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Szafa na elektrośmieci

LESZNO > W parku Jonstona w Lesznie (na wysokości przejścia dla pieszych przy 
ul. Westerplatte), ustawiono punkt zbiórki elektroodpadów. Do pojemnika można wrzu-
cać żarówki, baterie, telefony, płyty cd, tonery oraz ładowarki. Został on zakupiony i za-
montowany przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, aby ułatwić utyli-
zację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przypominamy, że elektrośmieci 
można oddawać również w każdym sklepie, który zajmuje się handlem takim sprzętem, 
a także w PSZOK-u przy ulicy Saperskiej 23. 

Informujemy również, że mieszkańcy gmin należących do Komunalnego Związku Gmin 
Regionu Leszczyńskiego od marca przyszłego roku zapłacą wyższą opłatę śmieciową. 
Wyniesie ona 33,00 zł od osoby na miesiąc (z zadeklarowaną segregacją).

Lodowisko już otwarte 

LESZNO > Od 4 listopada można korzystać z lodowiska przy ulicy 17 Stycznia w Lesznie. 
Obiekt jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:50. Przerwy 
techniczne zaplanowano w godzinach: 11:00-12:00, 14:00-15:00, 18:00-19:00. Bilety na 
lodowisko można kupić tylko i wyłącznie w kasie, płacąc gotówką. Bilet normalny w tym 
roku kosztuje 15 zł, ulgowy 10 zł, a za wypożyczenie łyżew trzeba zapłacić 14 zł.

Wyremontują Dominicką 

BOSZKOWO > Wiosną przyszłego roku ma się rozpocząć długo wyczekiwana przebudo-
wa ulicy Dominickiej w Boszkowie. Prace mają objąć poszerzenie drogi, budowę chod-
nika i ciągu pieszo-rowerowego oraz ustawienie nowego oświetlenia. Wzdłuż drogi 
ma powstać 300 miejsc parkingowych, przy których ustawione zostaną parkomaty. 
Wyremontowana zostanie także ulica Jeziorna i wybudowana zostanie ścieżka łącząca 
Dominice z Włoszakowicami. Koszty inwestycji szacowane są na 10.000.000 zł, 95% tej 
kwoty pokryje dofinansowanie z programu Polski Ład. Fot. Magdalena Woźna

Fot. Magdalena Woźna



3# PROMOCJA



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

Fabryczna gotowa dopiero na wiosnę

LESZNO  > Wykonawca robót przy ulicy Fabrycznej, firma Strabag, złożył wniosek o prze-
sunięcie terminu zakończenia prac z 31 grudnia 2021 na 31 marca 2022. Wydłużenie prac 
spowodowane jest późnym uzyskaniem decyzji na wycinkę drzew i krzewów w pasach 
drogowych ulic Fabrycznej i Magazynowej. Podczas prac wystąpiły także dodatkowe ko-
lizje sieci, między innymi kanalizacji ogólnospławnej z magistralą wodociągową. Obecnie 
roboty odbywają się na odcinku od ul. Wilkońskiego do ul. Zacisze. Objazd poprowadzo-
ny jest przez: ul. Karasia, Narutowicza, Opalińskich, Rondo Kombatantów, Mickiewicza, 
al. Piłsudskiego, Rondo Podwale. W związku z tym po południowej stronie ul. Karasia 
wprowadzony został całkowity zakaz parkowania.

Fot. Magdalena Woźna

O kobietach, dla kobiet 

LESZNO  >  Leszczynianka Małgorzata Szafrańska, autorka bloga “W matni kobiecości” 
napisała kolejną, czwartą już książkę, a trzecią i ostatnią część serii: “Mistrzyni”. Najnowsza 
książka nosi tytuł: “Wojowniczka” i przedstawia historię trzech kobiet o różnych typach 
osobowości. 
- Wojowniczka to opowieść o nas wszystkich. Opowiadam o uczuciach, o doświadczeniach 
i pragnieniach, które zna każda kobieta, niezależnie od wieku. Ta powieść może być naszym 
wspólnym dialogiem. Rozmawiajmy o tym, co najbardziej chcemy ukryć. Powiedzmy na 
głos to, czego najbardziej się boimy, za co nam wstyd, czego najbardziej pragniemy. To będzie 
rozmowa o tym, co najtrudniejsze, bez owijania w bawełnę – mówi Małgorzata Szafrańska. 
Premiera książki zapowiedziana jest na 24 grudnia tego roku.

Grafi ka: Paulina Poprawska / Pookys World 

Wsparcie dla gmin  

POWIAT  >  Cztery gminy powiatu leszczyńskiego: Lipno, Rydzyna, Wijewo i Włoszakowice 
dostaną rządowe wsparcie w kwocie 4.000.000 zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 
Wszystkie gminy dostaną po 900.000 zł na budowę kanalizacji, ponadto do Wijewa trafi 
300.000 zł na wodociągi.
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Przebudowa drogi 

GARZYN  > Trwa przebudowa drogi powiatowej w Garzynie w gminie Krzemieniewo, na 
470-metrowym odcinku w kierunku Frankowa. Jezdnia została poszerzona i ułożono na 
niej dwie warstwy asfaltu. Do wykonania zostały prace porządkowe na poboczach drogi. 
Wykonawcą inwestycji, której koszt wyniesie 311.000 zł, jest firma Drogi i Ulice z Leszna. 
Przebudowa jest współfinansowana przez powiat leszczyński i gminę Krzemieniewo.

Chodnik na Zachodniej 

WIJEWO > Na 240-metrowym odcinku powstaje chodnik z kostki betonowej wzdłuż 
drogi powiatowej przy ul. Zachodniej (od posesji nr 9 w kierunku Potrzebowa). Prace 
obejmują również budowę kanalizacji deszczowej. Wykonawcą jest firma Drogtranz 
z Góry. Inwestycja kosztować będzie 228.000 zł i zostanie sfinansowana przez powiat 
leszczyński i gminę Wijewo. 

Nowe widoki na nowy rok

OSIECZNA  > Trwa budowa wieży widokowej Jagoda II. Konstrukcja będzie miała 25 me-
trów wysokości, czyli będzie znacznie wyższa od poprzedniej wieży, którą rozebrano kil-
ka lat temu ze względu na zły stan techniczny. Realizację zadania, które ma się zakończyć 
jeszcze w tym roku, wyceniono na 640.000 zł.

Ekologiczna gmina

KRZYWIŃ > Gmina Krzywiń została laureatem XXII edycji konkursu pod nazwą 
„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa 
Wielkopolskiego”. Za projekt „Czysta Gmina Krzywiń” przyznano gminie nagrodę w wy-
sokości 5.000 zł. Projekt dotyczył lokalnego oddziaływania w zakresie działalności pro-
ekologicznej, promującej zrównoważony rozwój, m.in. w takich dziedzinach jak ochrona 
wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształto-
wanie przyrody i edukacja ekologiczna.

Fot. powiat-leszczynski.pl Fot. powiat-leszczynski.pl
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PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 
„KOLOROWY ŚWIAT” 
MARIA JURCZYŃSKA

ul. Bolesława Prusa 35, 64-100 Leszno
tel. 512-727-614, 539-990-848
sekretariat@kolorowy-swiat.pl

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY, CZYLI O TYM, 
JAK ROZMAWIAĆ, BY BUDOWAĆ RELACJE NIE TYLKO Z DZIECKIEM

Jedna z  grup przedszkolnych przygotowywała się do wyjścia na spa-

cer. Dzieci w szatni zmieniały obuwie a ja rozmawiałam z wychowaw-

czynią. Nauczycielka powiedziała, że dzieci, które zmienią obuwie, 

mogą ustawiać się przy wyjściu parami. Franek był gotowy do wyjścia 

jako jeden z  pierwszych chłopców i  natychmiast ustawił się w  parze 

z Kasią. Po chwili przypomniał sobie, że chce jeszcze pójść do toalety. 

Kiedy Franka przez chwilę nie było, Igor założył buty i stanął w parze z Kasią, z którą wcześniej stał Franek. Kiedy chłopiec wrócił 

z toalety i zobaczył, że jego para jest zajęta, zaczął płakać. Nauczycielka próbowała go uspokoić 

i zaproponowała, że pójdzie w pierwszej parze z kolegą. Wtedy powiedziałam, że mam inną pro-

pozycję. Zwróciłam się do Franka, który zainteresował się tym, co mówię i przestał płakać.

-Franku, powiedz Igorowi, czego potrzebujesz, może będzie mógł spełnić twoją prośbę? 

Franek zawahał się przez chwilę, ale podszedł do Igora i powiedział:

- Chciałbym iść z Kasią. Czy możesz iść z Piotrkiem?

Igor odpowiedział poważnie:

- Oczywiście. 

Ta drobna, codzienna sytuacja z życia 
przedszkolaków pokazuje, że warto od-
dać sprawy w ręce dzieci. Niekiedy wy-
starczy powiedzieć o swoich potrzebach, 
zakomunikować je i sformułować proś-
bę. My – nauczyciele, rodzice ulegamy 
stereotypowi i wydaje nam się, że naj-
lepiej wiemy, jak rozwiązać problem. 
Ważne jest jednak, żeby nie wyręczać
dzieci w rozwiązywaniu ich trudności, 
ale ukierunkować, zasugerować, pod-
powiedzieć, co można zrobić. Z czasem 
dzieci same będę potrafiły znaleźć stra-
tegię na zaspokojenie swoich potrzeb 
w sposób, który będzie odpowiadał
wszystkim. To dzieci często stają się  na-
szymi nauczycielami. Pokazują genialne 
a zarazem bardzo proste rozwiązania, je-
śli tylko pozwolimy im działać, ekspery-
mentować, poszukiwać.
Marshall Rosenberg – twórca 

Porozumienia bez Przemocy – zapro-
ponował cztery kroki, które są podsta-
wą komunikacji, nie tylko z dziećmi, ale 
w każdej relacji. Są to: obserwacja, uczu-
cia, potrzeba i prośba. Jeśli uda nam się
wpleść te elementy do naszych rozmów 
z dziećmi, a także innymi członkami ro-
dziny, współpracownikami, przełożony-
mi, podwładnymi, kolegami, to szansa na 
to, że będziemy usłyszani i że usłyszymy 
innych wzrasta.  
Odróżnianie obserwacji od ocen czy in-

terpretacji nie jest łatwe, zwłaszcza na 
początku, ale  można się tego nauczyć. 
Oceny towarzyszą nam w życiu i będą
towarzyszyły. Nie chodzi więc o to, by 
je wyeliminować. Chodzi raczej o to, by 
być świadomym różnicy między obser-
wacją a oceną i świadomie z tych na-
rzędzi korzystać. Wypowiedź: Dzisiaj 
Kacper był niegrzeczny jest przykła-
dem oceny. Zamiast tego możemy sku-
pić się na faktach i powiedzieć: Dzisiaj 
Kacper dwa razy oddalił się z placu 

zabaw. Skupienie się na faktach, obser-
wacjach pozwala nam nawiązać kontakt 
z rozmówcą, nie wyzwala negatywnych 
emocji, daje szansę na usłyszenie komu-
nikatu. Wyrażanie ocen – przeciwnie: 
utrudnia kontakt, wyzwala negatywne 
emocje, sprawia, że nie słyszymy komu-
nikatu, za to uruchamiamy tryb walki. 
Słyszymy bowiem atak, a to może wy-
zwolić tylko obronę, często poprzez ko-
lejny atak.
W Porozumieniu bez Przemocy równie 

ważne jest bycie świadomym swoich 
uczuć. W opisywanym modelu komu-
nikacji nie rozróżnia się uczuć i emo-
cji. Uczucia rozumiane są jako sygnały 
z ciała, które dostarczają nam informa-
cji o nas samych. Tymczasem umiejęt-
ność rozpoznawania i wyrażania uczuć
nie jest zjawiskiem powszechnym i ła-
twym, dlatego ważne jest, aby nieustan-
nie wzbogacać słownictwo, za pomo-
cą którego mówimy o uczuciach, dbać
o precyzję języka. To właśnie język jest 
źródłem licznych nieporozumień. Zdarza 
się, że kiedy mówimy czuję nie wyraża-
my naszych emocji tylko myśli, oceny, 
interpretacje. Są one tylko poprzedzone 
słowem czuję. Gdy mówimy: Czuję się
oszukana nie komunikuję, co czuję, tylko 
to, co myślę, przypisuję komuś określone 
intencje, których tak naprawdę nie zna-
my. Lepiej powiedzieć: Nie dotrzymałeś
obietnicy. Czuję się rozczarowana. Czy 
mógłbyś powiedzieć, co się stało, że tego 
nie zrobiłeś?
Uczucia mają ścisły związek z zaspo-

kojonymi i niezaspokojonymi potrzeba-
mi. Potrzeby są sednem Porozumienia 
bez Przemocy. To one motywują nas 
do działania, sprawiają, że podejmuje-
my pewne kroki. Wszystko, co czyni-
my, służy zaspokojeniu naszych potrzeb, 
nawet wtedy, gdy pozornie nasze zacho-
wanie temu zaprzecza. Kiedy dziecko 

w przedszkolu niszczy budowlę z klo-
cków swoich kolegów, może w ten 
sposób próbować zaspokoić potrzebę
wspólnej zabawy lub przynależności do 
grupy. Nie zna bowiem innego sposobu 
zaspokojenia swoich potrzeb, jak właś-
nie niszczenie tego, co zbudowali kole-
dzy. Szanse na to, że w takiej sytuacji 
zostanie zaproszone do wspólnej zaba-
wy są nikłe, jednak dziecko w tym mo-
mencie być może ma do dyspozycji tylko 
taką znaną sobie formę wyrażania swo-
ich potrzeb. Prawdopodobnie nie potra-
fi  wyrazić swojej potrzeby, mówiąc np.: 
Widzę, że od pewnego czasu znakomi-
cie się bawicie. Czuję się samotny, dla-
tego bardzo chciałbym razem z wami po-
bawić się i zbudować wieżę z klocków.
Podobnie dzieje się, gdy mamy do czy-
nienia z dzieckiem, które przez oto-
czenie nazywane jest „niegrzecznym”. 
W grupie jest głośne, niespokojne, za-
czepia koleżanki i kolegów, w towarzy-
stwie dorosłych absorbuje sobą, prze-
rywa rozmowy, wykonuje czynności, 
które nie zyskują aprobaty dorosłych. 
Za takim zachowaniem może kryć się
potrzeba uwagi ze strony innych, blisko-
ści, wspólnoty, bezpieczeństwa emocjo-
nalnego. Dziecko nie zna słów, by za-
komunikować: Czuję się poirytowany 
i rozdrażniony, ponieważ chciałbym, by 
dorośli zwrócili na mnie uwagę i zainte-
resowali się tym, co jest dla mnie waż-
ne. To, co ludzie robią, służy zaspoko-
jeniu ich potrzeb. W przypadku dzieci 
szczególnie ważne jest, by dorośli po-
trafi li odczytać potrzeby, które kryją się
za emocjami i działaniami dzieci. Dzieci 
nie potrafią nazywać swoich emocji i po-
trzeb, po prostu wyrażają je tak, jak po-
trafią (krzyczą, płaczą obrażają się itp.). 
Od nas – dorosłych mogą nauczyć się
kojarzyć emocje z potrzebami, o któ-
rych informują, a później wyrażać swoje 

potrzeby i formułować prośby. Potrzeby 
są jednakowe dla wszystkich ludzi. Ich 
cechą jest powszechność. Jednak sposo-
by zaspokajania tych potrzeb, czyli stra-
tegie są różne dla różnych ludzi. Każdy 
z nas może mieć inny pomysł, koncepcję, 
wizję zaspokojenia określonej potrzeby, 
każdy z nas może wybrać inną metodę, 
drogę, plan działania, zachowanie. Już
samo sformułowanie prośby zwiększa 
szanse na jej spełnienie. Warto jednak 
pamiętać, że z prośbą mamy do czynie-
nia wtedy, gdy jesteśmy gotowi na przy-
jęcie odmowy. W innym wypadku będzie 
to żądanie, a żądanie nie buduje relacji.
Zapraszamy rodziców, nauczycie-

li i wszystkich zainteresowanych 
bliższym poznaniem modelu em-
patycznej komunikacji na warszta-
ty do Przedszkola Niepublicznego 
„Kolorowy Świat” w Lesznie. 

AGNIESZKA WAWRZYNIAK

BEZPŁATNE WARSZTATY

EMPATYCZNEJ KOMUNIKACJI 

13 GRUDNIA BR. O GODZ. 17.00. 

ZGŁOSZENIA: TEL. 539-990-848

Żyrafa- symbol Porozumienia bez 
Przemocy. 
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Ekologiczny spacer po wiedzę 

LESZNO  >  Rozpoczęła się budowa ścieżki edukacyjnej na skwerze przy ulicy Lipowej. 
Projekt ma na celu edukację ekologiczną mieszkańców, a w szczególności dzieci i mło-
dzieży. Dzięki tablicom i urządzeniom dydaktycznym będzie można przyswoić wiedzę 
o wodzie i ochronie jej zasobów, a także bioretencji oraz ochronie bioróżnorodności. Na 
skwerze posadzone zostaną drzewa - jarzęby szwedzkie, a dzięki przepuszczalnej na-
wierzchni mineralnej oraz łąkom kwietnym, teren zyska rolę bioretencyjną. Inwestycja 
ma być gotowa jeszcze w tym roku, a jej koszt wyniesie 200.000 zł, z czego połowę 
stanowić będzie dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Bezpieczniej na alei Słowackiego  

LESZNO  >  Fragment ścieżki na alei Słowackiego (od strony ulicy Mickiewicza) został 
utwardzony masą bitumiczną. Wcześniejsza nawierzchnia typu hanse grande, która skła-
dała się z drobnych kamyków, sprawiała wiele problemów rowerzystom oraz osobom 
pchającym wózki dziecięce. Teraz o wiele wygodniej korzysta się z odcinka utwardzo-
nego asfaltem.

7 przejść dla pieszych w 2022 roku  

BOJANOWO  >  W przyszłym roku w Bojanowie powstanie siedem nowych przejść dla 
pieszych, które zostaną wyposażone m.in. w specjalne oznakowanie, doświetlenie oraz 
elementy bezpieczeństwa ruchu. Ponadto w ramach zadania wybudowane bądź prze-
budowane zostaną chodniki o łącznej długości 2 kilometrów. Prace, na które ogłoszo-
no już przetarg, mają zostać wykonane do końca września przyszłego roku. Ich koszt ma 
wynieść ponad 1.000.000 zł, z czego 822.000 zł pokryje dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Fot. Magdalena Woźna Fot. Magdalena Woźna
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Na nietuzinkową inwestycję składają się domki, które budowane są w technolo-
gii szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Wysoki standard osiedla let-
niskowego łączy w sobie jakość, trwałość i funkcjonalność. A tylko optymalne 
połączenie tych trzech czynników jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym 
przez klientów. 
Wiele osób chce dziś posiadać tak zwany second home nad jeziorem, a niepewna 

sytuacja sanitarna ograniczająca wyjazdy zagraniczne jeszcze bardziej wpływa na 
zainteresowane tego typu lokalami.
Dodatkowym atutem jest to, że realizowane osiedle nie ma jedynie charakteru „sy-

pialni”. Na zamkniętym i monitorowanym terenie posiadającym dostęp do jeziora 
znajdować się będą 33 domki letniskowe. Każdy z nich będzie miał dostęp do bie-
żącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją ogrzewania. Na 
powierzchni 34 metrów kwadratowych znajdzie się miejsce na dwie sypialnie, pokój 
z aneksem kuchennym, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo każ-
dy domek będzie posiadał 10-cio metrowy taras. Wygodę i strefę relaksu zapewni 
przestronny i przeznaczony do indywidualnego użytkowania teren wokół domku, 
który będzie mógł zostać także ogrodzony.  Domki są przekazywane kupującym 
w stanie deweloperskim (wnętrze) natomiast wykończone na zewnątrz. 
Osiedle doskonale podkreśli letniskowy charakter miejscowości. Do dyspo-
zycji właścicieli będzie kameralne kąpielisko z pomostem, a działający w są-
siedztwie klub żeglarski zapewni nie tylko sportowe i rekreacyjne zaplecze, ale 

i wspaniałe widoki. Do tej pory wybudowano 23 domki letniskowe, z czego jeszcze 
2 domki czekają na nowych właścicieli.
Ostatni etap prac to kolejne 10 domków, których ukończenie planowane jest la-

tem 2022 r.
W zależności od położenia odległość od domku do plaży będzie wynosić od 20 

do 200 metrów. 
Ceny zaczynają się od 320.000 złotych brutto za domek (w tym 23% podatku VAT).
Inwestycja realizowana przez spółkę K2 Nieruchomości jest przykładem coraz 

większej świadomości deweloperów i ich starań, by zaspokajać rosnące wymaga-
nia i życiowe potrzeby klientów. Ta inwestycja to odpowiedź na wszystkie Twoje 
potrzeby.

Piękny widok każdego dnia
Inwestycja fi rmy K2 Nieruchomości to kameralne, nowoczesne i nasłonecznione domki nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie. 

Dzięki niej wizja własnego obiektu letniskowego nad jednym z  najpiękniejszych jezior w  okolicy przestaje być marzeniem, 

a staje się rzeczywistością.

Biuro Sprzedaży 
Ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.domkiletniskoweboszkowo.pl

(8
4/

20
21

)
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REKLAMA

Roślinne chmury zakwitną wiosną  

LESZNO  >  Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Leszna uporządkowano i zagospoda-
rowano skwer pod pomnikiem techniki przy ul. Kasprowicza. Na terenie pod szybowcem 
posadzono 85 roślin, takich jak tawuły wczesne i japońskie, rozplenice, miskanty chiń-
skie, perukowce czy jałowce płożące. Kwiaty tawuły wczesnej grefsheim, które zakwit-
ną na wiosnę, mają wyglądać jak chmury pod szybowcem – zapowiada Urząd Miasta 
Leszna, który wraz ze Stowarzyszeniem Zatorze pomagał w realizacji projektu o nazwie 
„Spacer w Chmurach”.

Budżet na rok 2022 uchwalony  

LESZNO  >  Opublikowano projekt przyszłorocznego budżetu miasta Leszna. Dochody 
miasta w roku 2022 mają wynieść 432.051.495,80 zł, a wydatki - 454.480.638,80 zł. Zatem 
deficyt budżetowy wyniesie 22.429.143 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2022 roku 
ma wynieść 241.000.000 zł. Na inwestycje wydanych ma być 47.000.000 zł. Pełen projekt 
budżetu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.leszno.pl.

Tytuły dla zasłużonych przyznane   

LIPNO  >  Podczas uroczystej sesji Rady Gminy uhonorowano „Zasłużonych dla Gminy 
Lipno”. Tytuły otrzymali: Tadeusz Hofmański, Zofia Gertych, Antoni Thomas, Paweł Górzny 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej. Tytuł oficjalnie wręczono również firmie 
Fogo Sp. z.o.o, która została uhonorowana w 2018 roku. Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy.

Fot. Magdalena Woźna Fot. lipno.pl 
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JiT
LOGISTICS

Just in Time

… To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

- w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha…

… To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.

Najpiękniejszych Świąt 
Bożego Narodzenia  
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W ramach kształtowania i utrwalania 
postaw opartych o odpowiedzialność
społeczną Miasto Leszno zainicjowa-
ło kampanię o nazwie „Eko bez wkrę-
tów”. Jej efektem ma być zmniejszenie 
na terenie miasta emisji dwutlenku wę-
gla i innych zanieczyszczeń uciążliwych 
dla środowiska i mieszkańców. W związ-
ku z tym podjęto szereg działań, które 
mają zwiększyć świadomość społecz-
ną w zakresie zrównoważonej mobil-
ności miejskiej, a co za tym idzie zmo-
tywować mieszkańców do korzystania 
z transportu zbiorowego oraz niezmoto-
ryzowanego (rowerowego lub ruchu pie-
szego). Trwająca 6 tygodni akcja polega 
na obalaniu mitów stojących na prze-
szkodzie ku temu, by samochód przestał

być podstawowym środkiem transportu 
w obrębie miasta. Bo przecież wygoda 
czy zła pogoda nie powinny decydować
o tym, jakim powietrzem będziemy od-
dychać my i inni. Rower, komunikacja 
miejska czy chodzenie pieszo to zdrowe 
i skuteczne alternatywy.
Jest wiele argumentów za jak najszyb-

szą zmianą naszej postawy. Wybierając 
ekologiczne środki transportu, oszczę-
dzamy pieniądze, ponieważ nie pono-
simy kosztów związanych z zakupem 
paliwa, wykonywaniem przeglądów 
i naprawą samochodu czy opłatami za 
parkingi. Oszczędzamy czas, ponieważ
nie stoimy ani w korkach w godzinach 
szczytu, ani u mechanika. A co najważ-
niejsze, nie zanieczyszczamy powietrza, 

dbając tym samym o zdrowie swoje i in-
nych. Ekologiczne autobusy hybrydowe 
czy coraz lepsza infrastruktura rowero-
wa Leszna na pewno ułatwią nam zosta-
nie „Eko bez wykrętów”. Pamiętajcie, 
że rozpoczynanie dnia od wysiłku fi -
zycznego pobudza bardziej niż poranna 
kawa. Rozpoczynanie dnia od przejecha-
nia samochodem z punktu A do punktu 
B pobudza jedynie wskaźniki natężenia 
smogu w mieście! Zatem przerzućcie się
na ekologiczne środki transportu i dro-
gę do pracy, szkoły czy na spotkanie ze 
znajomymi wykorzystajcie jako czas na 
aktywność.
W ramach kampanii powstały m.in. ar-

tykuły prasowe, spoty radiowe, spot wi-
deo oraz materiały promocyjne w for-
mie plakatów i ulotek. Sporo działo się
w internecie. W ramach przeprowadza-
nych na Facebooku (Leszczyńska Eko-
Przesiadka) zabaw o tematyce promu-
jącej ekologiczne postawy, w sumie 
rozdanych zostanie 200 nagród, takich 
jak bidony, torebki i kaski rowerowe, 
parasole, koszulki sportowe czy poncza 
przeciwdeszczowe. Wszystko to ma za-
chęcić mieszkańców do jeżdżenia jed-
nośladem lub chodzenia pieszo do szko-
ły czy pracy przez cały rok, niezależnie 

od pogody. Grafi ka promująca kampa-
nię pojawiła się także na tylnych szy-
bach 5 autobusów MZK kursujących po 
Lesznie. 
Działania promocyjne skierowane są do 

mieszkańców Leszna reprezentujących 
wszystkie grupy wiekowe. Bycie eko nie 
jest kwestią wieku, a postawę proeko-
logiczną można przyjąć w każdym mo-
mencie swojego życia. Zdaniem wielu, 
to już ostatni dzwonek dla mieszkańców 
naszej planety na to, by zostać „Eko bez 
wykrętów”. 
Więcej informacji na temat kampanii 

znajdziecie na profi lu Leszczyńska Eko-
Przesiadka na Facebooku. Zachęcamy do 
jego śledzenia i oznaczania w mediach 
społecznościowych Waszych eko-ak-
tywności hasztagiem #EkoBezwykrętów. 
Zmotywujmy siebie nawzajem!

***
Materiał współfi nansowany w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIAW: WYDZIAŁ 

PROMOCJI UML

# BĄDŹ EKO

Bądź eko - dla siebie i innych
Bycie eko to nie moda - to konieczność. Jeżeli chcemy zmienić 

świat, musimy zacząć od siebie i najbliższego otoczenia. 

Wszystko to w trosce o los naszej planety i przyszłe pokolenia, 

które będą mierzyć się z konsekwencjami naszych dzisiejszych 

działań. 

REKLAMA

Na zdjęciach dwoje z grona zwycięzców facebookowych zabaw organizo-
wanych na profi lu Leszczyńska Eko-Przesiadka: 
Renata Lipowiec-Dąbrowska i Filip Zdonek.
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Ta niewielka knajpka już od progu 
urzeka kameralnością, wystrojem, któ-
ry cechuje kontrolowany artystyczny 
misz-masz i intrygującymi nazwami 
dań (w karcie znajdziemy dania takie 
jak "Supyrman", który jest doskona-
le przyprawionym kremem z pyrek czy 
"Ciapcie", czyli makaron z batatów z so-
sem i warzywami na modłę koreańską. 
W Gablotce Słodkości zazwyczaj cze-
ka na gości świeży deser wegański pie-
czołowicie przygotowany przez Monikę
Sztukowską.
W tym miejscu musimy podkreślić, iż

dobór dań w Menu cechuje duży eklek-
tyzm, a sama karta podlega częstej rota-
cji w odniesieniu do sezonowości pro-
duktów i... wyobraźni szefa kuchni.
Właśnie Chefa Kuchni Blue Kota, 

Andrzeja Sztukowskiego, postanowiliśmy 

zapytać o to, skąd pomysł na otwarcie 
w Lesznie restauracji wegańskiej?
- Z gastronomią jestem rodzinnie zwią-

zany "od zawsze". Mógłbym przyjąć, że 
wyssałem tego bakcyla z mlekiem matki 
- uśmiecha się szef Blue Kota. - W na-
szym drugim lokalu od lat serwujemy 
najbardziej casualowe danie świata - 
pizze. Natomiast decyzja o zmierzeniu się
z restauracją wegańską przyszła do nas 
niejako naturalnie. Całą rodziną stop-
niowo przestaliśmy jeść mięso i produk-
ty odzwierzęce, a trend ten zapoczątko-
wała nasza córka, Marysia. Pojawiła 
się możliwość wynajmu lokalu w stanie 
surowym i postanowiliśmy spróbować. 
Początki nie były łatwe, gdyż nasz start 
kilkukrotnie przyhamowała pandemia 
Covid-19, jednak to, co towarzyszyło 
nam od zawsze, to ogromna życzliwość

odwiedzających (zarówno tych zoriento-
wanych na kuchnię roślinną, jak i mięso-
żerców chcących spróbować czegoś no-
wego). Teraz, po dwóch latach od startu, 
mogę z całą pewnością powiedzieć, że 
cała nasza siła tkwi w Gościach i wy-
jątkowej społeczności, jaką udało się
stworzyć wokół tego miejsca. Życzyłbym 
sobie, by trwało to jak najdłużej i nie po-
zostaje mi nic innego, jak zaprosić do 
Blue Kota na małe co nieco - kończy 
Andrzej Sztukowski.

# PROMOCJA  / ŻYCZENIA

REKLAMA

Blue Kot
ul. Niepodległości 2

tel 790 202 210

Spróbuj czegoś nowego!
Nieco na uboczu gastronomiczno-usługowego nurtu leszczyń-

skiej Starówki, przy ulicy Niepodległości 2, powstało miejsce, 

które przyciąga coraz liczniejszą grupę entuzjastów tzw. 

"kuchni roślinnej". Blue Kot, bo tak nazywa się restauracja, cał-

kiem świadomie i z premedytacją zrezygnowała w swojej kar-

cie z dań posiadających w składzie produkty odzwierzęce. 

Choć ten ruch mógł wydawać się nader ryzykowny, musimy 

przyznać - okazał się strzałem w przysłowiową dziesiątkę!
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Dbają o oświatę
W ostatnich miesiącach sporo uwagi poświęcano trwającej modernizacji i rozbudowie Szkoły Podstawowej 

w Rydzynie. Okazuje się, że to nie jedyna placówka na terenie gminy Rydzyna, która za sprawą kosztownej 

inwestycji całkowicie odmieni swe oblicze. Samorząd otrzymał 6,5 mln zł na rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w Dąbczu. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Polski Ład.

Dąbcze to jedna z najdynamiczniej roz-
wijających się miejscowości w powie-
cie leszczyńskim. Liczba mieszkańców 
wzrasta średniorocznie o ok. 100 osób. 
Przekłada się to bezpośrednio na rosnącą
liczbę dzieci uczęszczających do szkoły. 

- Rosnąca liczba mieszkańców bardzo 
nas cieszy, niemniej sytuacja wymaga 
zmian w infrastrukturze. W dotychcza-
sowej szkole w Dąbczu „robi się cias-
no”. Aby ograniczyć zmianowość zajęć
lekcyjnych, konieczna jest rozbudowa, 
o czym mówimy od lat – zaznacza bur-
mistrz Rydzyny Kornel Malcherek.

Włodarze Rydzyny złożyli projekt 
obejmujący przebudowę istniejącego 

budynku i rozbudowę o nowe, dwukon-
dygnacyjne skrzydło.

- Ku naszej uciesze dotarła do nas kolejna 
na przestrzeni ostatnich miesięcy bardzo 
dobra wiadomość. Projekt uzyskał dofi -
nansowanie w ramach programu Polski 
Ład w kwocie aż 6,5 mln zł! - informuje 
burmistrz Malcherek. - Możemy już za-
tem z pełnym przekonaniem poinformo-
wać, że Szkoła Podstawowa w Dąbczu 
zyska nowy blask. Niezwłocznie po otrzy-
maniu pozytywnej informacji zabraliśmy 
się do pracy. Obecnie skupiamy się na 
koncepcji, jeszcze w grudniu zamierza-
my przejść do projektowania. Ogłoszenie 
przetargu na wykonanie inwestycji pla-
nujemy wiosną 2022 roku, a latem 2023 
roku rozbudowa ma się zakończyć.

We wspomnianym nowym, dwukon-
dygnacyjnym skrzydle ma się znaleźć

m.in.: 6 sal lekcyjnych, sala komputero-
wa, biblioteka z czytelnią, pokój nauczy-
cielski, gabinet higienistki, sanitariaty 
i kotłownia. Całość ma być dostępna dla 
osób niepełnosprawnych.

Pewnym ograniczeniem inwestycyjnym 
jest wielkość działki. Szkoły nie da się
rozbudować w taki sposób, aby wszyst-
kie sale lekcyjne znalazły się w jednym 
budynku.

- Aby uczniowie nie musieli przechodzić
między budynkami, co jest szczególnie 
uciążliwe w okresie jesienno-zimowym, 
zamierzamy połączyć szkołę z salą spor-
tową – podkreśla Kornel Malcherek.

Całkowita wartość inwestycji szacowa-
na jest na około 8 mln zł.

REKLAMA

(8
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REKLAMA
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Zderzenie na ulicy Poznańskiej Nietrzeźwy i bez uprawnień

Tragiczny 
fi nał poszukiwań

Brak wyobraźni 
na przejeździe kolejowym

Połamane ławki

REKLAMA

Kalendarzowa jesień to okres wymagający szczególnej uwagi 

podczas prowadzenia pojazdu. Tym razem warunki pogodowe 

także nie były sprzyjające. Od rana padał rzęsisty deszcz.

Kolizja z udziałem trzech aut mia-
ła miejsce pomiędzy rondami Podwale 
i Gronowo. Zderzyły się ford, kia i ma-
serati. Z policyjnych ustaleń wynika, że 
zawinił 70-latek prowadzący samochód 

kia. Kierowca i pasażer forda oraz kie-
rowca kii zostali zabrani do szpitala. 
Droga została zablokowana, a tymcza-
sowa organizacja ruchu prowadziła przez 
parking Marketu budowlanego Obi. 

Popularna alejka spacerowa wzdłuż cmentarza parafi alnego 

należy do jednego z ulubionych miejsc leszczyńskich spacero-

wiczów. Niestety, nie wszyscy potrafi ą uszanować to miejsce.

Kilka ławek zostało po prostu połama-
nych, uniemożliwiając korzystanie z nich 
spacerowiczom. To nie jedyne akty wan-
dalizmu, jakie miały miejsce w tym rejo-
nie. Na wielu ławkach oraz w sąsiednim 

przejściu podziemnym pojawia się coraz 
więcej śladów po wandalach grasujących 
ze sprayami. Magistrat zapowiedział, że 
w możliwie najszybszym terminie w tym 
miejscu zamontowane zostaną kamery.

32-latek miał niemal 3 promile alkoholu w organizmie i posia-

dał dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Doprowadził do 

kolizji drogowej i uciekł z miejsca zdarzenia.

Na początku listopada mieszkaniec 
Leszna prowadzący renault laguna wje-
chał do miasta od strony Wrocławia. 
Podczas nieuważnej zmiany pasa ru-
chu doprowadził do zderzenia z innym 
autem. Kierowca laguny nie zatrzymał
się na miejscu kolizji, a na pobliskim 
osiedlu. Auto i kierowca szybko zo-
stały namierzone przez dzielnicowych. 
Okazało się, że zatrzymany był w prze-
szłości wielokrotnie karany za podobne 

przestępstwa i posiada dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów.
- Następnego dnia rano, kiedy kierowca 

wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty kierowa-
nia samochodem w stanie nietrzeźwości, 
działając w warunkach recydywy. Z ko-
lei Sąd Rejonowy na wniosek leszczyń-
skiej prokuratury aresztował podejrzane-
go na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 7,5 
roku więzienia – mówi Monika Żymełka 
z KMP w Lesznie.

Mimo wyświetlanego czerwonego światła oraz opadających 

rogatek, wjechał na przejazd kolejowy

Do policjantów Wydziału Drogowego 
KMP w Lesznie trafiło nagranie, które 
przedstawiało przejazd samochodu przez 
strzeżony przejazd kolejowy przy uli-
cy Święciechowskiej. Na zapisie widać, 
że auto będące najbliżej przejazdu, za-
trzymuje się przed nim. W tym samym 

czasie, korzystając z lewego pasa, na 
przejazd wjeżdża rozpędzony volkswa-
gen. Policjanci ustalili sprawcę incyden-
tu, którym okazał się 22-letni mieszka-
niec Leszna. Został ukarany najwyższą
możliwą karą za niestosowanie się do 
przepisów.

Mężczyzna ostatni raz widziany był 6 listopada nad ranem. 

Dwa dni później odnaleziono jego ciało w powiecie 

kościańskim.

Mowa o 22-letnim mieszkańcu 
Osiecznej. Na podstawie danych doty-
czących logowania telefonu policjan-
ci zdołali ustalić prawdopodobny teren 
przebywania poszukiwanego. W okolicy 

Jasienia w gminie Czempiń odnalezio-
no  samochód, a w nim poszukiwane-
go mężczyznę. Wstępnie wykluczono, 
by do śmierci mogły przyczynić się inne 
osoby.
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Zniknęły dwa jednoślady

Policja apeluje

Uzbrojony w nożyce do metalu wybrał się na parking rowero-

wy jednej z leszczyńskich szkół. 

Warto odnotować, że skradzione rowery były zabezpieczone popularnym zamknię-
ciem rowerowym. 32-latek z Góry dzień wcześniej wybrał się na zakupy do marke-
tu budowlanego zaopatrując się w specjalne nożyce. Jeden ze zrabowanych rowe-
rów zastawił w lombardzie w powiecie górowskim. Odzyskano także drugi rower. 

- Sprawcę zatrzymano w dniu kradzieży w swoim domu. Usłyszał zarzuty dokona-
nia kradzieży w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości podejrzany przeby-
wał za kratkami za popełnienie podobnych przestępstw. Teraz grozi mu do 7,5 roku 
pozbawienia wolności.

Okres niskich temperatur oraz niekorzystnych warunków at-

mosferycznych jest trudny nie tylko dla drogowców i kierow-

ców. Problem ten dotyka także inne osoby.

Jak co roku, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera, policjanci zwra-
cają się z prośbą o zainteresowanie innych osób. Najbardziej narażone na wychło-
dzenie są osoby bezdomne, starsze i nietrzeźwe. Nie bądźmy obojętni i pamiętaj-
my, że nasze zainteresowanie może uratować komuś życie. Wystarczy telefon pod 
numer alarmowy 112.
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10 grudnia

bilety: www.copa.pl/leszno/

Aula WSH ul. Krótka 4 Leszno



19# MOTORYZACJA

TOYOTA C-HR 2022. ZAAWANSOWANE MULTIMEDIA TOYOTA
SMART CONNECT I ODŚWIEŻONA WERSJA STYLE

Nowy lakier Deep Amethyst

Toyota C-HR z rocznika 2022 zyskuje zupełnie nowy,
wyróżniający się lakier Deep Amethyst, który podkreśla śmiałą
stylistykę modelu. W najwyższej wersji GR Sport odcień ten
łączy się w dwukolorową kompozycję z kontrastującym
czarnym lakierem na dachu, przednich słupkach i tylnym
spojlerze. Tym samym liczba lakierów w palecie crossovera
wzrasta do dziesięciu, zaś liczba dwukolorowych kompozycji
do dziewięciu.

Toyota C-HR 2022 będzie dostępna w sprzedaży na początku
przyszłego roku.

Ceny zaczynają się od 113 200 zł za auto w wersji Comfort
z napędem hybrydowym 1.8 o mocy 122 KM.

W salonach Toyoty trwa przedsprzedaż samochodów
z rocznika 2022, w ramach której można już składać
zamówienia także na ten model i skorzystać  z rabatów
sięgających 2 300 zł.

Ponadto przy zakupie można otrzymać rabat 1 000 zł
na dowolnie wybrane akcesoria i korzyści sięgające 2 790 zł
na zabezpieczenia antykradzieżowe.

Toyota C-HR z rocznika 2022 otrzymuje system multimedialny
nowej generacji Toyota Smart Connect z łącznością internetową,
nowy lakier Deep Amethyst, który dla wersji GR Sport jest
dostępny w dwukolorowej kompozycji z czarnym dachem, oraz
zaktualizowaną wersję Style.

Obsługiwany za pomocą 8-calowego ekranu dotykowego
w rozdzielczości HD na konsoli centralnej, system Toyota Smart
Connect zapewnia natychmiastowy dostęp do wielu
inteligentnych usług łączności, w tym do nawigacji z usługami
w chmurze, dzięki którym błyskawicznie przekazuje informacje
o zdarzeniach drogowych. Nowy moduł DCM (Data
Communication Module) zapewnia samochodowi niezależny
dostęp do internetu, który należy do standardowego
wyposażenia bez żadnych dodatkowych kosztów za transmisję
danych przez pierwsze cztery lata. 

Dzięki temu nie trzeba zużywać pakietu danych w telefonie, 
aby korzystać z aplikacji i inteligentnych usług internetowych.
Kierowca może również skorzystać z nowego agenta głosowego,
który rozpoznaje naturalne, konwersacyjne polecenia do obsługi
multimediów i nawigacji.

Toyota C-HR Style w nowej konfiguracji.

Wersja Style reprezentuje najpopularniejszy poziom wyposażenia
Toyoty C-HR w Europie, który odpowiada za ponad połowę
całkowitej sprzedaży crossovera w regionie. W Polsce również
wybiera ją najwięcej nabywców tego modelu – dokładnie 35%.

TOYOTA MIKOŁAJCZAK
www.salontoyota.pl

facebook.com/toyotaleszno

LEXUS LESZNO
www.oferta.lexus-leszno.pl
facebook.com/lexusleszno
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Nowe Ogrody – inwestycja we właściwym miejscu 
Każdy mieszkaniec Leszna kojarzy profesjonalnie odrestaurowany i przyciągający wzrok kompleks „Hotel i Restauracja 

Antonińska” oraz „Ośrodek Niezapominajka” przy ulicy Ostroroga w Lesznie. W jej sąsiedztwie powiększa się komfortowe 

osiedle Nowe Ogrody, za którego realizację – podobnie jak w przypadku „Antonińskiej” i „Niezapominajki” odpowiada ten sam 

inwestor.

Biuro Sprzedaży 
ul. Ostroroga 8A

64-100 Leszno
Tel. 519-530-988

www.noweogrodyleszno.pl

Nowe Ogrody zlokalizowane są w uro-
kliwej części Leszna. Zdecydowanym 
atutem jest swobodny dostęp do tere-
nów zielonych, alejek spacerowych 
i biegowych oraz czystość, co pozwa-
la odpocząć od wielkomiejskiego zgieł-
ku. Jednocześnie blisko stąd także do 
obiektów handlowo-usługowych, szkół
czy leszczyńskiej starówki.
Prestiżowa zabudowa osiedla jest nie 

tylko wizytówką dewelopera, ale spra-
wia, że to miejsce Leszna nabiera repre-
zentacyjnego charakteru. Projekt cha-
rakteryzuje się nowoczesnym stylem, 
elegancją i wysokim standardem wy-
konania. Budynki wyposażone zosta-
ły w wysokiej jakości stolarkę okienną
z roletami zewnętrznymi.
Wszystkie obiekty będą posiadały rów-

nież windy oraz pomieszczenia do prze-
chowywania wózków i rowerów. Do 
dyspozycji najmłodszych mieszkańców 
inwestor przewidział plac zabaw umiesz-
czony w centralnej części osiedla. 
Dla komfortu i bezpieczeństwa miesz-

kańców cały obszar jest monitorowany 
z możliwością odtworzenia obrazu do 

miesiąca wstecz. Każde z mieszkań po-
siada także wideodomofon. 
Do tej pory inwestor oddał do użytku 6 

budynków. Wszystkie mieszkania szyb-
ko zostały sprzedane.
- Na początku nowego 2022 roku zosta-

nie oddany do użytku kolejny, nowy bu-
dynek mieszkalny.  Znajdą się w nim lo-
kale w układach dwu- i trzy pokojowych 
wszystkie z aneksami kuchennymi, każ-
de z przestronnym i jasnym balkonem. 
W budynku tym mieszkania będą miały 
metraże od 37 do 52 metrów kwadrato-
wych. Ceny mieszkań będą się zaczynały 
od 6.860 zł brutto za metr kwadratowy. 
Na dzień wydania gazety do druku zo-
stało do sprzedaży ostatnie 10 lokali w 
metrażach od 47 do 52 metrów kwadra-
towych – mówi Michał Kuraś, proku-
rent spółki K2 Nieruchomości.
Chcący zakupić lokal na Nowych 

Ogrodach powinni się spieszyć. Wybór 
lokali z każdym tygodniem jest mniejszy.
Poszukujesz własnych „czterech ką-
tów”? Ta propozycja jest skierowana 
właśnie do Ciebie!

(8
7/

20
21

)



22 # LUDZIE I ICH PASJE

Szanuj środowisko, zachowaj osobowość!
Nie każda kobieta marzy, by w  dniu swojego ślubu wyglądać jak księżniczka. Na pewno nie marzyły o  tym Nadia i  Marlena. 

Szukając kreacji na ten wyjątkowy dzień, uświadomiły sobie, że ciężko uświadczyć na polskim rynku modowym sukienkę, która 

podkreślałaby naturalne piękno właścicielki, ale zarazem nosiła się wygodnie jak ciepły sweter w chłodne jesienne wieczory. 

A co najważniejsze, by nie szufl adkowała i podkreślała osobowość. Jeśli w sercu gra ci rock and roll, to czemu w dniu ślubu mia-

łoby być inaczej? Właśnie o to pytają retorycznie dziewczyny, które na bazie opisanych wyżej doświadczeń postanowiły stwo-

rzyć markę Koko&Klio - markę, która jest nastawiona na to, by ubierać, a nie przebierać kobiety do ślubu, a do tego tworzyć suk-

nie z poszanowaniem środowiska i praw zwierząt. 

Nadia i Marlena znają się od podsta-
wówki. Siedząc w jednej ławce, odda-
wały się wspólnej pasji. Na ostatnich 
stronach zeszytów szkicowały kobie-
ce sylwetki, a na nich przepiękne krea-
cje. Potem każda poszła w swoją stronę. 
Marlena została nauczycielką, a Nadia 
architektem. Marzenie z dzieciństwa 
o byciu projektantkami dało o sobie 
przypomnieć, gdy szukały kreacji na 
własne wesela. Okazało się, że polski 
rynek w kwestii fasonów sukien ślub-
nych jest bardzo jednostronny i ciężko 
znaleźć minimalistyczną kreację podkre-
ślającą kobiece atuty.
- Sukienki z gorsetową górą, spódni-

cami na kołach, ozdobione koralikami 
i koronkami, to nie nasza bajka. My szu-
kałyśmy czegoś pięknego, ale prostego. 
Niestety nic nie spełniało naszych ocze-
kiwań w stu procentach, dlatego posta-
nowiłyśmy wypełnić tę niszę – wspomi-
na Nadia.
- „Luksus musi być wygodny, inaczej nie 

jest luksusem” - te słowa wypowiedzia-
ne przez Coco Chanel przyświecały nam, 
gdy szukałyśmy sukien dla siebie, a póź-
niej także przy tworzeniu naszej marki – 
dodaje Marlena.
Machina ruszyła. Ich głowy już od pod-

stawówki były wypełnione pomysłami, 
a dzięki temu, że ich kreacje zawsze były 
proste, minimalistyczne i ponadczaso-
we, pozostały aktualne nawet po wielu 

latach. Przy realizacji projektów istotne 
dla dziewczyn było również to, by suk-
nie były uszyte z materiałów, które nie 
są pochodzenia zwierzęcego. Nadia od 
wielu lat jest weganką, a Marlena we-
getarianką, dlatego zależało im, by profi l 
ich działalności był zgodny ze stylem ży-
cia. Do tworzenia sukienek nie używają
zatem jedwabiu, wełny, skóry czy piór.
- Jest wiele materiałów dobrej jakości, 

które nie są naturalnego pochodzenia 
i których produkcja nie łączy się z cier-
pieniem zwierząt. Używamy krepy i mu-
ślinu (ale nie jedwabnego), mikado oraz 
tiulu. Stworzyłyśmy także model ślub-
nych sandałków, które zostały wykona-
ne z satyny i sztucznej skóry. Znalezienie 
wegańskich butów ślubnych jest trudne, 
dlatego postanowiłyśmy uzupełnić kolek-
cję o ten element – mówi Marlena.
- Chciałybyśmy jednak podkreślić, że nie 

szyjemy sukni tylko dla weganek. Mamy 
misję zaszczepić w ludziach pewną ideę, 
ale nie wymagamy od klientek, by żyły 
w myśl wyznawanej przez nas fi lozofi i – 
dodaje Nadia. 
Wśród wartości przyświecających mar-

ce jest zrównoważony rozwój. Dlatego 
sukienki tworzone przez Nadię i Marlenę
mają takie fasony, które nadają się do za-
łożenia także na inne okazje.
- Zależy nam, by nasze suknie nie były 

produktem jednorazowego użytku. Jeżeli 
któraś z panien młodych chce, by jej 

suknia po weselu zmieniła trochę swoje 
oblicze, może ją do nas odesłać, a my do-
konany drobnych modyfi kacji. Możemy 
ją skrócić lub odciąć tren, by nabrała 
bardziej codziennego charakteru. W pla-
nach mamy również farbowanie tkanin
– mówi Marlena.
Przeciwstawianie się stereotypom doty-

czącym wyglądu panny młodej jest wpi-
sane w DNA marki. Dlatego dziewczy-
ny nie mają oporów, by wysyłać kobiety 
do ślubu w spódnicy, crop topie, swe-
terku czy kombinezonie. Przy tworze-
niu następnej kolekcji mają w planach 
zaprojektowanie ślubnego garnituru dla 
kobiet. 
Nadia i Marlena to zgrany duet. 
- Nadia umie przełożyć na papier moje 

pomysły, ponieważ ma lepsze pojęcie 

o formie. Potrafi  także, w przeciwień-
stwie do mnie, wyobrazić sobie ile ma-
teriału potrzeba na dany projekt. Ja 
natomiast jestem odpowiedzialna za wy-
konywanie zdjęć oraz prowadzenie so-
cial mediów. Mamy podobne poczucie 
estetyki i kochamy minimalizm, dlatego 
mamy jeden cel – ubrania, które tworzy-
my mają być jak druga skóra – tłumaczy 
Marlena.
Kluczowym i niezastąpionym ogniwem 

w teamie jest krawcowa – ich tajna broń
pilnie strzeżona przed konkurencją. 
- Jesteśmy szczęściarami, że trafiłyśmy 

na osobę, która czuje naszą wizję w swo-
ich rękach i która z rysunku potrafi  zro-
bić formę -  wyjaśnia Nadia.

Nadia (z prawej) i Marlena w sukienkach własnego projektu podczas tar-
gów ślubnych.

Wszystkie sukienki z kolekcji nazwane są imionami wróżek.
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Koko&Klio to imiona dobrych wróżek 
z bajki dla dzieci. Nazwa fi rmy nie jest 
przypadkowa. Nadia i Marlena czarują
i z pomocą unikatowych sukienek prze-
mieniają zwyczajne dziewczyny w zmy-
słowe nimfy, pewne siebie kobiety, sek-
sowne muzy, które mają odwagę na 
tradycyjnym polskim weselu łamać kon-
wenanse. Cudownie jest móc spełniać
swoje marzenia, spełniając przy tym ma-
rzenia innych. A jeżeli już o nich mowa, 
to wierzę, że kiedyś projekty leszczynia-
nek będziemy mogli podziwiać podczas 
paryskiego fashion week. Dziewczyny 
nieśmiało zdradziły mi, że to ich marze-
nie, które - patrząc na ich zapał i talent - 
wcale nie jest nierealne. Tymczasem ko-
rzystajcie z tego, że mamy je na miejscu, 
w Lesznie i dajcie się zaczarować w ich 
atelier przy ulicy Leszczyńskich 14.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: MARLENA KUROWSKA 

ORAZ ARCHIWUM PRYWATNE 

KOKO&KLIO

Rysowanie mody było ich pasją od 
podstawówki
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Jego wolność ma imię Jezus
Mariusz Kubica ma misję. Za pomocą słów, które wypływają z jego ust w formie chrześcijańskiego rapu, chce pokazać innym, że 

w każdym momencie można odmienić swoje życie. Trzeba tylko uzupełnić je o brakujący puzzel, którym według niego jest Bóg. 

Muzyczny projekt „Tych kilka słów ode mnie” ma uświadomić innym, że zawsze jest ktoś, komu na nas zależy.

Mariusz urodził się w Strzegomiu. Wychowywał się w rodzinie pełnej przemocy, 
uwidaczniał się brak akceptacji ze strony pogrążonego w uzależnieniu alkoholo-
wym ojca. Życie pod jednym dachem z kimś, kto w kółko powtarza ci, że jesteś
nikim, że nic w życiu nie osiągniesz i że wszyscy cię nienawidzą, jest nie do znie-
sienia. Zwłaszcza przez dorastającego chłopaka, który to właśnie w ojcu powinien 
znajdować wzór do naśladowania i wsparcie.

 Miałem jeden taki dzień, w którym wziąłem sznur i pętlę. Wtedy 
byłem w  samotności, licząc, że linia życia pęknie. Założyłem ją 
na szyję. Zamknięte drzwi od kibla. Serce rozdarte, choć nie było 
tego widać. Wystarczyło kilka słów, by psychice zadać rany.  
Zrobiłem jeden krok i skoczyłem do wanny. Bóg czuwał nad każdą 
mojego życia chwilą, abym szybciej nie zakończył jego krótką 
liną. Głupiec uchodzi za mądrego, nawet kiedy milczy. Nie jutro, 
ale dziś zacznij swoje słowa liczyć, bo nigdy nie wiesz,co czuje 
drugi człowiek. Nigdy nie wiadomo co siedzi w jego głowie.

Tak w utworze „Słowa” Mariusz opisuje jeden z momentów, które uświadomiły 
mu, że Bóg nad nim czuwa - tamten dzień nie okazał się jego ostatnim.
- Gdybym nie sprawdził tego sznura, to uznałbym to za przypadek, ale przetesto-

wałem go i on dał radę utrzymać ciężar mojego ciała. Nie miał prawa pęknąć... 
Podobne zdarzenie miało miejsce, gdy miałem 7 lat. Strułem się spalinami ulatnia-
jącymi się z junkersa. Lekarz, który mnie reanimował, odratował mnie po długiej 

walce. Nie odczuwam żadnych konsekwencji związanych z zatruciem tlenkiem wę-
gla, które występują u innych osób – wspomina Mariusz.
Imprezy, używki, uzależnienie od pornografi i, brak perspektyw, powolne za-

tracanie się i powielanie wzorców wyniesionych z domu - tak wyglądało życie 
Mariusza do dnia, kiedy pojawił się na spotkaniu zorganizowanym przez Kościół
Zielonoświątkowy, do którego należy.
- Punktem zwrotnym w moim życiu było wysłuchanie historii pewnego człowieka, 

który tak jak ja wiódł lekkie życie, ale znak od Boga zawrócił go z tej drogi. Podobnie 
jak ja miał matkę, która modliła się o jego lepszą przyszłość. Te podobieństwa dały 
mi do myślenia i zadałem sobie pytanie: kim się stanę, jeśli nadal będę wiódł takie 
życie? Niestety, odpowiedzią było to, co spychałem w swojej głowie głęboko na dno – 
czyli że będę jak mój ojciec, a tego chciałem uniknąć najbardziej na świecie. W wie-
ku 19 lat podjąłem zatem decyzję, że pójdę z Bogiem. Pamiętam, że wypowiedziałem 
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w myślach te słowa: Boże, jeśli jesteś, to zacznij działać, bo ja jestem tak skopany 
przez życie, że nie mam siły na nic. I zaczęło się – opowiada Mariusz.

Zadziwiające jest to, jak szybko i bez żadnej terapii udało mu się wyjść z nałogów 
i rozpocząć nowe życie. Zerwał kontakty z ludźmi, którzy ściągali go na dno. Na 
sylwestrze organizowanym przez Kościół Zielonoświątkowy poznał swoją obec-
ną żonę, dla której przeprowadził się do Leszna. Teść wyuczył go fachu kominiar-
skiego i Mariusz prowadzi teraz własną, dobrze prosperującą działalność. Oczkiem 
w jego głowie są trzy córeczki, które uświadamiają mu, że wszystko jest po coś. 
Przeszedł długą drogę, ale jak sam przyznaje, dzięki temu, że obrał dobry kierunek, 
jego życie jest teraz pełne zwycięstw. Dlatego czuje potrzebę - a wręcz obowiązek 
- by dzielić się z innymi swoją historią.

- Dzięki temu, że zawierzyłem Bogu, dostałem to, czego najbardziej mi brakowało, 
czyli rodzinę. Swoim życiem i tekstami utworów chcę pokazać młodym ludziom, że 

można żyć inaczej i że to życie nie jest gorsze, lecz lepsze. Talent muzyczny to rów-
nież dar, który zapewne nie został dany mi przypadkowo. Zamierzam go zatem wy-
korzystać jako środek przekazu. Może ja będę dla kogoś tym, kim tamten chłopak 
dla mnie kilkanaście lat temu – tłumaczy Mariusz.

Na początku nowego roku Mariusz ma w planie wydać za własne pieniądze płytę
„Tych kilka słów ode mnie” i rozdać ją wśród tych, którzy zagubili życiowy cel. 
Kilka z utworów, które znajdą się na CD, jest już dostępnych do odsłuchania w ser-
wisie YouTube. Mariusz jest także w trakcie przygotowań do pierwszej leszczyń-
skiej bitwy na mikrofony raperów chrześcijańskich, czyli tych, którzy sieją dobre 
słowo. Oczywiście on również weźmie w niej udział, więc codziennie w drodze do 
pracy ćwiczy freestyle’owanie za kierownicą samochodu. Mimo natłoku obowiąz-
ków zawodowych jest również otwarty na spotkania z młodzieżą, dlatego na pewno 
nie odmówi, gdy zgłosi się do niego dana placówka wychowawcza.
A na koniec kilka motywujących słów od Mariusza, czyli fragment utworu 

„Wspomnienia”.

 Wspomnienia są jak blizny z dzieciństwa. Niektóre jeszcze są, 
a niektórych już nie widać. Większość pozostaje w sercu, czasami 
o nich wspominasz. A niektórych, choć  byś chciał - już się od nich 
nie uwolnisz. Tak już jest, nic nie zmienisz, musisz to przyjąć. To od 
ciebie zależy, jak będzie wyglądała przyszłość. Teraz kumple, przypały 
i hardcorowe akcje. Siwy włos się pokaże, to inaczej będziesz patrzeć. 
Wtedy zobaczysz, jak dużo zmarnowałeś, a można było wziąć swoje 
i iść przed siebie dalej. Walczyć wytrwale o plany, marzenia, o partnera, 
który będzie cię doceniał. Tak wielu młodych ludzi obrało złą drogę, 
bo kierowali się tym, co ktoś tam o nich powie. Cokolwiek byś nie robił, 
pomyśl tysiąc razy, tak byś nie musiał wstydzić się swojej twarzy. Dziś 
jest darem, wczoraj historią. Są wspomnienia, które cieszą, które bolą.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE MARIUSZA KUBICY
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Święta zmarnowanego jedzenia
Sklepowy wózek wypełniony po brzegi produktami w „okazyjnej” cenie, suto zastawiony stół, ogromne ilości nieprzejedzonych 

potraw lądujących po świętach w koszu na śmieci. Ten scenariusz powtarza się co roku w wielu polskich domach. Czas przestać 

tłumaczyć to tradycją i zacząć kierować się zdrowym rozsądkiem, ponieważ marnowanie jedzenia jest jednym z największych 

problemów współczesnego świata. Nauczmy się tak świętować, by nie marnować!

- Polacy wyrzucają prawie 5 milionów 
ton jedzenia rocznie. Najwięcej poży-
wienia marnujemy w naszych domach. 
W grudniu w koszu ląduje nawet 2-3 razy 
więcej żywności niż w pozostałych mie-
siącach – mówi Magdalena Biegańska, 
wolontariuszka leszczyńskiego Banku 
Żywności.

Najwyższy czas, by podejść do tematu 
logicznie. Mówi się, że w święta dzieją
się magiczne rzeczy, ale na pewno nie 
dotyczy to nagłego zwiększania się obję-
tości naszych żołądków. Dlaczego zatem 
przygotowujemy kolację, która składa 
się z takiej ilości potraw, którą zdołali-
byśmy wykarmić rodzinę przez cały ty-
dzień? Czy to ma sens? Pielęgnowanie 

tradycji jest ważne, ale jeszcze waż-
niejsze jest dbanie o planetę, na której 
żyjemy. 

Zatem co zrobić, by w tym roku po raz 
kolejny „nie zmarnować świąt”? Warto 
poznać zasadę 4P, czyli planuj, podziel 
się, przechowuj, przetwarzaj. Jeżeli su-
miennie podejdziemy do tych wszystkich 
rad, to jest duże prawdopodobieństwo, że 
zaoszczędzimy nie tylko pieniądze, ale 
także nie wyrzucimy do kosza ogromnej 
ilości jedzenia. 

Ważne, by podczas przedświątecznych 
zakupów spożywczych zachować zim-
ną głowę i nie nabierać się na wszyst-
kie kuszące promocje. Przed pójściem do 
sklepu zaplanujcie, jakie dokładnie dania 
będziecie przygotowywać i dla jakiej ilo-
ści gości. Sporządźcie listę potrzebnych 

produktów. Robienie zakupów z listą
uchroni was od kupowania przypadko-
wych produktów, które do niczego wam 
się nie przydadzą. Przed pójściem na 
zakupy zróbcie także przegląd lodówki 
oraz szafek i upewnijcie się, czy nie za-
pisaliście na listę czegoś, co już macie 
w zapasach.  

Po kolacji podzielcie między gości to, 
co nie zostało zjedzone podczas wie-
czerzy. Jeżeli każdy zabierze do domu 
część jedzenia, to prawdopodobieństwo 
marnotrawstwa znacznie spadnie. Jeżeli 
wigilię spędzamy tylko z domownika-
mi i nie mamy komu wydać jedzenia na 
wynos, to warto podzielić się nim z po-
trzebującymi. Dla przykładu w Lesznie 
nadwyżki jedzenia można zawieźć do lo-
dówki dla głodnych, która znajduje się

w noclegowni dla bezdomnych przy uli-
cy Towarowej 10. 

- Produkty może przywieźć tam każdy, 
pod warunkiem, że są dobrej jakości 
i z aktualną datą przydatności do spo-
życia. Jeżeli wkładamy do lodówki go-
towe dania, to należy zaznaczyć na opa-
kowaniu, kiedy zostały przyrządzone. 
Miejmy na uwadze, że lodówka nie zo-
stała postawiona po to, by pozbywać się
przeterminowanych resztek, lecz by dzie-
lić się z potrzebującymi i przy okazji nie 
marnować jedzenia - mówi Magdalena 
Biegańska.

Jeżeli prowadzisz sklep, piekarnię czy 
restaurację, to nadwyżki żywności mo-
żesz sprzedać za symboliczną kwotę
za pomocą aplikacji Too Good To Go. 
Paczki niespodzianki z niesprzedanym 
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danego dnia posiłkiem zostaną uratowa-
ne przez użytkowników aplikacji, która 
działa już także na terenie Leszna. 

Dobrym pomysłem jest również mro-
żenie wigilijnych potraw, które będą
jak znalazł na przykład na przyjęcie 

sylwestrowe. Dzięki temu zabiegowi za-
oszczędzicie pieniądze i czas, bo nie bę-
dzie trzeba po raz kolejny robić zaku-
pów i „stać przy garach”. Pamiętajcie, 
żeby zrobić przed świętami porządek 
w zamrażalce, byście mieli miejsce na 
te wszystkie pyszności. Mrozić można 

nawet ciasta (ale tylko te, które nie są
z kremem) oraz sałatkę jarzynową (jeżeli 
nie dodaliście do niej majonezu).

Dzięki coraz popularniejszej idei zero 
waste internet jest pełen pomysłów na 
dania z resztek. Zainspirujcie się zatem 

i dajcie wigilijnym potrawom „drugie 
życie”. Rybę po grecku zapieczcie w cie-
ście francuskim, z bigosu przyrządźcie 
łazanki, ze smażonych ryb zróbcie pa-
stę na kanapki, a z resztek ciasta i chle-
ba – pudding. 

Polecam również przestać stosować się
do słynnego powiedzenia mam i babć: 
„nie jedz tego - to na święta”. Jeżeli 
to, co zostało kupione i przyrządzone 
w nadmiarze, zaczniemy jeść wcześ-
niej, to mniej z tego zostanie wyrzu-
cone. Warto zatem zastanowić się, czy 
w kontekście konsumpcji oczekiwanie 
na pierwszą gwiazdkę jest bezwzględ-
nie konieczne.

Zastosujcie się do powyższych rad. 
Niech wasze święta będą udane, a nie 
zmarnowane!

Na te święta życzę wszystkim wszyst-
kiego niezmarnowanego!

TEKST I ZDJĘCIE: 

MAGDALENA WOŹNA

Zarząd i Pracownicy
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Lesznie

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
upłynie Państwu w miłości,  
spokoju i dobrym zdrowiu,

a Nowy Rok 2022 przepełniony będzie  
pomyślnością oraz zadowoleniem 

z podjętych życiowych wyzwań!

Serdeczne życzenia 
dla Klientów i Partnerów

składają

grudzień 2021 r.

REKLAMA
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Wszystkie barwy zorzy polarnej
Są w życiu takie chwile, które zmieniają je na zawsze. Dla Pawła Frąckowiaka takim momentem była rodzinna wycieczka. Miał 

wówczas 10 lat. Lot z Poznania do Warszawy samolotem Ił-14 zafascynował go tak bardzo, że nie mógł przestać myśleć o lataniu 

i postanowił zrobić wszystko, by zostać pilotem. Dzięki ogromnej determinacji spełnił swoje marzenie i teraz, gdy od kilku tygo-

dni jest na emeryturze, może z pełnym przekonaniem powiedzieć, że warto w życiu iść za głosem serca.

Latanie samolotem to pasja, której pod-
porządkowuje się całe życie. Droga, jaką
trzeba pokonać, by tak jak Paweł zasiąść
za sterami Boeinga 787 Dreamlinera, 
składa się z niezliczonej ilości testów 
psycho-fi zycznych, kursów i godzin 
za sterami samolotów szkoleniowych. 
Mając 16 lat, Paweł rozpoczął podnieb-
ną przygodę od latania na szybowcach 
w Aeroklubie Poznańskim. 
- Mimo że był to tylko pierwszy etap 

do spełnienia celu, który sobie zało-
żyłem, czyli pracy w Polskich Liniach 
Lotniczych LOT, to statki powietrzne 
bez silnika tak mnie zafascynowały, że 
do dziś uprawiam szybownictwo wyczy-
nowo. Uważam, że każdy pilot powinien 
w swojej karierze przejść ten etap, ponie-
waż latanie szybowcem uczy nawyków, 
które są nieocenione podczas kolejnych 
etapów pracy w tym zawodzie – wyjaś-
nia Paweł.
Po ukończeniu studiów na Politechnice 

Poznańskiej i zdobyciu licencji za-
wodowej pilota, przez 3 lata był
Szefem Wyszkolenia w Aeroklubie 
Szczecińskim. Następnie podjął pracę
w lotnictwie usługowym.
- Jednym z zadań, których podejmowa-
ła się fi rma Agro, było gaszenie poża-
rów nad Hiszpanią, Portugalią, a nawet 
Afryką. Pamiętam, że towarzyszyła temu 
ogromna adrenalina, ponieważ samolot 
w takich warunkach specyfi cznie się za-
chowuje, a do tego w maszynach, który-
mi lataliśmy, nie było przecież drugiego 

silnika czy autopilota jak w samolotach 
pasażerskich – wspomina Paweł.
W środowisku lotniczym zwykło się

mawiać, że każdy pilot na początku ka-
riery dostaje dwa worki: jeden ze szczęś-
ciem, drugi z doświadczeniem. Na po-
czątku ten z doświadczeniem jest pusty, 
a ten ze szczęściem jest niewiadomą. 
- Niektórzy mówią, że wystarczy nie 

mieć pecha - ja go nie miałem – z uśmie-
chem swoją karierę podsumowuje Paweł. 
Dlatego nie będzie w tym miejscu opo-

wieści o palących się silnikach i pory-
waniu samolotów przez terrorystów. 
Oczywiście zdarzały się problemy, któ-
re zaburzały porządek lotu, takie jak 
chory pasażer na pokładzie albo ptak 
wkręcony w silnik, ale to standardo-
we sytuacje, które przewiduje podręcz-
nik bezpieczeństwa. Mimo że charakter 
pracy pilota nie sprzyja udanemu ży-
ciu rodzinnemu, Paweł miał to szczęś-
cie, że w jego przypadku było inaczej. 
Przyznaje jednak, że to zasługa cierpli-
wej żony. Szczęśliwie również spełniło 
się jego marzenie o pracy w liniach lot-
niczych LOT, w których spędził 31 lat. 
Praca u jednego przewoźnika w tym za-
wodzie to rzadkość. Ostatnie 6 lat karie-
ry spędził za sterami Dreamlinera, wyko-
nując loty długodystansowe, najczęściej 
do Chicago, Nowego Jorku, Toronto 
i Miami. Nie licząc Antarktydy i Nowej 
Zelandii, okrążył samolotem cały świat. 
Pytany o ulubione miejsce, które było 
dane mu zwiedzić, odpowiada, że wszę-
dzie próbował dostrzec dla siebie coś

interesującego, jednak bardziej niż cel 
podróży fascynował go zawsze sam lot. 
- Widoki, które było dane mi podziwiać, 

to obrazy, które zostaną w mojej głowie 
na zawsze. Chmury rysujące na niebie 
piękne pejzaże, słońce oświetlające zie-
mię pod różnym kątem, zorza polarna 
mieniąca się wieloma kolorami, obłoki 
srebrzyste składające się z mikroskopij-
nych kryształków lodu. Dużą frajdę spra-
wiał mi fakt, że steruję maszyną, która 
mimo ogromnego ciężaru odrywa się od 
ziemi. Razem z nią odrywały się też moje 
myśli od przyziemnych spraw, ponieważ
lot wymaga ogromnego skupienia i spra-
wowania kontroli nad wieloma rzeczami 
jednocześnie – wyjaśnia Paweł.
Praca pilota w linii lotniczej nie polega 

tylko na pilotowaniu statku powietrzne-
go. Kapitan musi zarządzać całym pro-
cesem związanym z przewiezieniem pa-
sażerów w taki sposób, aby rejs odbył
się bezpiecznie, zgodnie z procedurami 
i przepisami oraz możliwie punktualnie. 
- Pół godziny przed startem załoga kok-

pitowa sprawdza poprawne przygotowa-
nie wszystkich potrzebnych do realiza-
cji lotu dokumentów, trasę lotu, lotniska 
zapasowe, dopuszczalne masy samolotu 
do startu i lądowania, pogodę, jak rów-
nież paliwo potrzebne do wykonania ca-
łej operacji – opisuje Paweł.
Co do samego lotu, mówi się, że lata 

się w szybowcach i małych samolotach, 
natomiast w samolotach rejsowych się
zarządza. Związane jest to z tym, że 
część lotu wykonuje się na autopilocie. 

Używanie autopilota nie oznacza, że 
piloci w tym momencie odpoczywają. 
Muszą skupić się na bezpiecznym wy-
konaniu operacji lotniczej i monitorowa-
niu pracy samej maszyny, jak i uważnym 
słuchaniu korespondencji z kontroli ru-
chu lotniczego. Trzymanie sterów przez 
cały czas byłoby bardzo męczące i na 
dłuższą metę niebezpieczne. Relacja 
między pilotami podczas lotu podawana 
jest za przykład skutecznej komunikacji. 
Na szkoleniach ćwiczy się jak przekazać
maksimum informacji przy użyciu mini-
malnej ilości słów.
Dzięki temu, że lotnictwo rejsowe po-

lega na ciągłym przyswajaniu wiedzy 
i zapamiętywaniu kolejnych przepisów, 
umysł pilota długo pozostaje w dobrej 
kondycji. Podobnie jest z formą fi zycz-
ną. By wytrzymać długie trasy, a co 
za tym idzie częste przekraczanie stref 
czasowych, pilot musi dbać o zdrowie. 
Trening, odpowiednia dieta oraz ilość
snu to elementy, które są niezbędne, by 
przejść regularne testy wydolnościowe 
i móc nadal wykonywać ten zawód.
- Częścią profesjonalnego podejścia 
do zawodu pilota jest dbanie o zdro-
wie. Uprawiam marsze, biegi, wykonu-
ję ćwiczenia z wykorzystaniem cięża-
ru własnego ciała. Będę ten tryb życia 
kontynuował także teraz, po przejściu 
na emeryturę, ponieważ nadal czynnie 
uprawiam szybownictwo. Muszę być
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zatem fi t, by mieścić się do kabiny – żar-
tobliwie komentuje Paweł.
Leszno - stolica polskiego szybowni-

ctwa, w którym Paweł mieszka od kil-
ku miesięcy, wydaje się zatem ideal-
nym miejscem dla Pawła do cieszenia 
się życiem na emeryturze. W planach, 
oprócz spacerów ze swoimi ukochanymi 
jamnikami w lasach Karczmy Borowej, 
ma także inne aktywności. Będzie mię-
dzy innymi szkolił młodych adeptów 

na symulatorach lotu, przeprowadzał
wstępne szkolenia do licencji zawodo-
wej i współpracował z wydziałem pilo-
tażowym Politechniki Poznańskiej. 
Jak widać, praca będąca jednocześnie 

pasją nie zna słowa emerytura.

TEST: MAGDALENA WOŹNA

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE 

PAWŁA FRĄCKOWIAKA 
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Zdrowe wypieki z tradycyjnego pieca
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” w Osiecznej to fi rma z wieloletnią tradycją. Jedną z gałęzi jej dzia-

łalności jest piekarnia, która od 1945 roku zaopatruje sklepy w  gminie Osieczna i  w  ościennych gminach 

w świeże, pachnące pieczywo na naturalnym zakwasie.

Dziennie spod ręki piekarzy z Osiecznej 
wychodzi ponad 2.000 bochenków 
chleba i 9.000 bułek. Na wszystkie 
produkty zużywają około 2 ton mąki. 
W Lesznie znajdują się 2 sklepy fi rmo-
we GS Osieczna: na targowisku przy ul. 
Holenderskiej oraz na Osiedlu Wieniawa. 
Poza tym ich wyroby można kupić w po-
nad 50 sklepach na terenie kilku gmin, 
prowadzą również sprzedaż obwoźną. 
Dzięki temu ich wypieki trafi ają także 
do klientów z małych miejscowości, po-
zbawionych dostępu do stałych punktów 
sprzedaży. 
- Warto podkreślić, że przyjmujemy rów-

nież zamówienia od klientów indywidu-
alnych na różnego rodzaju uroczystości, 
takie jak komunie, wesela czy imprezy in-
tegracyjne. Nie ma także problemu, żeby 
zamówić u nas na przykład 2 bochen-
ki 3-kilogramowego chleba. Wystarczy 
tylko odpowiednio wcześnie zgłosić ta-
kie zamówienie telefonicznie – mówi 

Leszek Frąckowiak, Kierownik Piekarni 
GS Osieczna.
Piekarnia z Osiecznej wypieka pieczy-

wo na naturalnym zakwasie w tradycyj-
nych piecach ceramicznych zbudowa-
nych z cegieł szamotowych, które mają
bardzo dobre właściwości akumulacji 
ciepła. 
- Smak i zapach produktów, które wy-

rabia się w piecach ceramicznych, jest 
o wiele intensywniejszy od tych, które 
powstają w piecach gazowych. Praca na 
takich piecach jest zdecydowanie trud-
niejsza, ale nas to nie zniechęca, ponie-
waż najważniejsza jest dla nas jakość na-
szych produktów i zadowolenie naszych 
klientów – objaśnia Leszek Frąckowiak.
Można powiedzieć, że pieczywo z pie-

karni w Osiecznej to wyrób rzemieślni-
czy, ponieważ poza mieszaniem ciasta, 
które wykonuje maszyna, wszystko ro-
bione jest ręcznie – dzielenie, ważenie 
zaokrąglanie, wydłużanie. Wytwarzanie 
pieczywa  w ten sposób jest bardzo 

czasochłonne, ale walory smakowe goto-
wego produktu rekompensują trud wło-
żony w proces produkcji.
- Od lat twardo stoimy przy swoim 

w kwestii procesu i metod wytwarzania. 
Zdajemy sobie sprawę, że automatyza-
cja produkcji obniżyłaby koszty wyrobu 
produktów, jednak nie chcemy obniżać
naszej renomy, którą przez lata budo-
waliśmy – tłumaczy Leszek Frąckowiak.
Warto podkreślić, że pieczywo na za-

kwasie, jeżeli jest przechowywane w od-
powiednich warunkach, zachowuje do-
bry smak nawet do 10 dni. Nadaje się
również do mrożenia. 
- Dietetycy odradzają jedzenie chleba, 

a według mnie nie powinniśmy z niego 
rezygnować. Kwas mlekowy, który jest 
jednym z jego składników, pomaga od-
budować fl orę bakteryjną jelit – mówi 
Leszek Frąckowiak.
Poza szerokim asortymentem pieczywa, 

piekarnia GS Osieczna ma w ofercie rów-
nież drożdżówki, pączki z powidłami, 

ciasta, ciastka kruche, orkiszowe i ko-
kosanki. Od połowy listopada do świąt 
pieką również pierniki: wykrawane, kra-
jankę i kostkę piernikową. Bułka tarta 
i pyzy to produkty, które również cieszą
się dużym zainteresowaniem. 

Piekarnia GS Osieczna 
ul. Łoniewska 1 
64-113 Osieczna 
Tel: 65 535 01 33

(8
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Przepisy z początku 

XX wieku

ŚWIĄTECZNE

SŁODKOŚCI
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Tort Migdałowy

Dziesięć białek ubić na mocną pianę, domieszać ½ funta pudercukru wciąż wol-
no ubijając. Utrzeć na tarce ½ funta słodkich migdałów z łupinami, pokrajać
w kostki za 30 fen. cykaty (skórki z owoców cytrusowych w miodzie), zmieszać
razem z pianą, wlać w formę wysmarowaną masłem i piec w dobrze gorącym 
piecu. Po wyjęciu z pieca polać lukrem czekoladowym przyrządzonym w nastę-
pujący sposób: ¼ funta czekolady tartej, ¼ funta cukru, łyżeczkę świeżego masła, 
2 łyżki słodkiej śmietanki, zmieszać i zgotować dobrze.

Likier kakaowy

Na 4 łuty (łut to 1/32 funta) sproszkowanego kakao, pół laski wanilji, nalać ½ li-
tra spirytusu i 1/8 litra wody. Zostawić przez tydzień raz po raz potrząsając. 
Potem przecedzić, wycisnąć i przefi ltrować przez bibułkę. Ugotować syrop z 8 
łutów cukru 8 łyżek wody. Wystudzony syrop zmieszać z wyżej przyrządzonym 
płynem.

Cukierki (pralinki)

Masa na pralinki robi się z cukru pudru, do którego dodać tyle soku, aby można 
robić kulki. Rozpuścić w miseczce naparze kakao w tabliczkach, maczać w niej 
kulki cukrowe i kłaść na talerz dla wystygnięcia, stawiając w zimne miejsce.

Czekoladki

1 funt kakao w tabliczkach rozpuścić w donicy stawiając ją na gotującej wodzie; 
dosypać 1 funt przesianego pudru cukru, wanilji na 10 fen. (fenigów) utrzeć do-
skonale, zmieszać i nałożyć tą masą foremki, stawiając do wystudzenia w zimne 
miejsce.

Serduszka czekoladowe

Pianę z 3 białek umięszać z ½ funtem cukru, 8 gram cynamonu, ½ funtem mig-
dałów tłuczonych, 60 gram czekolady tartej i 2 łyżkami mąki pszennej. 
Rozwałkować i wykrawać serca, piec w piecu na blasze wysmarowanej woskiem 
(wosk pszczeli).

Cudzoziemcy w Lesznie i okolicach 
mogą liczyć na wsparcie!

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla 
migrantów i migrantek, doradztwo, in-
tegracyjny wieczór z polską kulturą czy 
wizyty w instytucjach kultury... - wszyst-
ko to działo się w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy w Lesznie i gminie Krzywiń, 
za sprawą projektu "Akcja Integracja!", 
którego realizatorem była Fundacja 
Cooperacja.
Była to już druga edycja projektu, a jak 

podkreślają jego pomysłodawczynie - 
z pewnością nie ostatnia! Potrzeba pro-
wadzenia działań na rzecz migrantów 
i migrantek zamieszkujących w Lesznie 
i okolicach jest bowiem odczuwalna. 
Dzięki pozyskanemu przez Fundację

dofi nansowaniu ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, obco-
krajowcy mogli uczestniczyć m.in. w cy-
klu lekcji języka polskiego, odwiedzić
lokalne instytucje kultury, wziąć udział
w integracyjnym wieczorze z polską kul-
turą, który odbył się latem na Polanie 
Trzech Dębów w Karczmie Borowej.
Aby wesprzeć obcokrajowców w zała-

twianiu spraw w nowym dla nich kra-
ju, uruchomiono mobilny infopunkt 

dla cudzoziemców. Lekcje języka pol-
skiego wciąż są realizowane, tym ra-
zem jednak w zmniejszonym wy-
miarze godzin, przy wykorzystaniu 
środków pozyskanych m.in. za pośred-
nictwem portalu do zakupów online 
FaniMani.pl/fundacjacooperacja, a tak-
że dzięki indywidualnym darczyńcom. 
Jeśli zatem chcą Państwo wesprzeć na-
sze działania zachęcamy do odwiedze-
nia zakładki "wspieraj nas" na stronie 
www.cooperacja.pl/Wplaty.html
Informacje o wszystkich działaniach 

prowadzonych na rzecz migrantów 
i migrantek znajdują się na stronie in-
ternetowej Fundacji Cooperacja - 
www.cooperacja.pl
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Dali sobie SZANSĘ
Nazywają się „9”, choć jest ich sześciu. Trzech dwudziestolatków, trzech przed pięćdziesiątką. Wszyscy mają jeden cel – chcą, by 

ich muzyka zostawała w głowach fanów jeszcze długo po tym, jak ją usłyszą. Lubią to co grają i siebie nawzajem. Ich muzyka 

wymyka się spod ram gatunkowych, które traktują jedynie jak tworzywo. Podczas swoich koncertów dobrze się bawią, bo 

w końcu spełnili swoje marzenie o autorskim projekcie. Idą tam, gdzie prowadzi ich melodia.

Inicjatorem powstania zespołu jest Grzegorz Sterna, który pisze piosenki, od kiedy 
babcia kupiła mu pierwszą gitarę w sklepie papierniczym. Instrument, który otrzymał
w 1987 roku, zdeterminował jego życiowa pasję. Grał punk, rock, blues, a nawet - 
czysto zarobkowo - komponował piosenki z gatunku disco polo. Muzykował w wie-
lu leszczyńskich zespołach i konfi guracjach, poszukując swojego muzycznego „ja”. 

- Gdy w 2019 roku usłyszałem Karola Dziubę podczas jednego z koncertów, za-
chwyciłem się jego energią i możliwościami wokalnymi. Pomyślałem, że fajnie by-
łoby stworzyć coś razem, ale brakowało mi odpowiedniego repertuaru – wspomi-
na Grzegorz.

Dwa lata temu w życiu osobistym Grzegorza nastąpiły pewne zmiany, a z nimi 
przyszła fala nowych, muzycznych inspiracji. Jego głowa była przepełniona licz-
nymi pomysłami, dlatego komponował po 3-4 utwory dziennie. Zaprosił Karola na 

wspólną próbę i okazało się, że miał nosa. Karol, swym głosem i interpretacją, po-
trafił idealnie oddać to, co autor utworów, czyli Grzegorz miał na myśli. Postanowili 
założyć zespół. Do projektu zaprosili zaprzyjaźnionych muzyków, z którymi już nie 
raz zetknęli się na leszczyńskich scenach. Do składu dołączyli: Wojciech Frąckowiak 
(gitara/wokal), Damian Ziegler (instrumenty klawiszowe), Szymon Bartkowiak 
(gitara basowa) i Zbyszek Woźniak (perkusja). Natalia Muszyńska i Jagoda Bosko 
wspierają zespół podczas koncertów i nagrań w studiu śpiewając chórki.

- 20 lat czekałem na takich ludzi. Świetnie się rozumiemy muzycznie i wiele nas łą-
czy. Chociażby to, że każdy z nas był już trochę zmęczony odtwarzaniem nieswoich 
utworów – mówi Grzegorz.

- Jak zadzwoniłem do perkusisty, by zapytać, czy chce do nas dołączyć, to z jego 
ust padło pytanie: „czy będziemy grać covery, bo jak tak, to ja odpadam?” - wtrą-
ca Karol.

- Granie utworów innych artystów jest bardzo rozwijające i wyrabia muzyczną
wrażliwość, dlatego nie jest to stracony czas, jednak nigdy nie zaspokaja ambicji 
tak, jak własne produkcje – wyjaśnia Grzegorz.

- Motywacją do powstania zespołu było stworzenie autorskiego projektu. Spełnieniem 
marzeń każdego z nas było zaprezentowanie na scenie tego, co naprawdę nam w du-
szy gra. Dlatego przed koncertem premierowym było dużo stresu, ponieważ zastana-
wialiśmy się, jaki będzie odbiór naszej muzyki. Na szczęście po występie usłyszeli-
śmy mnóstwo pozytywnych słów od publiczności, która licznie zgromadziła się pod 
sceną na sali GOK-u w Lipnie. Myślę, że to dzięki temu, że ludzie czuli, że jesteśmy 
autentyczni i że sami również dobrze bawiliśmy się podczas koncertu – dodaje Karol.

Artyści znaleźli wspólny mianownik muzyczny. To, co stworzył na początku 
Grzegorz, teraz wspólnie dopracowują podczas prób i nagrań w studiu. Każdy 

Fot. Tomasz Frąckowiak
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z członków zespołu dokłada cegiełkę do fi nalnego brzmienia danego utworu, dla-
tego ich próby często przypominają jam session.

- Czasami jest tak, że nie potrafię na przykład przekazać tego, jak ma zagrać per-
kusja, ale słyszę to w głowie. Za to świetnie potrafi  to zrobić Szymon, nasz basista. 
Piękne jest to, że w tym zespole jest chęć nie tylko do grania, ale również do two-
rzenia muzyki. Ktoś doda akordy, ktoś zaproponuje inny podział rytmiczny, ktoś
inną linię melodyczną, ktoś dopisze swój refren i nagle powstaje nowa, lepsza ja-
kość utworu. To dowód na to, że zespół co prawda składa się z sześciu różnych mu-
zycznych wszechświatów, ale świetnie się rozumiemy i uzupełniamy. Dzięki temu, 
że każdy z nas ma inne inspiracje muzyczne, nasz repertuar będzie pięknie ewalu-
ował – mówi Grzegorz.

Nazwa zespołu jest zmienna, co oznacza, że każdy może ją wymawiać w języku, 
w jakim chce. W numerologii 9 oznacza nowe szanse i nowe początki, z których 
warto skorzystać. Zwiastuje ona również zamknięcie cyklu po to, aby mógł pojawić
się kolejny. Na pytanie, co grają, odpowiadają „piosenki”, ponieważ nie trzymają
się danego gatunku, dlatego w ich utworach usłyszymy pop, rock, country, blues, 
hard rock, jazz, funky, electro oraz elementy folkowe. Na koncertach ballady prze-
platają żywszymi utworami, które podrywają publiczność z krzeseł. O tematyce 
swoich utworów mówią „motywacyjna”. W „This Too Will Pass” śpiewają o tym, 
że wszystko przemija - zarówno to, co dobre, jaki i to, co złe. Z kolei w utworze 
„Changes” przekonują, że zmiany w życiu są dobre i że są jedyną nadzieją. 

- Gramy o miłości i o starych krzesłach. O zmianach w sobie i na świecie. O tym, 
że życie nawet z porzyganą gębą może być piękne. O demonach i aniołach w na-
szych głowach. O tym, gdzie znaleźć metr prawdy w kosmosie kłamstw. Jak spoglą-
dać przez ciemność i słuchać śpiewu ziemi. Co się dzieje, że więdną usta i kiedy się
śmiać. O tym, na co warto czekać i o tym, że nie tylko piękne mija, brudne też – tak 
streszcza te 16 utworów granych podczas koncertów Grzegorz.

Zespół ma już za sobą 2 koncerty, premierę singla „Szansa”, który jest grany 
w Radiu Elka oraz Radiu Poznań, a także wydanie mini albumu pt. „Changes” z 4 

utworami. W najbliższych planach mają pracę nad nowym materiałem, który uzu-
pełni występy koncertowe. Na początku roku chcą wejść do studia, by nagrać ko-
lejne 2 single, a latem chcieliby pograć na festiwalach muzycznych, by pokazać
się szerszej publiczności. Priorytetem jest również nakręcenie teledysku do utworu 
„Szansa”, który ma im ułatwić promocję radiową.

- My nie musimy być na pierwszych miejscach list przebojów. Dla nas ważniejsze 
jest to, by ludzie znali nasze piosenki i chcieli je śpiewać z nami podczas koncer-
tów. Chcemy uszczęśliwiać swoją muzyką siebie i innych – podsumowuje Karol.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Fot. Bartłomiej Klupś
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Kreatywna, przebojowa i Mistrzyni Świata
Ikona leszczyńskiego i polskiego baloniarstwa. Niesamowita osobowość. Przychodząc na spotkanie działa jak włącznik dobre-

go samopoczucia wszystkich obecnych. Zupełnie jakby przyjęła zasadę, że ktokolwiek z nią przebywa, będzie się świetnie ba-

wić. Przed Państwem Balonowa Mistrzyni Świata z 2018 roku i popularyzatorka baloniarstwa, Daria Dudkiewicz-Goławska. 

Z jakiegoś powodu Wayne Gretzky 
chwycił kij hokejowy, a Tiger Woods 
golfowy. Czasem o karierze sportowej 
decyduje przypadek, a innym razem chęć
niesienia pomocy. Tak było w przypadku 
Darii, której romans z balonami rozpo-
czął się w 2003 r.
- Moja przyjaciółka, której tata był pi-

lotem, przekazała mi informację, że po-
szukiwani są wolontariusze do pomocy 
przy organizacji zawodów balonowych. 
Pełniłam funkcję obserwatora. To zada-
nie można porównać do funkcji, jaką peł-
ni sędzia liniowy w piłce nożnej. To był
mój pierwszy kontakt z baloniarstwem. 
Przez kilka kolejnych lat byłam aktyw-
nym członkiem ekip balonowych – opo-
wiada mistrzyni świata.
Balony zaczęły ją uzależniać i chciała 

czegoś więcej. Szybko przekuła marze-
nia w plany. Odbyła szkolenia, zdobyła 
licencję pilota balonu wolnego, a następ-
nie zdobyła uprawnienia do startowania 
w zawodach sportowych.
- Balony sportowe różnią się od tych 

przeznaczonych dla lotów komercyj-
nych. Te drugie są zazwyczaj zdecydo-
wanie większe i mogą też przybierać roz-
maite kształty. Inna jest także specyfi ka 
lotu. Podczas zawodów poniekąd cały 
team odpowiada za wynik. Mój zespół
składa się z kilku osób i każda z nich ma 
swoje zadania, jak choćby przygotowa-
nie balonu do startu, pomiary wiatru 
przy ziemi czy przypominanie o rzeczach 
istotnych, na przykład ograniczeniach 
wysokości, rodzajach zrzutów markera, 
kontroli czasu trwania konkurencji i wie-
lu innych, które w ferworze walki mogą
mi umknąć. Stąd niezwykle ważne jest 
zaufanie, doświadczenie i komunikacja 

pomiędzy osobami znajdującymi się na 
ziemi i tymi w powietrzu – dodaje.
Podczas lotu balonem niezwykłym ka-

pitałem są widoki. Malejący w oczach, 
a rosnący w sercu krajobraz trudno po-
równać z czymkolwiek. Fotografi e balo-
nów unoszących się na niebie niezmien-
nie należą do najbardziej pożądanych, co 
dowodzi, jak bardzo pozytywne emocje 
wywołują te statki powietrzne. 
Daria mimo tego, że w powietrzu spędza 

setki godzin, nie traci gruntu pod noga-
mi. I wyjaśnia, na czym polega trening.
- Do najważniejszych cech pilotów ba-

lonowych możemy zaliczyć wyobraźnię
przestrzenną, opanowanie, umiejętność
podejmowania szybkich decyzji, skupie-
nie i podzielność uwagi. Warunki fi zycz-
ne nie odgrywają najważniejszej roli, 
co wcale nie oznacza, że nie należy być
sprawnym. Trzeba przede wszystkim pa-
miętać, że ilość gazu jest ograniczona, 
grawitacja nie znika, a siły natury są
potężniejsze od nas. Dlatego koniecz-
nie należy wszystko dobrze zaplanować
i nigdy nie tracić szacunku do żywiołów. 
Największe doświadczenie zbiera się
podczas uczestnictwa w zawodach czy 
fi estach balonowych. Loty treningowe 
warto odbywać w trudnych warunkach. 
Nigdy nie wiadomo jak zmieni się sytu-
acja atmosferyczna w czasie zawodów. 
Kiedy Daria opowiada o charaktery-

styce tego sportu, odnoszę wrażenie, że 
przypięto jej skrzydła. Przekonuje mnie, 
że sport balonowy to coś, co trzeba po-
czuć, dotknąć, posmakować i pokochać, 
zaś sam lot balonem może zmienić ży-
cie na lepsze. Tak było w przypadku 
mojej rozmówczyni, która w 2018 r. za-
jęła pierwsze miejsce w Balonowych 

Mistrzostwach Świata Kobiet. Obrona 
tytułu będzie miała miejsce w 2023 roku 
w Australii. Złoto, które zdobyła w kla-
syfi kacji żeńskiej, jest również prze-
pustką do przyszłorocznych Mistrzostw 
Świata w klasyfi kacji ogólnej, które od-
będą się we wrześniu w słoweńskiej 
Murskiej Sobocie.
Aktualna mistrzyni świata niezwykle 

chętnie dzieli się swoją pasją i doświad-
czeniem z szerszym gronem osób. Była 
inicjatorką wielu wydarzeń w ramach 
sierpniowego Leszczyńskiego Ulicznego 
Festiwalu Artystycznego. Dzięki niej 
najmłodsi (i nie tylko) mogli wejść i ba-
wić się wewnątrz powłoki balonu, podzi-
wiać start balonu z rynku czy obejrzeć
wyśmienity spektakl, jakim był pokaz 

akrobatyki na szarfach zwisających z ba-
lonu. Świetna robota!
Warto zaznaczyć, że baloniarstwo nie 

jest jedyną pasją Darii. W przerwach mię-
dzy lotami… lepi z gliny – powszechnie 
znanych bohaterów oraz własne wyobra-
żenia. Ma także głowę pełną pomysłów 
na dalsze działania.
- Chciałabym dalej promować sport 

balonowy, pokazać możliwości rozwo-
ju młodym ludziom. Mam wiele planów 
związanych z realizacją celu, nie chcia-
łabym jednak wszystkiego zdradzać. 
W najbliższym czasie planuję także odbyć
szkolenie samolotowe – podsumowuje.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Daria podczas LUFY, fot. OLEK BORTEL

Daria w swoim żywiole, fot. DAMIAN HORNET
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Nowy sezon, nowy regulamin. W sezonie 2022 nie będzie obowiązku posiadania w me-
czowym składzie drużyny dwóch juniorów z polskim paszportem. Zapis ten w najbliż-
szym sezonie dotyczyć będzie jednak jedynie drugiej ligi żużlowej. Z kolei w Ekstralidze 
zmianie ulegnie system rozgrywek play off . Uczestniczyć w niej będzie aż sześć drużyn. 
Zwycięzca regulaminowej tabeli spotka się z szóstą drużyną rozgrywek, druga drużyna 
zmierzy się z piątą, a trzecia z czwartą. Do następnej fazy, obok zwycięzców, awansuje 
także przegrana ekipa z najlepszym bilansem dwumeczu. Wystartują także rozgrywki 
U-24. Udział w nich będzie obowiązkowy dla ekstraligowych drużyn.

Z drużyną Byków żegna się Krzysztof Sadurski, który zasili szeregi Wilków z odległego 
Krosna. W kewlarze z Bykiem nie baczymy też Szymona Szlauderbacha. Ten zostaje 
w Wielkopolsce i będzie reprezentował barwy gnieźnieńskiego Startu. Szeregi klubu 
ze Strzeleckiej zasilili z kolei bracia Jesper i Jonas Knudsen z Danii oraz James Pearson. 

Sportowa ciekawostka 

Sportowcy mają różne amulety czy rytuały, które mają przynieść im szczęście. Dla Taia 
Woffi  ndena to… Fredrik Lindgren. „Tajski” przyznał, że spotkał Fredrika spacerując po 
Starym Mieście w Pradze. Tego samego dnia wygrał swój pierwszy turniej w cyklu 
Grand Prix. Od tego czasu obligatoryjnie musiał znaleźć Lindgrena na mieście przed 
każdymi zawodami, zanim wyjechał na tor. Porównał to do gry „Gdzie jest Wally?”.

PIŁKA NOŻNA
Wyjazdową wygraną Polonii 1912 Leszno zakończyło się spotkanie z drużyną Zefka 
Kobyla Góra 1:2. Mocniejsi od leszczynian okazali się piłkarze Warty Śrem, którzy po-
konali Polonię przy Strzeleckiej w stosunku 0:2. leszczynianie zrehabilitowali się po-
konując na wyjeździe Orła Mroczeń 1:2. Pojedynek z GKS Rychtal Poloniści zakończyli 
wynikiem 4:1.

Sportowa ciekawostka

Dlaczego Eric Cantona grał z podniesionym kołnierzykiem? Pojawiło się wiele teorii, 
m.in. te, że piłkarz chciał pokazać znaczek sponsora albo ukryć tatuaż. Francuz przyznał 
w jednym z wywiadów, że to przypadek. Pewnego dnia zakładając koszulkę, kołnierzyk 
przyjął pionową pozycję. Przyznał też, że od czasu gry z postawionym kołnierzykiem 
odczuwa mniejszy ból szyi. Warto odnotować, że w jednym ze spotkań rozegranych 
przez francuza, po sfaulowaniu obrońcy Richarda Shawa, Cantona zobaczył czerwony 
kartonik. Następnie opuścił kołnierzyk, co było ewidentnym dowodem, że dla niego 
mecz jest już zakończony.

FUTSAL
Konsekwentni w zbieraniu punktów są leszczyńscy futsalowcy. Wygrali na własnym 
obiekcie z rywalami z Torunia 7:1. Z niezwykle trudnego futsalowego terenu, jakim 
jest Bielsko-Biała, wrócili z cennym punktem, remisując 3:3. Podczas meczu rozgry-
wanego w dniu Święta Niepodległości nie pozostawili żadnych wątpliwości rywalom 
i to kibice w Lesznie mieli kolejny powód do świętowania - Leszczynianie rozgromili 
drużynę przyjezdnych Red Devils Chojnice 9:0. W Lubawie pokonali miejscowych 5:8, 
w Trapezie zwyciężyli z AZS UW Darkomp Wilanów 2:1, natomiast w Chorzowie zwy-
ciężyli 1:9. Brawo!

PIŁKA RĘCZNA
Szczypiorniści Real Astromalu wygrali wyrównany derbowy pojedynek z Tęczą Folplast 
Kościan 28:24. Podtrzymują świetną passę, wygrywając w meczach, podczas któ-
rych układ nerwowy kibiców mógł szwankować. Zwyciężyli u siebie z ekipą z Nowej 
Soli 28:27 oraz w Legnicy z miejscową Dziewiątką, także minimalnie, 22:23. Kolejne 
Wielkopolskie derby, tym razem z Grunwaldem Poznań, zakończyły się porażką lesz-
czynian 19:22.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Doskonale spisują się rydzyńscy Rycerze. Pokonali Team-Plast Oleśnicę 101:74, KS 
Sudety Jelenią Górę 91:103, Zetkamę La Nonna Doral Nysę Kłodzko 84:69. Rycerze 
byli górą także podczas derbowego pojedynku, pokonując miejscowych Ostrowian 
75:115. Kolejny  przekonywający triumf odnieśli wygrywając z WKK Wrocław 91:57.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Doskonale spisują się rydzyńscy Rycerze. Pokonali Team-Plast Oleśnicę 101:74, KS 
Sudety Jelenią Górę 91:103, Zetkamę La Nonna Doral Nysę Kłodzko 84:69. Rycerze 
byli górą także podczas derbowego pojedynku, pokonując miejscowych Ostrowian 
75:115. Kolejny  przekonywający triumf odnieśli wygrywając z WKK Wrocław 91:57.

BOKS
Na pochwałę zasłużyli leszczyńscy bokserzy. W Gostyniu zorganizowano „Sobotę 
Bokserską” z udziałem zawodników z trzech województw: Wielkopolskiego, Kujawsko-
Pomorskiego oraz Lubuskiego. Mistrzowsko barw Polonii 1912 bronili: Maciej 
Andrzejewski, zwycięzca w kategorii kadet do 67 kg oraz Marika Serwatka w kate-
gorii junior do 60 kg. Sporo adrenaliny i pozytywnych emocji dostarczyły także walki 
adeptów: Mai Sowy oraz Macieja Sowy 

REKLAMA
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Świat w pigułce
Żywieniowa rewolucja

Władze miasta Helsinki zdecydowały, że od stycz-
nia 2022 roku w trakcie uroczystości samorządowych 
nie będą serwować dań z mięsem. Ponadto zrezygnu-
ją z jednorazowych sztućców. Mleko krowie zastąpi 
wegański odpowiednik w postaci mleka owsianego. 
Ponadto każdy produkt będzie oznaczony certyfi katem 
Fairtrade. Czy w takim razie Helsinki czeka wegeta-
riańska/wegańska rewolucja? Nie do końca, bowiem 
już wcześniej wiele fińskich stołówek szkolnych zre-
zygnowało z serwowania mięsnych dań.

Ostatni akcent
Frederik Willem de Klerk to ostatni prezydent z cza-

sów apartheidu w RPA. Na pierwszy rzut oka jest to 
postać dość pozytywna, ponieważ to w końcu za jego 
rządów zniesiono system segregacji rasowej, choć nie-
które aspekty jego prezydentury mogły budzić (i wciąż
budzą) pewne kontrowersje. De Klerk zmarł 11 listo-
pada w wieku 85 lat. Przyczyną śmierci był nowotwór. 

Wszechobecne aresztowania
Rzeczniczka gwatemalskich sil bezpieczeństwa poin-

formowała, że funkcjonariusze dokonali zatrzymania 
28 osób, które były powiązane z handlem narkotyka-
mi w kraju. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że aż 19 osób to… funkcjonariusze 
Krajowej Policji Cywilnej. Niektórzy z nich piastowali 
bardzo wysokie stanowiska. Z pewnością brzmi to dość
osobliwie, jednak kartele narkotykowe są tak silne, że 
z łatwością przekupują lokalnych policjantów. Z tego 
powodu zwalczaniem przestępczości zorganizowanej 
w takich państwach jak Gwatemala, Peru czy Meksyk 
zajmuje się najczęściej wojsko. 

Surowe wyroki
Mimo że sytuacja w Mjanmie uległa pewnej poprawie, 

to rządy wojskowej junty wciąż nie należą do stabilnych 
i spokojnych. Na początku listopada odbyły się głoś-
ne procesy sądowe przeciwko członkom Narodowej 
Ligi na rzecz Demokracji, czyli partii, która uprzednio 
sprawowała władzę w Mjanmie. Najsurowszy wyrok 
otrzymał minister Than Naing. W sumie za sześć prze-
stępstw korupcyjnych został skazany na 90 lat pozba-
wienia wolności. Nan Htwe Myint, lider wspomnianej 
partii, spędzi w więzieniu 75 lat.

Nietypowe miejsce (18+)
Właściciel pewnego wiedeńskiego domu publiczne-

go wpadł na dość oryginalny pomysł. Zauważył, że 
liczba klientów jest nadal znacznie niższa, niż przed 
pandemią. Postanowił coś z tym zrobić. W tym celu 
otworzył… punkt szczepień. Każdy, kto zdecyduje się
przyjąć szczepionkę, będzie mógł spędzić za darmo 30 
minut z wybraną przez siebie panią do towarzystwa. Co 
ciekawe, punkt szczepień jest dostępny również dla na-
stolatków. Oni jednak muszą skończyć co najmniej 14 
lat, a także przyjść z dorosłym opiekunem.

Mokre przemówienie
Tuvalu to malutkie, wyspiarskie państwo. Znane jest 

przede wszystkim z tego, że nawet minimalne podnie-
sienie poziomu wody powoduje liczne podtopienia. 
Niektórzy twierdzą nawet, że w niedalekiej przyszłości 
Tuvalu znajdzie się całkowicie pod wodą. Simon Kofe, 

czyli minister spraw zagranicznych, postanowił zwrócić
uwagę na ten problem. W tym celu zorganizował konfe-
rencję prasową, która odbyła się... na oceanie. Mównica 
została ustawiona w miejscu, w którym jeszcze kilka 
lat temu znajdował się suchy ląd. Zdjęcia z konferencji 
znajdziecie w internecie, wpisując nazwisko ministra. 

Tajemnicza śmierć
Do hotelu Gloria Palace w miejscowości Qerret 

w Albanii wybrała się grupka przyjaciół z Rosji. 
Początkowo wyjazd przebiegał bez żadnych komplika-
cji. W piątek, 15 października znajomi nie mogli jednak 
odnaleźć czterech swoich kompanów. Niezwłocznie 
zaalarmowali personel, a ten zdecydował się przeszu-
kać hotel. Wnet zostali odnalezieni. Okazało się, że 
cała czwórka jest już martwa i znajduje się w saunie. 
Wstępna sekcja zwłok wykazała uduszenie, choć nie 
można wykluczyć udziału osób trzecich. 

Legalizacja
Władze Luksemburga pod koniec października zde-

cydowały się zalegalizować uprawę oraz konsumpcję
konopii. Zgodnie z nowym prawem każdy będzie mógł
legalnie uprawiać maksymalnie 4 rośliny konopii, ale 
tylko na własny użytek. Dozwolony stanie się również
handel nasionami, które będzie można kupić w skle-
pach lub w internecie.

Dokumenty dla zwierząt
Ione Belarra, czyli hiszpański minister ds. społecz-

nych, potwierdził, że w następnym roku zostaną wpro-
wadzone dowody osobiste dla psów oraz kotów. Będą
one miały formę chipów. Nowa regulacja ma przede 
wszystkim zapobiec porzucaniu zwierząt przez opieku-
nów, jednak zdaniem ministra ma również pozytywnie 
wpłynąć na ilość bezdomnych czworonogów.

Mniejszy rygor
Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia 

Przedstawicieli Ludowych przyjął projekt ustaw, któ-
re mają zmniejszyć obciążenie szkolne uczniów i stu-
dentów. Zauważono bowiem, że coraz więcej dzieci 
i nastolatków zmaga się z problemami psychiczny-
mi, ponieważ nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
szkolnym. W tym celu zdecydowano m.in. o ustawo-
wym ograniczeniu liczby egzaminów. Znacznie zmniej-
szono także możliwość udzielania korepetycji online 
z podstawowych przedmiotów. Tutaj uzasadnieniem 
był fakt, że w ostatnim czasie powstały fi rmy, które 
masowo udzielały prywatnych lekcji w zamian za bar-
dzo duże wynagrodzenie. 

Podmiotowość zwierząt
Zgodnie z hiszpańskim kodeksem cywilnym zwierzę-

ta nie są rzeczami, jednak stosuje się do nich przepisy 
dotyczące rzeczy. Wkrótce może się to zmienić. Pewna 
para postanowiła wystąpić do sądu z wnioskiem o se-
parację. Ta została szybko orzeczona, jednak pojawił
się problem z pieskiem Panda. Madrycki sąd postano-
wił zastosować precedensowe rozwiązanie. Orzekł bo-
wiem, że byli małżonkowie są współopiekunami psa, 
więc zwierzę będzie zamieszkiwać na przemian u męż-
czyzny i kobiety. Wydaje się, że to pierwszy przypa-
dek, w którym sąd orzekał o opiece nad psem. Choć
z pewnością nie ostatni. 

Niezastąpiona opieka
Pewnego dnia do szpitala w Moskwie trafiła osiem-

dziesięcioletnia babcia. Na szczęście nie była sama, 
ponieważ każdego dnia dzwonił do niej wnuczek, 
aby upewnić się, że niczego jej nie brakuje. Wnuk za-
uważył, że babcia nie ma zapewnionej należytej opie-
ki. Postanowił działać natychmiast. Zameldował się
w szpitalu przebrany za… pielęgniarza. Trudno w to 
uwierzyć, jednak nastolatek przez 3 dni udawał perso-
nel szpitala, aby zapewnić babci jak najlepszą opiekę.  

Pierwszy
Królestwo Tonga to piękny, ale dość ubogi kraj. 

W ostatnich miesiącach stało się słynne, ponieważ
ofi cjalnie nie odnotowano tam ani jednego zakażenia 
wirusem Covid-19. Na początku listopada statystyka 
uległa pogorszeniu. Wśród 215 pasażerów, którzy przy-
lecieli z Nowej Zelandii, znalazła się jedna osoba, któ-
ra okazała się być zarażona. Prezydent Tonga ogłosił
stan kryzysowy. 

Cztery tony i 362 miliony dolarów
Agenci z Europolu poinformowali, że na począt-

ku listopada przejęli ponad 4-tonowy ładunek z ko-
kainą. Narkotyki zostały wysłane przez Paragwaj do 
Urugwaju, a ostatecznie miały trafić do Portugalii. 
Nie dotarły tam, ponieważ funkcjonariusze odkryli je 
w workach z soją w porcie w Rotterdamie. Kokaina 
została wyceniona na 362 miliony dolarów.

Przeprowadzka
Jakiś czas temu pisałem, że w Egipcie powstało nowe 

miasto niedaleko Kairu. Będzie ono pełnić funkcje ad-
ministracyjne oraz rządowe. Większość instytucji rzą-
dowych zostanie przeniesiona właśnie tam. Prezydent 
Egiptu Abdel Fattah al-Sisi poinformował, że przepro-
wadzka rozpocznie się już w grudniu. De facto będzie 
to oznaczało zmianę stolicy Egiptu.

Spryciarz
Na początku listopada pewna rodzina z Peru posta-

nowiła zakupić pieska. W końcu wybór padł na szcze-
niaka rasy husky syberyjski. Zwierzątko od początku 
wydawało się przyjazne oraz urocze. Wnet okazało się, 
że Run Run jest szybki, zwinny oraz chętnie poluje na 
inne zwierzęta. Wkrótce zamordował kawie domowe, 
kury oraz kaczki. Na miejsce przybyli eksperci, aby 
zbadać pieska. Okazało się, że jest to w rzeczywistości 
lis andyjski! Pochodzi z rodziny psowatych, jednak na 
tym podobieństwa się kończą. Przede wszystkim jest 
groźny dla innych zwierząt, sprytny, inteligentny oraz 
dość nieufny w stosunku do ludzi.

Kolejna tragedia
Ministerstwo spraw wewnętrznych Nigru poinfor-

mowało, że 7 listopada zginęło co najmniej 18 osób 
w wyniku zawalenia się kopalni złota. Prawdopodobnie 
liczba ta jest znacznie większa. Informacja jest o tyle 
smutna, że tragicznie zmarli to w większości dzieci 
i nastolatkowie, którzy każdego dnia ryzykują swoje 
życie, aby znaleźć kilka gram złota. Warto o tym pa-
miętać, gdy znowu zdecydujemy się na zakup kolejnej, 
niepotrzebnej biżuterii ze złota.

KAMIL DUDKA
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finansowanie 
inwestycji z emisji

obligacji 
przychodowych

100 mln zł z obligacji przychodowych – BGK odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności
Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzi emisję obligacji przychodowych do 100 mln zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie. Dzięki pozyskanym środkom MPWiK zrealizuje inwestycje strategiczne, w tym 

zmodernizuje i  rozbuduje oczyszczalnię ścieków w  Henrykowie oraz przeprowadzi modernizację systemu wodociągowego 

w Gminie Lipno. Inwestycje te zapewnią na kolejne kilkadziesiąt lat bezpieczeństwo odbioru ścieków i dostaw wody oraz wyraź-

nie ograniczą bieżące koszty eksploatacyjne, znacznie poprawiając między innymi efektywność energetyczną.

Z szacunków wynika, że w tym dziesię-
cioleciu Europa będzie potrzebować do-
datkowych 130 mld euro na osiągnięcie 
celów środowiskowych, niezwiązanych 
z energetyką.  Planowane przez lesz-
czyńskie wodociągi inwestycje wpisują
się w te cele, ograniczając wpływ spół-
ki na środowisko: na oczyszczalni ście-
ków zwiększy się efektywność procesu 
oczyszczania ścieków i zagospodarowa-
nia osadów ściekowych (przy okazji na-
stąpi odzysk energii elektrycznej i ciep-
lnej), a zdecydowanej poprawie ulegnie 
sprawność procesów uzdatniania wody 
w Gminie Lipno.
- Aby pomóc w realizacji inwestycji, 

przeprowadzimy dla MPWiK w Lesznie 
emisję obligacji przychodowych. To 
bardzo specjalistyczne fi nansowanie, 
korzystne dla samorządów oraz spółek 
komunalnych, ponieważ umożliwia sfi -
nansowanie projektów wymagających 

dużego nakładu środków. Mamy dużą
wiedzę i doświadczenie w tym tema-
cie, jesteśmy liderem w stosowaniu 
tego instrumentu i efektywnie wspiera-
my naszych klientów w takich emisjach. 
Zastosowanie wspomnianego rozwią-
zania odpowiada na obecne potrzeby 
rynku. Widzimy konieczność stymula-
cji oferty dla samorządów i ich spółek 
komunalnych oraz zapewnienia stabi-
lizacji rynku. Poprzez obligacje przy-
chodowe możemy pomóc samorządom 
realizować ich inwestycje, podnosić ja-
kość życia mieszkańców, a tym samym 
przyczynić się do zrównoważonego roz-
woju społeczno-gospodarczego – mówi 
Krzysztof Antczak, dyrektor wielkopol-
skiego Regionu BGK.
BGK do 2020 roku zapewnił samo-

rządom fi nansowanie z emisji obligacji 
przychodowych czternaście razy. Były 
to cztery emisje samorządów o wartości 

160 mln zł (pierwsza w Polsce taka emi-
sja dla Miasta Lublin) oraz dziesięć emi-
sji spółek komunalnych o wartości ok. 
200 mln zł. 
- W Spółce od zawsze inwestycyjnie spo-

ro się działo i wiele zadań jest jeszcze do 
wykonania, ale najbliższe lata to czas 
ogromnych strategicznych inwestycji, 
które mocno nas rozwiną technologicz-
nie. Niemniej bez efektywnego fi nanso-
wania moglibyśmy tylko o tym marzyć. 
Czas nas nagli, a programów w zakresie 
dotacji z nowej perspektywy fi nansowej 
UE jak na razie brak. Ostatnie miesią-
ce i tygodnie przebiegały więc na in-
tensywnych negocjacjach dotyczących 
uzyskania najlepszych warunków do sfi -
nansowania tych inwestycji. Udało się
i 22 listopada tego roku podpisaliśmy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
umowę w zakresie emisji obligacji przy-
chodowych sięgających aż 100 mln zł. 

Spółka przeznaczy pozyskane środki na 
fi nansowanie i refi nansowanie kosztów 
inwestycji, które są zatwierdzane przez 
radnych miasta Leszna oraz rady gmin 
w wieloletnich planach rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych, w szczególności 
fi nansowanie takich zadań jak: komplek-
sowa modernizacja i rozbudowa oczysz-
czalni ścieków dla całej aglomeracji 
leszczyńskiej oraz modernizacja systemu 
wodociągowego w Gminie Lipno, w tym 
wykorzystanie nowych zasobów wodnych 
i budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody 
w Lipnie – wyjaśnia Rafał Zalesiński, 
Prezes Zarządu Spółki.
Na emisji obligacji przychodowych 

skorzystają mieszkańcy aglomeracji 
leszczyńskiej, na którą składają się: 
Miasto Leszno, Gmina Lipno i Gmina 
Święciechowa. Łącznie spółka obsługuje 
ponad 80 tys. mieszkańców. 

(8
9/

20
21

)
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Joanna Tabaka to kobieta biznesu. Silna, pewna siebie, 

energiczna i inspirująca. Od 10 lat w rodzinnej spółce T&T 

Proenergy zajmuje się kompleksową obsługą inwestorską 

projektów dużych elektrowni słonecznych w całej Polsce. Do 

jej zadań należy także koordynowanie pracy zespołu projek-

tantów. Liczne sukcesy zawodowe są dowodem na to, że ko-

biety mogą z powodzeniem działać w specjalistycznych bran-

żach, na przykład energetycznej. Według niej to wytrwałość 

i konsekwencja, a nie predyspozycje płciowe, determinują 

powodzenie w każdej sferze życia. Praca jest dla niej przy-

jemnością i największą pasją. Joanna to optymistka, któ-

ra nie boi się zmian i wyzwań, dlatego w fi rmie to właśnie 

ona jest osobą wdrażającą nowe pomysły. Mimo że jest bar-

dzo zapracowaną bizneswoman, nigdy nie odmawia pomo-

cy innym, dlatego zgodziła się zostać ambasadorką projektu 

„Polki wolności mają głos”. Jego celem jest uświadamianie 

innym, że depresja to nie stan, który mija, lecz choroba, któ-

rą trzeba leczyć. Najjaśniejszym słońcem w życiu Joanny jest 

rodzina, bo to od niej czerpie najwięcej energii. Żona, mama, 

babcia – to role, które dają jej wiele szczęścia i sprawiają, że 

czuje się spełnioną kobietą.

Joanna 
Tabaka 

W swojej pracy najbardziej lubię…  

… nowe wyzwania i kontakt z ludźmi, a także to, że podążając za nowymi technologia-
mi ciągle uczę się czegoś nowego.

Moim ostatnim sukcesem jest… 

… objęcie funkcji Prezesa spółki T&T Proenergy, która przygotowuje projekty du-
żych elektrowni słonecznych o łącznej mocy ponad 500 MW, wchodzącej w skład 
Grupy kapitałowej 01Cyberaton Proenergy S.A. notowanej na Giełdzie Papierów 
Wartościowych NewConnect.

Najbardziej relaksuje mnie… 

… spacerowanie w miejscach oddalonych od miejskich aglomeracji. 

Najbardziej lubię siebie za… 

… odwagę i konsekwencję w działaniu oraz za to, że nigdy się nie poddaję.

Najbardziej lubię siebie za to, że…

… jestem dobrze zorganizowana i kreatywna. 

Najbardziej w ludziach nie lubię… 

… nieszczerości. Drażnią mnie również osoby, które używają podstępu, by 
osiągnąć swój cel.

Inspiruje mnie… 

… mój mąż, który wyznacza naszej rodzinie wciąż nowe cele. 

Główna zasada, którą kieruję się w życiu…   

… ale także w biznesie, to – po pierwsze: pomagać innym.

Najbardziej jestem wdzięczna życiu za... 

… moją rodzinę. Bardzo się cieszę, że tworzymy rodzinną fi rmę i wspólnie 
kształtujemy naszą przyszłość.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

W tym miesiącu możecie spodziewać się jakichś dobrych wieści. Jakieś pozytywne zdarzenia bądź 
osoby mogą wkroczyć do waszego życia, by zasiać w nim więcej radości i lekkości. Będziecie mo-
gły cieszyć się przychylnością losu, gdyż ma szansę otworzyć się przed wami istne morze możliwo-
ści. Trzeba będzie jednak działać, wykazywać się inicjatywą i przyjmować z odwagą wszelkie poja-
wiające się na waszej drodze wyzwania, by nie wypuścić z  rąk pojawiających się okazji i  by nie 
przerwać nieopatrznym lenistwem dobrej passy.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogie Byki, jeśli do tej pory borykałyście się z jakimiś trudnościami, możecie liczyć na odmianę lo-
su w grudniu. Wygląda na to, że sprawy wreszcie mogą zacząć układać się po waszej myśli, a wy 
wreszcie znowu będziecie mogły spać spokojnie. Również w miłości może teraz nastąpić ożywie-
nie waszych relacji z partnerem. Z kolei Byki single mają szansę poznać kogoś bardzo interesujące-
go i atrakcyjnego, kto może zawrócić im w głowie.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Jeśli tylko uwierzycie w siebie i swoje możliwości, macie duże szanse na pozytywne sfi nalizowanie 
wszystkich waszych przedsięwzięć. Warto będzie podejmować próby działania mającego na celu 
realizacje lub chociażby przybliżenie was do realizacji waszych celów. Warto być otwartym 
również na nowe znajomości, gdyż macie szansę poznać jakąś niezwykle inspirującą osobę, która 
może w  przyszłości wyciągnąć do was pomocną dłoń, a  także wesprzeć radą w  trudnych 
sytuacjach.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogie Raki, warto będzie wykorzystać wasz twórczy intelektualny potencjał do rozwiązania, 
jeszcze w starym roku, pewnych problemów, z którymi borykacie się od jakiegoś już czasu. Żeby 
zrobić to możliwie jak najskuteczniej, nie przystępujcie do działania na oślep. Dobrze sobie 
wszystko przemyślcie i działajcie skrupulatnie, w zgodzie z waszym sercem i planem. Nie obnoście 
się jednak zbytnio z waszymi sukcesami, gdyż ktoś skrycie może wam ich bardzo zazdrościć. 

Lew (23.07 - 22.08)
W  waszym otoczeniu mogą pojawić się osoby zawistne, które mogą wam zazdrościć sukcesów 
i chcieć ująć im nieco blasku rozpuszczając nieprzyjemne plotki na wasz temat. Uważajcie więc na 
wszelkie potencjalnie fałszywe osoby, zarówno wśród waszych współpracowników, jak 
i  znajomych. Niech jednak ta łyżka dziegciu w  beczce miodu nie zmarnuje wam przyjemności 
z celebrowania swoich zwycięstw i nie zaburzy spokoju planowania tych kolejnych.

Panna (23.08 - 22.09)
Drogie Panny, listopad może być dla was miesiącem wytężonej pracy nad zdobywaniem 
bezpieczeństwa fi nansowego. Pamiętajcie jednak, że co dwie głowy to nie jedna i czasami warto 
poprosić kogoś o  pomoc lub radę, by szybciej uporać się z  palącymi problemami. Pracujcie 
systematycznie i  wytrwale i  nie poddawajcie się przy pierwszych niepowodzeniach. Prędzej czy 
później zobaczycie efekty swoich działań.

Waga (23.09 - 22.10)
Grudzień może być świetnym czasem na poszerzenie kręgów znajomych, zarówno w  pracy jak 
i  w  waszym życiu prywatnym. Rozpaczające po zakończeniu starego związku Wagi mogą 
zdecydować się zakończyć już okres żałoby i znowu zacząć żyć pełną piersią, a około świąteczny 
czas będzie temu sprzyjał. Koniec roku będzie dla Was ogólnie dobrym czasem na domykanie 
pewnych trudny spraw, wymagających domknięcia. Zobaczycie jak dużą ulgę przynosi 
pożegnanie przeszłości i rozpoczęcie życia w tu i teraz.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Nie dajcie się ponieść gorączce przedświątecznych zakupów. Prezenty prezentami, ale działanie 
w  myśl zasady „zastaw się, a  postaw się” jeszcze nikogo do niczego dobrego nie doprowadziło. 
Dlatego zwracajcie szczególną uwagę na to, jak w tym okresie wydajecie pieniądze i nie dajcie się 
złapać na żadne marketingowe sztuczki. Przed każdym mniejszym czy większym wydatkiem zasta-
nówcie się podwójnie, a  wasze poczucie bezpieczeństwa fi nansowego Wam za to podziękuje 
w styczniu.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Jeśli wasza wrodzona ciekawość świata i  ludzi pcha was do jakichś zmian, nie dajcie się 
zakotwiczyć w tym co stare i dobrze znane. Czasami zaryzykowanie i wsadzenie nosa poza swoją 
strefę komfortu może być mniej przerażające niż się wydaje, a co ważniejsze może nieść ze sobą 
ogromną, pozytywną transformację. Zmiana ta może na stałe przynieść pozytywne efekty 
w Waszym życiu, więc pamiętajcie, że do odważnych świat należy.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Nie dajcie się zwariować w  natłoku przedświątecznych obowiązków, szukajcie zawsze złotego 
środka i nie pozwólcie, by inni wykorzystywali waszą zaradność i umiejętność zarządzania czasem, 
by się wami wysługiwać. Zarówno w pracy jak i w domu nie bójcie się delegować obowiązku, by 
choć część z  nich zdjąć ze swoich ramion. Ostatecznie zmęczone i  wykończone nie będziecie 
w  stanie cieszyć się nawet najpiękniej udekorowanym na święta domem ani najbardziej 
wykwintnymi potrawami. 

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Grudniowe przygotowania do świąt mogą wystawić na próbę wasze umiejętności godzenia ze 
sobą różnych ról i zadań życiowych. Mimo iż może być trudno, uda wam się pogodzić wszystkie te 
wyzwania i przygotować wspaniałą świąteczną wieczerzę. Uważajcie jednak, by się nadmiernie nie 
przemęczać i nie przepracowywać. Zastanówcie się, czy te kolejne ozdoby są warte brania w pracy 
kolejnych nadgodzin, kiedy wy już i tak podpieracie się nosem wykonując wasze obowiązki?

Ryby (19.02 - 20.03)
Dzięki waszemu wrodzonemu urokowi osobistemu oraz sztuce dyplomacji, którą opanowałyście 
do perfekcji, uda wam się zaprowadzić pokój przy świątecznym stole nawet wśród najbardziej ze 
sobą skłóconych członków rodziny. Te umiejętności przydadzą Wam się również w  pracy, gdzie 
nerwowa atmosfera związana z  zamykaniem roku może wywoływać więcej spięć niż zazwyczaj. 
Wy jednak będziecie podchodziły do wszystkiego ze zdrowym dystansem, pomagając studzić 
emocje innym.
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DATA NAZWA WYDARZENIA

1 grudnia, godz. 18 „Kółko żywego słowa” - zajęcia plastyczno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, świetlica wiejska w Gronówku

1 grudnia, godz. 19 „Zatańcz ze mną” - aerobik dla pań, świetlica wiejska w Gronówku

1 grudnia, godz. 19 Recital gitarowy Andrzeja Grygiela, Sala widowiskowa GOK we Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 29

2 grudnia, godz. 10 Warsztaty kosmetyczne, Klub Seniora w Święciechowie, ul. Kościelna 4

2 grudnia, godz. 16  Świąteczne warsztaty rękodzielnicze, Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek”, Leszno, ul. Leszczyńskich 20

2 grudnia, godz. 18   Koncert Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Romana Maciejewskiego w Lesznie, Ratusz w Lesznie

3-4 grudnia, godz. 12  Jarmark św. Mikołaja, Rynek w Lesznie

3 grudnia, godz. 13    Wspólne ubieranie choinki miejskiej w Lesznie, teren przy lodowisku obok stadionu żużlowego

3 grudnia, godz. 18    Film & karaoke night, Fundacja CAT, Leszno, ul. Boczna 6

4 grudnia, godz. 11  Świąteczny warsztat plastyczny w Galerii MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5

5 grudnia, godz. 9 Bieg Mikołajkowy na Bieżni, Siłownia Joker, Leszno, ul. Fabryczna 15

5 grudnia, godz. 10 Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek w Bojanowie

5 grudnia, godz. 13  Spotkanie z Mikołajem, boisko boczne KS Korony Wilkowice

5 grudnia, godz. 15  Kiermasz świąteczny, Hala Sportowa we Włoszakowicach, ul. Myśliwska 1a

6 grudnia, godz. 12  Kiermasz świąteczny w Galerii MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5

6 grudnia, godz. 12 Partnerska Choinka, Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6

9 grudnia, godz. 17  Ptaki i ludzie - promocja książki, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

12 grudnia, godz. 12  V Bieg Fartucha w Krzywiniu, zbiórka w pobliżu Hali Sportowo–Widowiskowej przy ul. Chłapowskiego 34

13 grudnia, godz. 11  Sztuka szczęścia, czyli kilka słów o kiczu w plastyce - wykład w  Galerii MBWA,  Leszno, ul. Leszczyńskich 5

17 grudnia, godz. 18  Świąteczny fi lm & karaoke night, Leszno, ul. Boczna 6

19 grudnia, godz. 13.30 Leszczyński Maraton Wigilijny, Polana Trzech Dębów w Karczmie Borowej

19 grudnia, godz. 15 Jarmark Świąteczny, parking przy sali wiejskiej w Krzycku Wielkim

24 grudnia, godz. 14 Wigilia dla samotnych i bezdomnych, Rynek w Lesznie

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE

do 11 grudnia „Konfrontacje”, Galeria w Ratuszu w Lesznie

od 3 grudnia „Między kolorem a fi guracją”, Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5

K
R

ZY
ŻÓ

W
K

A
PA

N
O

R
A

M
IC

ZN
A pracuje

przy
filmie

smale-
nie

chole-
wek

pase-
czek
skóry

szpilecz-
nica

carski
dekret

pracuje
w

kasynie
orzech z
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