce ukła-
dają się w litery „U” i „L” jednocześnie 
przypominając bycze rogi. 
Zmiany nastąpiły także w składzie ze-

społu. Okres transferowy w klubie przy 
Strzeleckiej był wyjątkowo emocjonu-
jący. Miejsce wychowanków Dominika 
Kubery i Bartosza Smektały zajął 
Australijczyk Jason Doyle. Już niedłu-
go przekonamy się, jak te roszady prze-
łożą się na wyniki sportowe.
Kolejną nowością w nadchodzącym se-

zonie będzie zmieniona procedura star-
towa. Biorąc pod uwagę transmisje te-
lewizyjne minionego sezonu, słowem 
roku z pewnością miałyby szansę zostać 
„mikroruchy”. W nadchodzącym sezonie 

zawodnicy nie będą za nie karani ostrze-
żeniami, ale otrzymają je, jeśli spowodu-
ją opóźnienie startu. 
Zawodnikom pozostaje życzyć bez-

piecznej jazdy, a kibicom wielu emo-
cjonujących okrążeń.

***
Pamiętajmy, że nadchodzący sezon 

rozgrywany będzie zgodnie z zasadami 
Regulaminu Sanitarnego PZM. Wynika 
z niego m.in. obowiązek posiadania ne-
gatywnego wyniku testu na obecność ko-
ronawirusa SARS-CoV-2 przez wszyst-
kie osoby uczestniczące w zawodach. 
Zwolnienie z posiadania negatywnego 
wyniku testu będzie obowiązywało oso-
by posiadające dokument zaświadczają-
cy wykonanie szczepienia jednokrotną 
lub dwukrotną dawką (zgodnie z zalece-
niami producenta) dopuszczonej na te-
renie Unii Europejskiej oraz wynik te-
stu wykonany w odpowiednim terminie 
po przyjęciu szczepionki. Warto pamię-
tać, że sytuacja epidemiologiczna zmie-
nia się dynamicznie, co wpłynęło już 
m.in. na zmianę terminów rozpoczęcia 
Cyklu SGP czy przełożenie Memoriału 
im. Alfreda Smoczyka. Trzeba być zatem 
przygotowanym na różne warianty prze-
biegu rozgrywek, zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

# SPORT
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Hej, na pełen gaz!
Björn Borg, stając przed szansą piątego z rzędu zwycięstwa w Wimbledonie, miał powiedzieć: „Nikt nie będzie pamiętał, że czte-

ry razy wygrałem, tylko że za piątym razem przegrałem”. Żużlowcy leszczyńskiego klubu w latach pięćdziesiątych znaleźli się 

w podobnej sytuacji do wspomnianego tenisisty, walcząc o piąty tytuł DMP. Zarówno Borg, jak i biało-niebiescy odnieśli kolej-

ny, piąty z rzędu sukces. Jak będzie w nadchodzącym sezonie? Czy Królowa Speedway’a ponownie zdobędzie złoto?

W tej chwili nie ma pewności czy i w jakiej ilości kibice będą mogli pojawić 
się na trybunach. Fot. M. Gołembka

Fot. Facebook - Unia Leszno

Terminarz PGE Ekstraligi 2021 
UNIA LESZNO

GOSPODARZE (w Lesznie)
4 kwietnia – Gorzów
16 kwietnia – Toruń

14 maja Zielona – Góra
11 czerwca – Częstochowa

4 lipca – Wrocław
23 lipca – Grudziądz
22 sierpnia – Lublin

GOŚCIE (na wyjeździe)
11 kwietnia – Częstochowa

2 maja – Wrocław
7 maja – Grudziądz
30 maja – Lublin

6 czerwca – Gorzów 
27 czerwca – Toruń

1 sierpnia – Zielona Góra
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Świat w pigułce
Spotkanie po latach

Do trzyletniego Kolumbijczyka 
Jhonatana w 1987 roku podszedł ta-
jemniczy mężczyzna, który zapropo-
nował mu, że poczęstuje go słodycza-
mi. Skuszony chłopczyk szybko oddalił 
się od swojego brata, z którym bawił się 
wcześniej w piaskownicy. Jhonatan nie 
wrócił. Juan, jego brat, natychmiast poin-
formował o tym fakcie rodziców. Policja 
była bezradna. Przełom nastąpił siedem 
lat później, gdy do domu rodziców przy-
szedł pewien mężczyzna, który przyznał 
się do porwania, a następnie wywiezie-
nia dziecka do Stanów Zjednoczonych. 
W związku z tym brat Jhonatana, Juan 
Jimenez, przeprowadził się do USA, aby 
go odnaleźć. Rzekomy porywacz zmarł 
kilka tygodni później, dlatego trop się 
urwał. Rodzina porwanego chłopczyka 
nie poddawała się, Pewnego dnia sko-
rzystali z usług platformy internetowej, 
która na podstawie DNA pomaga w znaj-
dowaniu zaginionych członków rodziny. 
Okazało się, że Jhonatan żyje i przebywa 
obecnie w Norwegii, gdzie był wycho-
wywany przez rodzinę zastępczą. 

Jeszcze większy jacht

Fani piłki nożnej z pewnością kojarzą 
Romana Abramowicza. To nie tylko 
właściciel klubu piłkarskiego Chelsea 
Londyn, ale również rosyjski miliar-
der oraz wielki miłośników jachtów. 
Pasję należy pielęgnować, dlatego 
Abramowicz wkrótce odbierze kolejny 
statek. Tym razem w stoczni Lloyd Werft 
w Niemczech powstaje na jego życzenie 
145-metrowy jacht Solaris. Nieofi cjalnie 
może on kosztować nawet pół miliar-
da dolarów. Będzie się składał z ośmiu 
pokładów, 48 kajut, kilku basenów, ja-
cuzzi, saun oraz licznych pomieszczeń 
strefy SPA.

Ukraińskie porządki

Na początku marca zwołano w Dnieprze 
specjalną sesję rady miasta. Trwała ona 
7 minut i składała się właściwie z trzech 
punktów. Odśpiewano hymn, zwol-
niono 655 urzędników administracji, 
a na koniec znowu odśpiewano hymn. 
Nadzwyczajne posiedzenie było efek-
tem działań obecnego mera miasta, czyli 
Borysa Fiłatowa. Już w kampanii wybor-
czej zapowiedział, że zrobi wszystko, aby 
zrewolucjonizować miasto. Pierwszym 

krokiem mają być oszczędności, a tak-
że likwidacja niepotrzebnych stanowisk. 

Straszny gabinet
Chyba każdy w pewnym stopniu bał się 

gabinetu dentystycznego w szkołach. 
Okazuje się, że w szkole podstawowej 
w miejscowości Równe na Ukrainie oba-
wy były uzasadnione. Nowa dentystyka 
została zatrudniona niedawno. Od tego 
czasu dzieci robiły wszystko, aby unik-
nąć wizyty w gabinecie. Twierdziły, że są 
tam wyzywane, bite oraz wyśmiewane. 
Dyrekcja nie reagowała, dlatego pewien 
pomysłowy uczeń zainstalował ukrytą 
kamerkę. Okazało się, że rzeczywiście 
dentystka znęcała się nad swoimi pacjen-
tami. Teraz czeka ją proces karny, a póź-
niej surowa kara. 

Ciche ofi ary pandemii

Nie mówi się zbyt dużo o osobach, któ-
re tracą życie lub zdrowie w trakcie pan-
demii, lecz nie z powodu zakażenia, ale 
np. w wyniku depresji spowodowanej 
długą izolacją. Problem ten dostrzeżono 
w Japonii. Okazało się, że w porównaniu 
do roku ubiegłego wzrost liczby samo-
bójstw wyniósł aż 70 procent! Aby roz-
wiązać ten problem, rząd zdecydował się 
powołać ministra ds. walki z depresją. 
Yoshihide Suga w pierwszej kolejności 
ma zbadać, jak duża jest skala problemu, 
a następnie zaproponować rozwiązania.

Złośliwa dyrekcja

Pewna uczennica od 2015 roku uczęsz-
czała do liceum w Osace. Jej naturalny 
kolor włosów to brązowy. Okazało się, 
że taka uroda nie jest zgodna z wizerun-
kiem szkoły, w której wszyscy ucznio-
wie mają włosy koloru czarnego. Być 
może brzmi to absurdalnie, ale nasza 
bohaterka nie była wpuszczana na za-
jęcia i nie mogła jeździć na wycieczki, 
ponieważ zdaniem nauczycieli jej włosy 
były zbyt jasne. Dyrekcja szkoły wręcz 
rozkazała jej pofarbować włosy na czar-
no. Ostatecznie uczennica zgodziła się 
na to, jednak pod koniec zeszłego roku 
zdecydowała się pozwać szkołę do sądu. 
Tam przyznano jej rację. Sędzia w wy-
roku stwierdził, że dziewczyna istotnie 
poniosła szkody moralne oraz mogła 
czuć się dyskryminowana. Otrzymała 
odszkodowanie. 

Nowe zasady

Organ chińskiej partii komunistycznej, 
czyli Chińskie Stowarzyszenie Sztuk 
Scenicznych, opublikował zestaw reguł, 
którymi powinni kierować się artyści. 
Zalecenia nie są obowiązkowe, ale uzna-
je się je za wiążące. Najciekawsze zapi-
sy mówią o tym, że chiński artysta musi 
bezgranicznie kochać ojczyznę, wspie-
rać linię partii, być świadomym nadzoru 
społeczeństwa nad swoją działalnością, 
traktować innych uprzejmie oraz chodzić 

REKLAMA



39# CIEKAWOSTKI

wyprostowanym. Nie może natomiast 
łamać konstytucji, promować kultów 
i przesądów, nadużywać alkoholu oraz 
wspierać terroryzmu. Najciekawszym 
zapisem jest zakaz oszukiwania publicz-
ności, czyli zakaz śpiewania z playbacku. 

Powrót

27-letni mężczyzna w Indiach uległ po-
ważnemu wypadkowi podczas jazdy na 
motocyklu. Natychmiast przetransporto-
wano go do szpitala, jednak tam wkrótce 
stwierdzono śmierć mózgu. W przypad-
ku takiej śmierci konieczne jest przepro-
wadzenie sekcji zwłok. Wówczas okaza-
ło się, że… mężczyzna reaguje na dotyk, 
puls jest wyczuwalny, a mózg wcale nie 
umarł! Natychmiast zabrano go do pry-
watnej kliniki. Prawdopodobnie przeży-
je. Problem miała jednak rodzina. Do ich 
domu przybyło prawie pięciuset żałob-
ników, którzy bynajmniej nie planowali 
natychmiast wracać do siebie. 

Zmiany w prawie

Obecnie w Pakistanie wykonuje się 
rocznie średnio 600 wyroków śmierci. 
Fakt ten można oceniać różnie, jednak 
w większości straceni zostają terrory-
ści, seryjni gwałciciele oraz mordercy. 
Pakistański Sąd Najwyższy wprowadził 
niedawno pewną zmianę. Przed wyda-
niem wyroku śmierci, skazany będzie 
musiał być zbadany przez specjalną 

komisję lekarską. Jeśli okaże się, że cier-
pi na zaburzenia psychiczne, to orzecze-
nie kary śmierci nie będzie możliwe.

Hańba i obraza wszystkich praw

Tytuł nawiązuje do słów sędziego 
sądu z Arabii Saudyjskiej, który ska-
zał na śmierć Aishę Al-Jizani za znę-
canie się oraz zamordowanie gospości 
z Bangladeszu Abiron Begum. Kobieta 
przyjechała do Arabii Saudyjskiej, aby 
zarobić pieniądze dla swojej licznej ro-
dziny. Postanowiła zatrudnić się jako 
pomoc domowa. Niestety w domu Al-
Jizani przeżywała piekło. Wielokrotnie 
była bita, poniżana, a ostatecznie zamor-
dowana. Sąd uznał, że jest to czyn ka-
rygodny oraz niegodny muzułmanina. 
W związku z tym skazał Al-Jizanię na 
śmierć. To przełomowy wyrok, ponie-
waż Saudyjka nie została skazana tyl-
ko za morderstwo, ale w głównej mie-
rze za torturowanie oraz znęcania się. 
Sędzia stwierdził, że śmierć Begum była 
tylko skutkiem zbrodniczego procederu. 
Jednocześnie w Arabii Saudyjskiej roz-
gorzała dyskusja na temat praw pracow-
niczych. Prawie połowa Saudyjczyków 
zatrudnia osoby do pomocy w domu i nie 
zawsze są oni dobrze traktowani. 

Bohaterski kurier

Nguyen Ngoc Manh to kurier z Hanoi, 
który w niedzielę przyjechał na osiedle 

składające się z wieżowców. Właśnie 
skanował paczki, gdy usłyszał głośny 
płacz dziecka. Szybko opuścił samo-
chód, rozejrzał się i zauważył, że na jed-
nym z balkonów na 12. piętrze stoi ma-
lutkie dziecko. Okazało się, że po chwili 
dwulatka straciła równowagę i zaczęła 
spadać. Na szczęście kurier ustawił się 
tak, że zdołał ją złapać. Zdarzenie zosta-
ło zarejestrowane, więc możecie je zoba-
czyć w internecie (wyszukacie wpisując 
nazwisko bohatera).

Koniec pewnego etapu

W wieku 72 lat zmarł król Zulusów 
Goodwilla Zwelithini. Panował ponad 
50 lat. Mimo że nie wykonywał realnej 
władzy, to był symbolem dla ludu zu-
luskiego, który zamieszkuje prowincję 
KwaZulu-Natal w RPA. Goodwilla był 
zwolennikiem nauki oraz wielkim mece-
nasem lokalnej kultury. Zwelithini miał 
sześć żon oraz 28 dzieci. 

Południowoamerykańskie więzienia

W miejscowościach Guayaquil, Cuence 
oraz Latacunga znajdują się trzy naj-
większe w Ekwadorze więzienia. Są to 
placówki o zaostrzonym rygorze prze-
znaczone dla najgroźniejszych przestęp-
ców. Właśnie w nich pod koniec lutego 
wybuchły zamieszki, w których życie 
straciło ponad 70 więźniów, a około 600 
osób zostało rannych. Ostatecznie udało 

się opanować bunt. W celach znalezio-
no broń palną, noże, maczety, narkotyki, 
a nawet ładunki wybuchowe. Należy jed-
nak pamiętać, że takie bunty w Ameryce 
Południowej najczęściej nie są skierowa-
ne przeciwko służbie więziennej, ani też 
nie służą masowym ucieczkom. W wię-
zieniach funkcjonują zwalczające się 
gangi. Ich działalność polega na prze-
mycaniu do zakładu narkotyków, broni, 
a nawet prostytutek. Ten gang, który jest 
najsilniejszy, czerpie największe zyski. 
Jeśli jeden z nich staje się silny, to inny 
chce go zniszczyć. I tak powstają słyn-
ne południowoamerykańskie zamieszki 
w więzieniach.

(nie)przyjaciel

Pewien mężczyzna żył samotnie na pół-
nocy Jakucji w Rosji. Dawniej był uza-
leżniony od alkoholu, jednak ostatnio 
wyszedł na prostą. Jednego razu odwie-
dził go stary znajomy, który przyniósł 
dla niego prasę. Pech chciał, że w jed-
nej z gazet znajdowała się reklama al-
koholu. Znajomego znaleziono kilka 
dni później w składziku na drewno. Na 
szczęście wciąż żył, ale nie wyglądał 
zbyt dobrze… 

KAMIL DUDKA
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Zaczęliśmy w języku hiszpańskim, kilka miesięcy temu. Później przyszedł czas 
na francuski, turecki, słowacki, rumuński, niderlandzki, włoski, angielski i duń-
ski. Cały cykl kończymy językiem niemieckim. Tradycyjnie tłumaczenie znaj-
dziecie na naszym profi lu na Facebooku, a słówka w Quizlecie - wystarczy, 
że w aplikacji wpiszecie imię i nazwisko autora tekstu.

Leszczyniak auf Deutsch

RE
KL

A
M

A

Eine fremdsprachige Artikelserie sollte in deutscher Sprache 

abgeschlossen werden. Immerhin ist es eine der beliebtesten 

Fremdsprachen. Es wird von Jung und Alt gleichermaßen ge-

nutzt. In diesem Fall lade ich Sie zu einem Interview mit 

Philipp ein, einem Mitglied der CAT-Stiftung.

Kamil: Was ist dein Name? Was ist 
dein Hobby?
Philipp: Mein Name ist Philipp 

Stasswender. Ich bin 21 Jahre alt und 
ich komme aus Deutschland. In mei-
ner Freizeit treibe ich gerne Sport, v.a. 
Wintersport und diverse Ballsportarten. 
Zudem lese ich gerne und treff e mich 
mit Freunden.

- Warum bist du der CAT-Stiftung 
beigetreten? 
- Ich studiere in München 

Wirtschaftsinformatik und habe gerade 
Semesterferien. Diese wollte ich sinn-
voll nutzen und bin deswegen der CAT-
Stiftung im Rahmen eines European 
Solidarity Corps Projekt beigetreten. 

- Was machst du in der Stiftung? 
Was sind deine Hauptaufgaben?
- In der Stiftung arbeiten wir zusam-

men mit Schulen und machen ver-
schiedene Unterrichtsstunden mit die-
sen. Des Weiteren veranstalten wir 
Workshops in Leszno für die lokale 
Bevölkerung und arbeiten auch zusam-
men mit der Food Bank Leszno.

- Wie kannst du andere ermutigen, 
sich der Stiftung anzuschließen?
- Wir versuchen wie vorhin schon 

erwähnt durch Workshops oder 
Sprachunterricht (Language Cafe) die 
Bürger Lesznos zu erreichen.

- Welchen Eindruck hat Leszno auf 
dir gemacht?
- Es ist eine sehr interessante Stadt mit 

einigen schönen Plätzen, wie z.B. das 
Stadtzentrum. 

- Polen besuchen Berlin am häu-
fi gsten, aber welche anderen Orte 
in Deutschland sind einen Besuch 
wert?
- Als gebürtiger Bayer muss ich natür-

lich als erstes München empfehlen. Es 
ist eine wunderschöne Stadt mit vie-
len Sehenswürdigkeiten und gutem 
Essen. Zudem ist es von München nur 
ca. 1 Stunde mit dem Zug oder Auto 
ins wunderschöne Alpenvorland mit 

beeindruckenden Bergen und fantasti-
schen Seen.

- Was sind die leckersten deutschen 
Gerichte?
- Typische Gerichte in Deutschland 

unterscheiden sich natürlich von 
Region zu Region. Wenn man in 
Bayern ist kann ich v.A. die typischen 
aber sehr schmackhaften Spezialitäten 
wie Weißwürste mit Brezen und 
Knödel mit Schweinebraten empfeh-
len. In Berlin würde ich die klassische 
Currywurst essen.

- Fast jeder kennt die "Dark" serie, 
aber welche anderen interessanten 
deutschen Filme oder Serien gibt es? 
- Ich kann den Film „the Wave“ 

empfehlen. Es ist ein konzipiertes 
Sozialexperiment, welches vorgeführt, 
wie autokratische faschistoide gesell-
schaftliche Strukturen entstehen.

- Was sind deine Pläne für die 
Zukunft? Planst du länger in Polen 
zu bleiben? 
- Ich werde zurück nach München ge-

hen, um dort weiterzustudieren, aber 
ich werde auf jeden Fall nochmal nach 
Polen zurückkommen. Ob im Rahmen 

Philipp
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eines Projekts oder nur für einen 
Urlaub, kann ich noch nicht sagen.

- Sprichst du ein bisschen Polnisch?
- Ja, ich spreche ein kleines biss-

chen polnisch. Wir hatten ein paar 
Unterrichtsstunden von der Stiftung 
zum Erlernen der Sprache. Des 
Weiteren lernt man natürlich im 
Alltag automatisch, wenn man z.B. im 
Supermarkt einkaufen geht.

KAMIL DUDKA

# W JĘZYKU OBCYM / KULINARIA

Przepisy z początku XX wieku

MIĘSNE
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Pieczeń huzarska

Na sześć osób wziąć trzy do czterech funtów (funt ok. ½ kg) mięsa wołowego 
z krzyżówki lub oberszalu (najlepszy mięsień z szynki), podłużny kawałek, opłu-
kać, potłuc wałkiem dobrze, żeby kruche było, osolić, opieprzyć, włożyć w rumia-
ne masło i obrumienić doskonale. Przewracać na wszystkie strony i przykrywać 
żeby się przepiekła, poczem wyjąć na stolnicę, ponakrawać skośnie i napełnić na-
krajania następną masą: cebulki usiekać sporą łyżkę drobniutko, posmażyć trochę 
do żółtości w maśle, pieprzu, soli, tartego chleba razowego lub bułki tartej wsypać 
i zmieszać dobrze. Po nałożeniu związać bawełną by farsz nie wypadł przy goto-
waniu, włożyć w ten sam garnek, podlewając rosołem lub wodą, gotować wolno 
pod pokrywą, dopóki nie będzie miękka.

Pieczeń wołowa z śmietaną

Wziąć ładny kawałek wołowiny jak na huzarską pieczeń, naszpikować słoninką 
świeżą, osolić, opieprzyć i na rumiane masło włożyć, by się dobrze obrumieniła 
na wszystkie strony, poczem podlewać rosołem lub wodą po trochu aż skruszeje. 
W końcu wlać śmietany ze trzy łyżki, pogotować, wyłożyć pieczeń na półmisek, 
w sos wlać jeszcze ze 3 łyżki śmietany rozbitej z trochą mąki, zagotować takowy, 
przecedzić i polać pieczeń.

Fałszywy zając

Usiekać albo lepiej uskrobać wołowiny ze 3 funty, można dodać funt wieprzowiny, 
potem zasmażyć łyżkę masła z cebulką średniej wielkości i wlać w mięso. Osolić 
dobrze, opieprzyć, utrzeć ze dwie  garście chleba razowego, bo lepsze niż z bułką 
lub zwyczajnym chlebem, wlać 3 całe jaja, umięszać doskonale, ukulać podłużny 
bocheneczek, obsypać lekko mąką i włożyć w brytwannę na rumiane masło na go-
dzinę w piec, polewać często i dodać łyżkę smalcu, żeby się masło nie paliło – pod-
lać przed wydaniem na stół śmietaną kwaśną.

Polędwica wołowa

Obrać z błony, żył, łoju, osolić, skropić octem lub cytryną i pozostawić przez pół-
godziny. Obrumienić polędwicę w rozpuszczonym maśle na nagłym ogniu polewa-
jąc ją ciągle masłem. Na dopieczeniu zalać dobrze kwaśną śmietaną. Pieczeń po-
krajać w plastry, ułożyć na półmisku i oblać sosem. Do polędwicy podaje się różne 
sałaty, także całe kartofelki lub buraki. Wieprzową polędwicę piecze się w ten sam 
sposób, tylko nie tak długo.

Befsztyk surowy

Świeżą wołowinę od górki (antrykot) uskrobać łyżką blaszaną, wybrać żyłki, osolić, 
dobrze opieprzyć, dodać tartej cebuli, prowańskiej oliwy (oliwa z oliwek) i umię-
szać całą masę, porobić befsztyki i wydać na stół.

Befsztyk z polędwicy

Wyżyłowaną polędwicę pokrajać w grube kawałki, odrobinę stłuc, żeby się urównał 
kawałek, osolić, opieprzyć i piec nagle na rumianym dobrze maśle, polewając po 
wierzchu, spulchniają więcej, wyłożyć na półmisek, wrzucić w patelę cebuli w ta-
larki pokrajanej, zasmażyć dobrze, polać tymże sosem befsztyki. Ubrać po wierz-
chu cienko struganym chrzanem i korniszonami.

Słowniczek:
• Guten Morgen - dzień dobry 

(lub Guten Tag po 12:00)
• Ich komme aus Polen - pocho-

dzę z Polski
• Ich wohne in Leszno - miesz-

kam w Lesznie
• Ich mag Pizza - lubię pizzę
• Ich liebe dich! - kocham Cię! 
• Auf wiedersehen - do 

widzenia
• Prosit! - na zdrowie! 
• Ich lese Leszczyniak - czytam 

Leszczyniaka
• Ich kann - potrafi ę

Beim Bergsteigen

In der Food Bank in Leszno
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REKLAMA

Co nowego w technologicznym światku?
Jeżeli kupujesz pralkę, zmywarkę albo podobne urządzenie, zwróć uwagę na nowe etykiety energetyczne stosowane na wspo-

mnianych sprzętach. Wprowadzono je w marcu. To tylko jedna z nowości wieńczących pierwszy kwartał 2021 roku.

Są nowe etykiety

Od marca tego roku zmieniły się etykie-
ty przedstawiające klasę energetyczną 
urządzeń. Zmiany są efektem wprowa-
dzenia nowych przepisów unijnych. Do 
niedawna najoszczędniejsze urządzenia 
nosiły oznaczenie A+++, a najbardziej 
energochłonne otrzymywały literkę D. 
Teraz najoszczędniejsze urządzenia są 
oznakowywane w skali od A do D, przy 
czym - w zależności od rodzaju urządzeń 
- klasy A lub A i B pozostaną tymczaso-
wo puste. Założono bowiem, że w dają-
cej się przewidzieć przyszłości na rynek 
wprowadzone zostaną sprzęty o niższym 
zużyciu energii niż najoszczędniejsze 
obecnie urządzenia. Zmiany dotyczą 
segmentu RTV i AGD. Warto zauwa-
żyć, że na nowych etykietach znajdują 
się również informacje o zapotrzebowa-
niu sprzętu na wodę (o ile jej potrzebują) 
i emisji hałasu. Jest też kod QR, który 
można zeskanować, aby dowiedzieć się 
więcej na temat urządzenia. To nie ko-
niec zmian, ponieważ od września 2021 
roku nowa klasyfi kacja obejmie również 
żarówki.

Bliski koniec 3G

Sieć, która spowodowała, że smartfony 
zaczęły mieć sens, a przeglądanie inter-
netu stało się szybsze niż wcześniej, nie-
długo odejdzie do lamusa. Mowa o tzw. 
sieci 3G. Zgodnie z założeniem opera-
torów ta technologia będzie wygasza-
na. Wyłączenie 3G zapowiedział ope-
rator sieci T-Mobile. Ma to nastąpić do 
2023 roku, chociaż przymiarki do tego 
mają się rozpocząć już w tym roku. Jest 
to podyktowane faktem, że zdecydowa-
na część rozmów i transmisji danych od-
bywa się w nowszych i mniej energo-
chłonnych standardach.
Nie tylko T-Mobile przymierza się do 

rezygnacji ze starego standardu. Myślą 
o tym również inni operatorzy. Warto 
podkreślić, że docelowo wyłączenie 
dotyczyć będzie także najstarszej sieci 
2G, która obsługuje wciąż gdzieniegdzie 
użytkowane tanie telefony z klawiaturą. 
Z pewnością jednak każdy z operatorów 
wcześniej powiadomi klientów o takich 
zmianach. Zwolnione pasma zostaną 
przeznaczone do obsługi nowych stan-
dardów łączności.

Będą lepsze zdjęcia

Pamiętacie zdjęcia robione telefonami 
10 lat temu? Coś na nich było widać, ale 
- mówiąc kolokwialnie - jakość fotogra-
fi i szału nie robiła. Dzisiaj sprzęty mo-
bilne jakością fotografi i dogoniły apa-
raty kompaktowe, tzw. małpki, a nawet 
czasami przeganiają je jakością zdjęć. 

Wkrótce możemy doczekać się poprawy 
tej jakości, ponieważ Samsung wypro-
dukował jeszcze lepszą matrycę odpo-
wiedzialną za rejestrowanie obrazu. Nie 
wdając się głęboko w aspekty technicz-
ne, pojedynczy piksel w takiej matrycy 
będzie lepiej rejestrował obraz w słab-
szym oświetleniu, np. w ciemnych po-
mieszczeniach lub nocą. Nowe czujniki 
z pewnością już niedługo trafi ą do no-
wych produktów.

Play w Kaszczorze

Sieć Play podała, że uruchomiła szyb-
ką sieć LTE w Kaszczorze w gminie 
Przemęt. To dobra informacja również 
dla mieszkańców północnej części gmi-
ny Wijewo, którzy mogą liczyć na stabil-
ny internet mobilny w tym rejonie.

Elka we Wrocławiu

Rozwija się lokalne Radio Elka. 
W marcu rozgłośnia pojawiła się we 
Wrocławiu. Wersje leszczyńska i gło-
gowska stacji dostępne są jednak nie 
na znanych i popularnych falach UKF, 
ale w lokalnym cyfrowym multipleksie 
radiowym, czyli DAB+. Jest to multi-
pleks testowy Radia Wrocław, Instytutu 
Łączności i Politechniki Wrocławskiej. 
W praktyce "Elkę" na tych falach sły-
chać teraz w samym Wrocławiu aż po 
pas Trzebnica-Oborniki Śląskie na pół-
nocy. Odbiorniki obsługujące standard 
DAB+ mają najnowsze samochody.

Wszyscy chcą mieć swoje automaty

Liderem w stawianiu paczkomatów po-
zostaje w Polsce fi rma InPost, ale inni 
operatorzy oraz platformy handlowe 
też chcą mieć takie urządzenia. To już 
się dzieje. Pewnie wielu z Was kojarzy 
chiński serwis AliExpress, w którym za 
niewielkie pieniądze można zrobić za-
kupy w Państwie Środka. Jego właści-
cielem jest fi rma Alibaba i to ona posta-
wiła w Polsce pierwszy własny automat 
paczkowy. Na razie takie urządzenie tra-
fi ło do stolicy, ale pewnie wraz z upły-
wem czasu podobne maszyny zostaną 
zamontowane w innych lokalizacjach.

Wszystko przez pożar

Niewiele potrzeba, aby sparaliżować 
działanie sieci. W marcu doszło do po-
żaru centrum serwerowego fi rmy OVH, 
która udostępnia miejsce na serwisy 
i usługi internetowe. Na skutek wybu-
chu ognia w obiektach w Strasburgu nie 
działało wiele polskich serwisów inter-
netowych. Niektóre utraciły część da-
nych. W większości przypadków sytua-
cję szybko opanowano.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Humor
na kwietniowe dni Sudoku
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- Dlaczego kobiety żyją dłużej niż faceci?
- Bóg doliczył im czas na parkowanie.

:-)

Chuckowi Norrisowi nie zdarzają się 
pomyłki w literowaniu. Jeśli jednak ja-
kaś się zdarzy, Oxford uznaje nieomyl-
ność Chucka i poprawia błąd w swoim 
słowniku. 

:-)

Pani od polskiego wywołuje Jasia do 
odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka! 

:-)

Biznesmen mówi swojemu koledze, że 
jego fi rma szuka księgowego.
- A nie zatrudniliście nowego kilka tygo-
dni temu? - pyta kumpel.
Biznesmen na to:
- Jego też szukamy.

:-)

Żona proponuje mężowi:
- Kochanie, sprawmy sobie wspaniały 
weekend!
- Cudowny pomysł moja droga, do zo-
baczenia w poniedziałek. 

:-)

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek 
może robić tyle błędów?! - dziwi się 
polonistka, oddając pracę domową 
uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. - 
Pomagali mi mama i tata.

:-)

Inżynier, fi zyk i matematyk dosta-
li taką samą ilość siatki ogrodzenio-
wej oraz polecenie otoczenia nią jak 
największego obszaru. Inżynier ogro-
dził obszar w kształcie kwadratu. Fizyk, 
jako osoba troszkę bardziej inteligen-
tna, otoczył obszar w kształcie idealne-
go koła i stwierdził, iż lepiej się nie da. 
Matematyk natomiast postawił ogro-
dzenie byle jak, po czym wszedł do 
środka i powiedział:
- Jestem na zewnątrz. 

:-)

Żona do męża:
- Popatrz kochanie, reklama nie kłamie! 
Po wypraniu rzeczywiście twoja koszula 
jest śnieżnobiała!
- Wolałem, jak była w kratkę! 

:-)

W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły 
i mówi do krowy:

- Mućka, powiedz coś!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.

:-)

Albert Einstein poprosił kiedyś swego 
asystenta o pomoc w wypełnieniu de-
klaracji podatkowej, mówiąc:
- To jest zbyt skomplikowane dla fi zyka. 
Do tego trzeba być fi lozofem! 

:-)

Pracownik pisze podanie do szefa:
W związku z jednoznacznymi informa-
cjami zawartymi w moim aktualnym ho-
roskopie, upraszam o pisemne potwier-
dzenie zapowiedzianej tam podwyżki. 

:-)

„Człowiek i pies” - wykład z ekonomii:
Proszę się nie sugerować statystyką, bo 
statystycznie rzecz ujmując, gdy czło-
wiek wychodzi z psem na spacer, to każ-
dy z nich ma po trzy nogi.

:-)

Wynalazca prezentuje w Urzędzie 
Patentowym swój wynalazek - niewiel-
kie pudełeczko z dziurką i mówi:
- W ten otwór wkładamy twarz. W środ-
ku są dwie brzytwy, które błyskawicz-
nie golą.
- Ale przecież każdy ma inne rysy 
twarzy!
- Tylko przy pierwszym goleniu.

:-)

W sklepie z elektrotechniką:
- Proszę pana, chcę kupić do samocho-
du zestaw głośnomówiący.
- Proszę pana, a sam pan jeździ?
- Nie, najczęściej z żoną i teściową.
- I co? Mało panu? 

:-)

Mój dziadek ciągle narzeka, że kosz-
ty życia strasznie wzrosły w dzisiejszych 
czasach. Mówi:
- ...pamiętam kiedy byłem młody. Mama 
mi dała 5 złotych na zakupy, a ja wróci-
łem do domu z pełną reklamówką: węd-
liny, mleko, chleb, ser, masło, konfi tury… 
A teraz co?! Wszędzie te lustra i kamery! 

:-)

Należy pamiętać, że „będę gotowa za 
5 minut” u kobiety i „będę w domu za 
5 minut” u faceta to ten sam przedział 
czasowy.

:-)

- Wiesz kochanie - mówi mąż do żony - 
jesteśmy już 20 lat po ślubie, ale jeszcze 
nigdy nie zrobiłaś mi takiej dobrej kawy!
- Zostaw, to moja!
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-kęiwjan

sza
rzeka
Litwy

persona
non

grata

liściaste
lub

iglaste

włoska
grupa

kolarska

specjali-
sta od
ciała

nad Zal.
Ze-

grzyń-
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ądanaK

model
Volks-

wagena

w roz-
grzewce
pianisty

senne
urojenie

zakata-
rzona

panien-
ka

znana
marka
herbaty

ęip ć i
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

To jedna z tych kobiet, które podziwia się za energię do dzia-

łania, siłę i kreatywność. Kocha ludzi i wolność. Jest fanką 

twórczości Johna Lennona i ideałów, które wyznawał. Mimo 

że to nie zawsze łatwe, nie boi się być sobą, bo wierzy w to, 

że autentyczność ma moc! Lubi inspirować innych, ale też być 

zainspirowaną. Lubi wpadać na pomysły i wcielać je w życie - 

działać! Bliska jej sercu jest tematyka równościowa, a szcze-

gólnie women’s empowerment, czyli wzmacniania pozycji 

kobiet. Z wykształcenia jest coachem, doradczynią zawodo-

wą i socjolożką. Pomaga ludziom odkrywać mocne strony i na 

nich budować poczucie własnej wartości. Pracuje w Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 

w Lesznie, gdzie wspiera młodszych i tych nieco starszych 

w wyborze ścieżki kariery. Uwielbia podróże: poznawanie 

nowych smaków, przyglądanie się ludziom, niespieszne włó-

częgi po miastach. Jest dumną mamą dwóch nastoletnich có-

rek: Nel i Zosi i żoną Tomasza. Rodzina jest dla niej wsparciem 

i najważniejszą wartością. 

Marz ena 
Szymańska – Grz egorz ek

Moje ulubione miejsce w Lesznie to…

Lotnisko. Lubię jego przestrzeń i spokój, który tam odnajduję. Bardzo bym chciała, żeby 
to miejsce - takie bardzo leszczyńskie, związane z szybownictwem czy baloniarstwem 
- było zrewitalizowane i odzyskało swoją pozycję. Chcę pić dobrą kawę w kawiarni, któ-
rej mi tam brakuje i cieszyć się widokiem nieba, obserwując paralotniarzy…

Moje koty nauczyły mnie…

Uwielbiam koty. One chyba to czują, dlatego ciągle pojawiają się w moim otoczeniu. 
Koty potrzebują ludzi, okazują miłość, ale jednocześnie potrafi ą zadbać o własne 
granice. Są dumne i niezależne. Ciągle uczę się od nich odpoczywania, uwagi i… 
jogi. 

W swoim życiu najbardziej lubię…

… to, że pojawiają się w nim wyzwania i ludzie, dzięki którym moja moty-
wacja do działania nieustająco rośnie! Cieszy mnie niezmiernie kiedy słyszę, 
że praca ze mną pomogła komuś podjąć trafną decyzję i uwierzyć w siebie. 
Lubię też przekonywać innych, że warto podążać swoją drogą i dawać so-
bie prawo do bycia szczęśliwym człowiekiem.

Gdybym miała super moc, to na świecie 

zmieniłabym…

Pierwsza rzecz, o którą bym zadbała, to dostęp do edukacji dla każdego. Wiedza, rozu-
mienie świata, wysoka samoświadomość są bazą do pozytywnych zmian. Co więcej, 
zamiast marzyć „co by było, gdyby...” staram się uruchamiać moją super moc i działać 
lokalnie, bo wierzę, że w ten sposób mogę dołożyć swoją cegiełkę do jakiegoś więk-
szego dobra. 

Moją największą pasją jest…

… moja praca. Mam poczucie misji, pracuję z ludźmi - szczególnie młody-
mi, którzy obserwują dorosłych, szukają wzorców, krytykują, analizują. To 
ogromna odpowiedzialność i  jednocześnie przywilej móc ich wspierać 
w jednym z ważniejszych wyborów życiowych. Chcę, żeby w tym zwario-
wanym świecie mieli poczucie, że jest ktoś, kto poda pomocną dłoń 
i zrozumie. 

Mój optymizm bierze się z…

Nauczyłam się z każdego doświadczenia czerpać pozytywy. To w moim od-
czuciu bardzo ważne - umieć dostrzegać plusy, wyciągać wnioski, wprowa-
dzać zmiany i iść do przodu. Pracując z ludźmi staram się poszerzać ich per-
spektywę, szukać małych sukcesów w życiu właśnie po to, żeby pobudzić 
myślenie pozytywne. Zdecydowanie łatwiej wtedy wstawać rano z łóżka, 
planować i osiągać cele.
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Leszno

Rydzyna

HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Miesiąc możesz zaliczyć do udanych, zarówno w sprawach zawodowych jak 
i prywatnych. W pracy jedynie uważaj na plotki i  intrygi. Reszta będzie szła 
gładko. W  zdrowiu postaw na profi laktykę, wzmacniaj swój organizm 
witaminami.

Byk (20.04 - 20.05)
Nie zostawiaj niczego na później, co masz załatwić teraz, zwyczajnie załatw, 
dotyczy to każdej Twojej sfery życiowej. W pracy wykaż się większą aktyw-
nością, na pewno nie umknie to uwadze Twoich przełożony i współpracow-
ników. W zdrowiu nie folguj sobie zanadto.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Kwiecień upłynie pod znakiem zmian, najwięcej będzie się działo w  sferze 
prywatnej. Możliwe podróże czy zmiana lokacji. Dużo planowania i przemy-
śleń. Możliwa również będzie zmiana miejsca pracy.

Rak (21.06 - 22.07)
Nie wycofuj się z  żadnych zobowiązań, ponieważ stracisz w  oczach ludzi. 
W domu może panować dość napięta atmosfera, postaraj się nie poddawać 
jej, ponieważ staniesz się czynnikiem zapalnym. Postaw na ruch na świeżym 
powietrzu, rozładujesz niepotrzebne emocje.

Lew (23.07 - 22.08)
Nie podejmuj nowych projektów, lubisz się mocno angażować, a  to przy-
sporzy Ci nie lada stresu. Staraj się więcej odpoczywać i  unikać nerwów. 
Ostrożnie dobieraj sobie towarzystwo w jakim się obracasz, ponieważ jeden 
nieopatrzny krok może spowodować lawinę.

Panna (23.08 - 22.09)
Zaczniesz nieco inaczej postrzegać swoje życie, zapragniesz stabilizacji 
i bezpieczeństwa. Pamiętaj, że wszystko przychodzi w odpowiednim czasie, 
nie rób nic na siłę. Więcej czasu poświęcaj pracy nad sobą, stosuj techniki 
relaksacyjne.

Waga (23.09 - 22.10)
Czeka cię bardzo pracowity miesiąc, nie tylko w pracy, ale również w domu. 
Nie odmawiaj niczyjej pomocy, przyda się na pewno. Jednak z Twoją kon-
centracją mogą być problemy, więc uważaj na to, co robisz. Łatwo o pomył-
kę lub zrobienie sobie czegoś niechcący.

Skorpion (23.10 - 21.11)
W  pracy zachowaj daleko posuniętą powściągliwość, nie tylko w  czynach, 
lecz również w słowach. Skoncentruj swoją uwagę na sprawach rodzinnych, 
ten miesiąc przyniesie ze sobą zmiany. Niektóre rzeczy docenisz bardziej, niż 
się tego spodziewałeś.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Skup się bardziej na swoim partnerstwie, nie zaniedbuj swojej drugiej po-
łówki. Konsekwencje mogą być znacznie większe, niż Ci się wydaje. Druga 
połowa miesiąca przyniesie ze sobą trochę ulgi i  wreszcie uda Ci się nieco 
odetchnąć.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Wszystkie ważne sprawy, jakie masz do załatwienia, postaraj się zorganizo-
wać i doprowadzić do końca w pierwszej połowie miesiąca. Sprawy rodzin-
ne odejdą nieco na bok, pod koniec miesiąca daj sobie trochę luzu 
i wytchnienia.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Jeśli przez głowę przechodzą Ci myśli o zmianie pracy, to właśnie kwiecień 
jest dla Ciebie korzystny do takich spraw. Postaraj się więcej czasu spędzać 
z rodziną i przyjaciółmi, to oni dają Ci siłę do działania. Nie lekceważ niedo-
borów witaminowych.

Ryby (19.02 - 20.03)
Nie działaj bez zastanowienia, będziesz musiał ułożyć sobie plan działania, 
zbyt wiele się teraz będzie działo. Łatwo o zapomnienie o czymś, co może 
się okazać niebywale ważne. W miłości więcej czułości i romantyzmu.

Horoskop klasyczny na kwiecień 2021 r.
opracowała wróżka Nadija




