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Wieczność w toku
I jak tam, Dziubaski? Nowy Rok mamy - witaj 2022! Oby bardziej kolorowy od pandemicznego 2021. Ale by
się chciało powrotu do normalności, co? Tej bez życia zdalnego, z uśmiechem w miejscu maseczek i przede
wszystkim bez ponadprogramowych chorób i zgonów. Czasy, delikatnie mówiąc, nie służą planowaniu.
Mimo to pomyślałem sobie o postanowieniach noworocznych i od razu do głowy przyszedł mi utwór „Who
wants to live forever” grupy Queen, przepięknie wyśpiewany przez charyzmatycznego Freddiego. Nie wiem
dlaczego, ale skoro intuicja tak podpowiedziała, zagłębiłem się w temacie…
Nie ukrywam, przesłuchałem przy okazji kilkukrotnie
(uwielbiam!). Utwór, najogólniej mówiąc, jest smutny,
przytłaczający. Kilkukrotnie pada w nim retoryczne
pytanie Who wants to live forever? (Któż chciałby żyć
wiecznie?). Już pierwsze wersy informują o tym, że to
nie jest nasz czas, że nie ma dla nas miejsca i że podwaliny naszych marzeń wymykają nam się z rąk. Smutno.
Jeśli zestawić to z trwającą pandemią i dramatem milionów ludzi na całym świecie, smutno do kwadratu.
Skoro zrobiło się szaro i ponuro, sugeruję gremialnie
rozpalić światło – nadziei, w tunelu… nazwijcie je jak
chcecie – i z dumnie wypiętą piersią odpowiedzieć:
„Ja! Ja chcę żyć wiecznie!”. Co Wy na to? Bo ja na
pewno jestem za! Nie będę owijał w bawełnę, uwielbiam swoje życie i nie wyobrażam sobie jego końca.
Prawdę mówiąc, śmierć jest chyba jedynym, co mnie
przeraża. Więc tak, panie Freddie i tak, panie Roku

2022 – chcę żyć wiecznie! Takie mam postanowienie
(i kto mi zabroni?).
Powiecie, że nierealne? Nie wiem, może macie rację,
ale wolę myśleć, że dam radę. Bo, przeinaczając znane
hasło, to zbyt piękne, żeby miało się skończyć.
Ale, ale… żeby nie było, że pismakowi wystarczy żyć
wiecznie i to koniec jego oczekiwań. O nie, nic bardziej
mylnego. Żyć to jedno, ale żyć w normalnym świecie,
to co innego. Nie wiem jak Wy, ale ja odnoszę wrażenie, że los nami poniewiera. Wirusy dyktują warunki.
Politycy wszelkiej maści wciągają nas w swoje przykre gierki. Największe media mówią, jak należy żyć,
a Lewandowski nie otrzymuje Złotej Piłki. Do tego
wszechobecna, momentami wręcz przytłaczająca martyrologia, wariująca pogoda, szalona inflacja i mózgi
wyprane przez internety.
A, że tak zapytam, po co to? Na co to?
Chciejmy żyć i cieszmy się życiem. Obudźmy w sobie
radość i zrozumienie, tłamsząc przy tym nienawiść. Nie

dajmy się sprowokować. Choćby zarabiali na chorych
dzieciach czy działkach zakupionych w kontrowersyjnych okolicznościach, choćby pędzili ponad setkę w zabudowanym, choćby chcieli nam zabrać wszystko żeby
rozdać swoim, choćby pałali pogardą do innych, choćby nie chcieli się szczepić albo do szczepień zmuszali,
choćby się sprzedali czy choćby byli nijacy – nie dajmy
się sprowokować. Wierzmy w sprawiedliwość i dążmy
do sprawiedliwości, ale nie psujmy z tego powodu życia - ani sobie, ani bliskim. Zawsze warto być człowiekiem. Warto być dobrym i warto ufać, że dobro wraca. Ostatecznie wszystko w naszych rękach i głowach.
Freddie, kończąc wspomnianego wcześniej hiciora, wyśpiewał, że osiągniemy wieczność i będziemy
wiecznie kochać. Ja w to wierzę.
A może wieczność już trwa…?
MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU
Fabryczna już przejezdna

Wigilia Miejska

LESZNO > Pod koniec grudnia, po przebudowie, do ruchu została włączona ulica Fabryczna. Aktualnie miasto oczekuje jeszcze na przyłączenie do sieci energetycznej nowo wybudowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ulicą Zacisze
i Wilkońskiego.

LESZNO > 24 grudnia, w ramach akcji„Serce z opłatkiem”, na Rynku odbyła się Wigilia dla
osób bezdomnych i samotnych. Restauracyjne ogródki wiedeńskie zostały zagospodarowane jako punkty wydawania jedzenia oraz paczek. Ciepłe wigilijne potrawy przygotowane przez lokalnych restauratorów, Betlejemskie Światełko Pokoju przyniesione przez
harcerzy, kolędy i pastorałki w wykonaniu młodzieży, czytanie Pisma Świętego i dzielenie
się opłatkiem – organizatorzy postarali się, by atmosfera tego spotkania była świąteczna i wyjątkowa. Byli nimi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, Stowarzyszenie
Leszczyński Bank Żywności, Stowarzyszenie Leszczyński Bumerang, Caritas Leszno, lokalni przedsiębiorcy, placówki edukacyjne z wolontariuszami oraz darczyńcy, którzy chcieli
pozostać anonimowi.

Fot. leszno.pl
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Fot. Magdalena Woźna

Dotacja na budowę drogi w Kłodzie
POWIAT> Powiat leszczyński uzyskał ponad 3.000.000 zł dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w Kłodzie w gminie Rydzyna. Inwestycja
dotyczy ponad 2-kilometrowego odcinka drogi: od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 309 do wiaduktu nad drogą ekspresową. Koszt zadania szacowany jest na 6.400.000
zł, z czego niemal połowę stanowić będzie dotacja, a resztę kosztów pokryją powiat leszczyński i gmina Rydzyna. Prace, które wykonuje spółka Nodo z Leszna, ruszyły pod koniec grudnia. Umowny termin ich zakończenia to 15 maja 2022 roku.

Fot. Facebook / Powiat Leszczyński
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU
W Lesznie jest „działka na medal”

Ochotnicy z nowym sprzętem

LESZNO > Miasto Leszno zajęło pierwsze miejsce w konkursie „Grunt na medal”.
Działka znajdująca się w strefie I.D.E.A została uznana za najlepszą ofertę inwestycyjną w Wielkopolsce. Konkurs„Grunt na medal” organizowany jest przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu we współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi
Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera. W tym roku o tytuł najbardziej atrakcyjnego
terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty.

DĄBCZE > Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbczu otrzymała nowoczesny zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego. Zakup sprzętu w większości sfinansowała gmina Rydzyna, przekazując na ten cel 65.000 zł. Z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozyskano wsparcie finansowe w kwocie 19.000 zł.

Fot. Magdalena Woźna
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Fot. rydzyna.pl

Laboratoria przyszłości
w leszczyńskich podstawówkach
LESZNO > W ramach rządowego programu„Laboratoria Przyszłości”leszczyńskim podstawówkom przyznano ponad 1.7000.000 zł. Pieniądze te zostaną rozdysponowane na
nowoczesny sprzęt (m.in. drukarki 3D, mikroskopy, komputery), który pozwoli uczniom
rozwijać zainteresowania zarówno podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak
i w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Sukces bojanowskiej publikacji
BOJANOWO > Książka pt. „Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana”
wydana przez gminę Bojanowo zdobyła nagrodę na wystawie w Atenach. Autor publikacji, dr Witold Mikołajczyk, otrzymał za nią medal pozłacany w Klasie Literatury, który
odebrał podczas NOTOS 2021 Europea Philatelic Exhibition. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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Zjazd powiatowy OSP

Konkurs talentów w MOK-u

LIPNO > W grudniu odbył się V Zjazd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie zjazdu wybrano nowy zarząd związku. Prezesem
został Arkadiusz Pawlak, naczelnik OSP Włoszakowice i komendant gminny OSP we
Włoszakowicach.

LESZNO > XIII edycję konkursu„Rozwiń Skrzydła”organizowanego przez Miejski Ośrodek
Kultury w Lesznie wygrała Wiktoria Muszyńska. Podczas finału zaśpiewała i jednocześnie zagrała na pianinie utwór„Numb”Toma Odella. Drugie miejsce przyznano Danielowi
Hermannowi, natomiast trzecią nagrodę otrzymał Rafał Łukaszyk.

Fot. mok.leszno.pl

Podatek od nieruchomości w górę

Fot. Facebook / Powiat Leszczyński

LESZNO > Od tego roku mieszkańcy Leszna zapłacą wyższą stawkę podatku od nieruchomości. Projekt uchwały podjętej pod koniec 2021 roku zakłada średni wzrost stawek
podatku o około 4,1%. Dzięki tej podwyżce dochód Miasta Leszna zwiększy się o ponad
1.600.000 zł.
REKLAMA
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU
Udogodnienia dla rowerzystów

Dla miłośników historii Leszna

ŚWIĘCIECHOWA > Przy rondzie w Święciechowie powstał Powiatowy Węzeł Rowerowy.
Ma być to miejsce odpoczynku dla cyklistów i schronienie w razie niepogody na trasie.
W tym celu ustawiono zadaszoną wiatę z ławkami i stojakami na rowery, a teren wokół
niej utwardzono kostką betonową. Na terenie węzła zamontowano również samoobsługową stację naprawy rowerów i ustawiono mapę powiatu leszczyńskiego z siecią
ścieżek rowerowych. Na budowę węzła powiat leszczyński otrzymał dofinansowanie
z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 20.000 zł.

LESZNO > Od 8 grudnia w budynku dawnej synagogi przy ul. Narutowicza można zwiedzać wystawę „Na styku światów. Dzieje Leszna od XVI do XX wieku”. Stała ekspozycja
przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Lesznie jest okazją do wycieczki w przeszłość i ujrzenia miasta oczami ludzi sprzed stuleci. Zgromadzone eksponaty związane
z miastem i jego mieszkańcami prowadzą zwiedzających od średniowiecza po czasy
Polski Ludowej

Fot. powiat-leszczynski.pl

Nasadzenia za wycinkę na Fabrycznej
LESZNO > W grudniu wykonano kolejne nasadzenia zastępcze za usunięte drzewa i krzewy w związku z przebudową ulic Fabrycznej i Magazynowej. Pracownicy Miejskiego
Zakładu Zieleni w Lesznie zasadzili ponad 100 drzew i prawie 2.000 metrów kwadratowych krzewów. Nowe rośliny pojawiły się przy ul. Estkowskiego i Budowlanych, na
skwerach im. Jadwigi Wiecierzyńskiej i Przeciwlotników, w Parku Jonstona, przy boisku
do piłki plażowej na Zatorzu, a także przy nowej drodze łączącej ul. Mickiewicza z ul.
Ostroroga. Wśród zasadzonych drzew i krzewów były między innymi graby, śliwy wiśniowe i dereń biały.
Fot. Magdalena Woźna

Kia dla Policji
LIPNO > Zespół Dzielnicowych w Lipnie otrzymał nowy radiowóz marki kia sportage.
Zakup, którego wartość wyniosła 126.500 zł, był możliwy dzięki wsparciu finansowemu
powiatu leszczyńskiego (32.500 zł) oraz gminy Lipno.

Fot. leszno.pl

Zamek zamknięty
RYDZYNA > W grudniu Zamek Rydzyna wstrzymał usługi hotelarskie, a także częściowo gastronomiczne. Powodem tej decyzji jest ogromna podwyżka opłat za gaz, którym
ogrzewany jest obiekt.

Fot. Facebook / Gmina Lipno
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Cieplej dla domu, przyjaźniej dla portfela
Oni wiedzą, jak w dobie regularnie rosnących cen za nośniki ciepła, zmniejszyć nasze rachunki. Od 1999 roku priorytetem firmy Domator jest szeroko rozumiana energooszczędność eksploatacji budynków. Zima to
najlepszy moment, by sprawdzić, czy nasz dom jest odpowiednio ocieplony. Oni nam w tym pomogą!

- Dzięki zaawansowanej technologii jesteśmy w stanie usprawnić również tak
zwane stare budownictwo. Często zdarza się tak, że mimo rozgrzanych kaloryferów odczuwamy chłód w mieszkaniu
lub domu. Gdzie więc podziewa się ciepło i wydane na ogrzewanie pieniądze?
Odpowiedź jest prosta – ciepło ucieka na
zewnątrz. Działania termomodernizacyjne mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w budynku – wyjaśnia Dariusz Jazdończyk,
właściciel firmy Domator.
W pierwszej kolejności powinniśmy
pomyśleć (lub sprawdzić - w przypadku budynków już istniejących) o termoizolacji, czyli odpowiednim ociepleniu
budynku. Jest to proces dość kosztowny, ale warto w niego zainwestować,
ponieważ dzięki znaczącemu obniżeniu rachunków, jego koszt szybko się
zwraca. Im więcej ciepła ucieka z naszego domu, tym więcej go zużywamy.
Oznacza to wzmożoną emisję szkodliwych substancji i w konsekwencji powstawanie smogu. Zatem dbając o energooszczędność naszego domu, dbamy
również o powietrze, którym wszyscy
oddychamy. Należy również pamiętać,

że budynek prawidłowo zaizolowany
jest odporny na wysokie temperatury na
zewnątrz, czyli jest swego rodzaju „klimatyzacją”. Kolejnym krokiem powinna być modernizacja lub wymiana źródła
ciepła, bądź - jeśli to konieczne - całej
instalacji grzewczej.

Jak sprawdzić, czy nasz dom jest
odpowiednio ocieplony?
Najlepszym sposobem na zobrazowanie
sytuacji jest badanie kamerą termowizyjną. Obrazy z takiej kamery potrafią wykryć wszelkiego rodzaju braki w izolacji budynku, czyli miejsca utraty ciepła.
- Kamera wskazuje nieszczelne okna,
drzwi, dachy, stropodachy, ściany, kominy, a nawet niesprawne instalacje
grzewcze. Obraz jest bardzo wyraźny
i nie pozostawia wątpliwości, co należy
zrobić. Termowizja pozwala rozwiązać
także kilka innych, o wiele poważniejszych problemów - na przykład odkryć
miejsca gromadzenia się wilgoci, która w mieszkaniu może stać się źródłem
szkodliwej dla zdrowia pleśni i grzyba –
opisuje Dariusz Jazdończyk.
Firma Domator ma bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie - od ponad
13 lat wykonuje analizy termowizyjne budynków. Oferta firmy skierowana jest nie tylko do osób prywatnych,
ale także do przedsiębiorstw i jednostek

samorządowych, takich jak szkoły, szpitale, spółdzielnie mieszkaniowe.
- W Lesznie wykonywaliśmy m.in.
badania termowizyjne Hali Trapez
i współuczestniczyliśmy w programie „Termomapa dla Leszna” - mówi
Dariusz Jazdończyk.
Badanie termowizyjne nie jest długie –
zazwyczaj w ciągu 30 minut właściciel
przeciętnej wielkości domu otrzymuje
pełną informację na temat tego, w których miejscach ucieka ciepło i co należy z tym zrobić. Badanie termowizyjne
najlepiej wykonywać w zimie, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0°C.
- Kompleksowo oferujemy również profesjonalne docieplenie stropów, ścian
i poddaszy metodą wdmuchiwania w postaci granulatu. Metoda ta umożliwia
rozłożenie/dołożenie izolacji termicznej w trudno dostępnych przestrzeniach
stropodachów, stropów, podłóg i ścian
szczelinowych. Idealnie nadaje się zarówno do ocieplania nowych, jak i tych

już istniejących poddaszy (także skośnych) oraz dachów kratownicowych. Jej
zaletą jest to, że można ją stosować zarówno w budynkach nowych, jak i już
istniejących. Jest to skuteczna alternatywa dla modnej i często „przereklamowanej” pianki PUR - zachęca Dariusz
Jazdończyk.
Pamiętajcie - termomodernizacja to
oszczędność!

„DOMATOR”
Dariusz Jazdończyk
ul. Słoneczna 10
64-111 Lipno
tel: 607-129-771
www.cieplejdladomu.pl
www.facebook.com/Cieplejdladomu
mail: biuro@cieplejdladomu.pl

(1/2022)

Jeżeli nie chcemy, aby ciepło uciekało
z naszych domów, to powinniśmy pomyśleć o kompleksowej termomodernizacji.
Termoizolacja – nazywana także „szóstym paliwem” – to najlepszy sposób na
poprawę efektywności energetycznej budynków, nie tylko tych nowych.
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU
Prace na drodze Dłużyna-Skarżyń

Ledowe oświetlenie na Szkolnej

POWIAT > Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych zakończyła drugi etap prac
na drodze powiatowej Dłużyna-Skarżyń w gminie Włoszakowice. Jezdnia na 1,5-kilometrowym odcinku (od skrzyżowania ulic Strażackiej i Kościelnej w Dłużynie do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Skarżynia) została jednostronnie poszerzona średnio o 80
cm. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe nowe odcinki konstrukcji jezdni
zostaną utwardzone asfaltem wiosną przyszłego roku.

JEZIERZYCE KOŚCIELNE > Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Szkolnej. Przedmiotem inwestycji była budowa oświetleniowej linii
kablowej wraz z montażem 26 punktów oświetleniowych (LED) na słupach stalowych
oraz szafką oświetleniową. Koszt inwestycji wyniósł 218.887 zł i został pokryty ze środków Zarządu Dróg Gminnych.

Fot. powiat-leszczynski.pl

Fot. wloszakowice.pl
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Wszystko dla waszej przyjemności
W przeciwieństwie do legendarnej krainy w Ameryce Południowej, leszczyńskie El Dorado to nie mit. Znajdziecie
w nim bogaty asortyment złotych trunków z całego świata i nie tylko. Specjalistyczny sklep z napojami
wysokoprocentowymi El Dorado Beer, Wine & Spirits to nowa propozycja na mapie Leszna dla wszystkich
smakoszy i koneserów.

– W naszym asortymencie znajdują się zarówno wyszukane pozycje, których nie
można dostać w dyskontach spożywczych, jak i te znane i lubiane przez wszystkich.
Oznacza to, że klienci znajdą u nas edycje limitowane wybranych napoi z destylarni z całego świata, które można na przykład podarować kolekcjonerowi na prezent.
Sąsiad z pobliskiego osiedla również będzie miał u nas w czym wybierać, gdy skończą mu się zapasy podczas oglądania meczu ze znajomymi – mówi Marcin.
W sklepie znajdziemy duży wybór piw kraftowych oraz importowanych, z takich
krajów jak: Belgia, Czechy, Niemcy, Rosja, Francja, Japonia czy Meksyk. Podobnie
jest w przypadku win, które pochodzą z winnic całego świata. Na celebrację wyjątkowych chwil El Dorado poleca koneserom koszerne wina z Izraela lub szampana
Moët, czyli wino musujące z Francji, które produkowane jest przez konglomerat
marek luksusowych LVMH, czyli Louis Vuitton Moët Hennessy.
Pracownicy sklepu, którzy regularnie przechodzą szkolenia produktowe, potrafią
fachowo doradzić klientom.
– Stawiamy na profesjonalne doradztwo. Nie chcemy, aby klienci po wejściu do sklepu byli pozostawieni sami sobie i czuli się zagubieni wśród naszej szerokiej oferty.

Zależy nam, by w El Dorado panowała przyjazna atmosfera i aby klienci wracali
do nas tak, jak wracają do ulubionego baru – tłumaczy Marcin.
Hasło przewodnie ekipy z El Dorado brzmi „frontem do klienta”. Dlatego sklep
jest otwarty siedem dni w tygodniu do późnych godzin nocnych, a przed lokalem
znajduje się osiem miejsc parkingowych. W sklepie można kupić również przekąski
w postaci chipsów i słodyczy, a także kostki lodu, które sprawią, że konsumowanie
napoi będzie jeszcze przyjemniejsze.
- Warto obserwować nasze media społecznościowe, by być na bieżąco z licznymi
promocjami. Zapraszamy również do kontaktu wszystkich zainteresowanych wyceną oferty weselno-eventowej – zachęca Marcin.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – czwartek:
10.00 – 23.00
Piątek – sobota:
10.00 – 24.00
Niedziela:
10.00 – 22.00

El Dorado Beer, Wine & Spirits
ul. Dożynkowa 50
64-100 Leszno
tel: 727-904-243
Mail:
leszno@eldoradoalkohole.com
Facebook: @eldoradoalkohole
Instagram: el_dorado_alkohole

(2/2022)

Właściciel Marcin Stępczak postawił na hybrydowy model sklepu.
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# INWESTYCJE

Nowa szkoła w 2022

(3/2022)

Wszystko wskazuje na to, że dzieci z gminy Rydzyna od 1 września 2022 roku będą uczyć się w szkole na
miarę XXI wieku. Prace na placu budowy przy ulicy Wolności w Rydzynie przebiegają bez problemów, dlatego termin oddania inwestycji do użytku nie jest zagrożony.
- Harmonogram prac realizowany jest zgodnie z planem. Nie mamy na razie problemów ani z pogodą, ani z dostępnością materiałów budowlanych, ponieważ zakontraktowaliśmy je z wyprzedzeniem. Obecnie jesteśmy na etapie kładzenia stropów na piętrze oraz montażu okien. Oznacza to, że zbliżamy się do zamknięcia
stanu surowego. Po nowym roku będziemy mogli zatem zacząć już działać w środku. Następnym krokiem będzie kładzenie tynków oraz wylewanie posadzek – mówi
Bartosz Skorupiński, kierownik budowy.

300-metrowa aula w kształcie półkola. Budynek będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wizualnie nowy budynek ma nawiązywać do stojącej
obok hali sportowej. Na terenie szkoły powstanie również boisko wielofunkcyjne.
Kadrę nauczycielską i uczniów cieszy fakt, że szkoła, wreszcie, mieścić się będzie
w jednym budynku. Ten fakt znacząco wpłynie na poprawę komfortu pracy i nauki
oraz bezpieczeństwo uczniów.

Przypomnijmy, że zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy, który został
już zrealizowany, zakładał przebudowę budynku, w którym wcześniej mieściło się
gimnazjum. Od września tego roku jest on już użytkowany przez uczniów. Drugi etap
to dobudowanie nowego dwukondygnacyjnego skrzydła, które zostanie połączone
korytarzem z budynkiem po gimnazjum. Znajdzie się w nim 16 sal lekcyjnych, biblioteka, świetlica, stołówka, zaplecze sanitarne, gabinety lekarski i dentysty oraz

Przypomnijmy, że wartość inwestycji to ponad 15 milionów złotych, z czego aż
6 milionów złotych to przekazane gminie Rydzyna dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą prac jest PPUH Sp. j. Tadeusz i Artur
Michalski z Leszna.
Prezentujemy relację zdjęciową z placu budowy przy ulicy Wolności w Rydzynie.

# NIERUCHOMOŚCI
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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.
miesiąca wstecz. Każde z mieszkań posiada także wideodomofon.
Do tej pory inwestor oddał do użytku 6
budynków. Wszystkie mieszkania szybko zostały sprzedane.
- Na początku nowego 2022 roku zostanie oddany do użytku kolejny, nowy budynek mieszkalny. Znajdą się w nim lokale w układach dwu- i trzy pokojowych
wszystkie z aneksami kuchennymi, każde z przestronnym i jasnym balkonem.
W budynku tym mieszkania będą miały
metraże od 37 do 52 metrów kwadratowych. Ceny mieszkań będą się zaczynały
od 6.860 zł brutto za metr kwadratowy.
Na dzień wydania gazety do druku zostało do sprzedaży ostatnie 10 lokali w
metrażach od 47 do 52 metrów kwadratowych – mówi Michał Kuraś, prokurent spółki K2 Nieruchomości.
Chcący zakupić lokal na Nowych
Ogrodach powinni się spieszyć. Wybór
lokali z każdym tygodniem jest mniejszy.
Poszukujesz własnych „czterech kątów”? Ta propozycja jest skierowana
właśnie do Ciebie!
Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8A
64-100 Leszno
Tel. 519-530-988
www.noweogrodyleszno.pl

(4/2022)

Nowe Ogrody zlokalizowane są w urokliwej części Leszna. Zdecydowanym
atutem jest swobodny dostęp do terenów zielonych, alejek spacerowych
i biegowych oraz czystość, co pozwala odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Jednocześnie blisko stąd także do
obiektów handlowo-usługowych, szkół
czy leszczyńskiej starówki.
Prestiżowa zabudowa osiedla jest nie
tylko wizytówką dewelopera, ale sprawia, że to miejsce Leszna nabiera reprezentacyjnego charakteru. Projekt charakteryzuje się nowoczesnym stylem,
elegancją i wysokim standardem wykonania. Budynki wyposażone zostały w wysokiej jakości stolarkę okienną
z roletami zewnętrznymi.
Wszystkie obiekty będą posiadały również windy oraz pomieszczenia do przechowywania wózków i rowerów. Do
dyspozycji najmłodszych mieszkańców
inwestor przewidział plac zabaw umieszczony w centralnej części osiedla.
Dla komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców cały obszar jest monitorowany
z możliwością odtworzenia obrazu do
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# Z POLICJI

Nowy radiowóz dla dzielnicowych

Spłonął budynek i auto

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie otrzymali nowy oznakowany radiowóz. Kia sportage typu SUV będzie słu- Na kwotę blisko 20 tys. złotych oszacowano straty po spłoniężył dzielnicowym z Lipna.
ciu budynku gospodarczego w Kłodzie. W Lesznie ogień straSamochód zakupiono ze środków finansowych Komendy Głównej Policji oraz wił samochód.
gminy Lipno i Starostwa Powiatowego w Lesznie. Samorządy sfinansowały 50 procent jego wartości. W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli m.in. starosta
Jarosław Wawrzyniak oraz wójt gminy Lipno Łukasz Litka.

W pierwszy weekend grudnia strażacy zostali zaalarmowani o pożarze na terenie
jednej posesji w Kłodzie. Po przybyciu na miejsce okazało się, że ogień rozprzestrzenił się na obszarze całego obiektu. Konstrukcję budynku rozebrano, a samo pogorzelisko obficie zlano wodą. W interwencji obok zawodowych strażaków z Leszna
brali udział także ochotnicy z Rydzyny i Dąbcza.
Kilka dni później strażacy otrzymali informację o pożarze auta marki peugeot zaparkowanego przy ulicy Starozamkowej w Lesznie. Na miejsce wysłano dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze. Ogień pojawił się w komorze silnika, najprawdopodobniej na skutek zwarcia instalacji elektrycznej.

Nowy samochód, Fot. KMP Leszno.
REKLAMA

Pożar w Kłodzie, Fot. PSP Leszno.

# Z POLICJI
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Rozbita szajka złodziei Na zakupy bez maseczki
samochodów
i odnaleziony bus

Interwencją z użyciem gazu pieprzowego przez policjantów
zakończył się incydent w jednym z leszczyńskich marketów.

Kradli auta metodą „na walizkę”, potem cięli na części w dziuplach. Zostali zatrzymani przez leszczyńskich policjantów na
Dolnym Śląsku.
Rozbicie grupy przestępczej to efekt wielomiesięcznej współpracy leszczyńskich
kryminalnych z wielkopolskim pionem Prokuratury Krajowej oraz mundurowymi
z Brandenburgii, Turyngii i Hesji, gdzie złodzieje byli szczególnie aktywni. Metoda,
jaką się posługiwali, polega na przechwyceniu sygnału z elektronicznych kluczyków.
- Po zebraniu materiału dowodowego i przedłożeniu go prokuratorowi, zaplanowano akcję zatrzymania sprawców kradzieży aut – mówi Monika Żymełka, Oficer
Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Do spektakularnego zatrzymania doszło na początku grudnia. Leszczyńscy policjanci rozlokowani w kilku miejscach, jednocześnie zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu legnickiego, mężczyznę z powiatu oleśnickiego oraz kobietę z powiatu złotoryjskiego.
- Podczas akcji policjanci przeszukali wiele mieszkań i pomieszczeń gospodarczych. Znaleźli pocięte części samochodowe i tablice rejestracyjne pochodzące od
kradzionych pojazdów, sprzęt elektroniczny służący do kradzieży aut oraz narkotyki. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych znaleziono ukrytą gotówkę w wysokości
około 100 tysięcy złotych – dodaje rzeczniczka policji.
Mieszkańcy powiatu legnickiego usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejny z zatrzymanych odpowie także za posiadanie
narkotyków. Zatrzymani mężczyźni zostali na wniosek prokuratora aresztowani
przez sąd na okres trzech miesięcy. Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny.
Postępowanie ma charakter rozwojowy.
Z kolei w połowie grudnia na jednym z leszczyńskich osiedli skradziono dostawcze
auto. W jego wnętrzu znajdowały się markowe elektronarzędzia. Fiat Ducato już
kilka godzin po kradzieży odnaleziony został na terenie powiatu szamotulskiego.
Sprawcą okazał się 47-letni recydywista, który usłyszał zarzut kradzieży pojazdu
oraz naruszenia nietykalności policjanta.

Skradzione auto znalezione w dziupli, Fot. KMP Leszno.

Funkcjonariusze, dokonując kontroli na terenie sklepu przy ulicy Kąkolewskiej,
zwrócili uwagę 39-latkowi, że maseczka jest założona w sposób nieprawidłowy.
Mężczyzna zignorował ten fakt, a do tego skomentował zachowanie policjantów słowami powszechnie uważanymi za nieparlamentarne. Nie zareagował także na prośbę opuszczenia sklepu celem wylegitymowania. Ostrzeżenie o możliwości użycia
środków przymusu bezpośredniego także nie zmieniło sytuacji. Wobec mężczyzny
użyto gazu pieprzowego. Agresywny klient odpowie za kilka wykroczeń, m.in. za
niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, zakłócanie ładu i porządku publicznego czy używanie słów wulgarnych.

Jawny proces sprawcy wypadku
Przed sądem w Lesznie ruszył proces Mateusza W., który
w okolicy osady leśnej Nowy Świat spowodował śmiertelny
wypadek. 33-latek był pod wpływem środków odurzających.
Koszmarne zderzenie miało miejsce w marcu br. Oskarżony mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi prowadził volkswagena golfa. Na drodze
pomiędzy Lesznem a Nową Wsią Mateusz W. zderzył się czołowo ze skodą octavią, którą podróżowała matka z trzema chłopcami. Najmłodszego z nich, pomimo
prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować. Pełnomocnik poszkodowanych
wnioskował o proces niejawny, powołując się na interes prywatny rodziny. Wniosek
został oddalony, a sąd uznał, że proces powinien być jawny.
REKLAMA
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# FOTOREPORTAŻ

Anioły nad miastem
Jak śpiewał Andy Williams o grudniu: „It’s the most wonderful time of the
year”. Faktycznie, jest w tym miesiącu jakaś magia. Uwielbiamy odwiedzać jarmarki świąteczne, pić grzańca, oglądać filmy z Kevinem, przystrajać mieszkania
zielono-czerwonymi ozdobami i rozdawać prezenty. Jednak co najistotniejsze –
ostatni miesiąc roku to czas, w którym magiczna moc miłości na nowo rozpala
ogień w naszych sercach.
Ten czas napełniła nas nadzieją na pomyślność, której życzymy Wam w nowym
roku. Niech anioły będą z Wami każdego dnia.
TEKST I ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA

# FOTOREPORTAŻ
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# FIRMY W REGIONIE

Rowerowy patent z Leszna podbija świat
Na ten pomysł nie wpadli nawet Holendrzy, którzy słyną z takich pomysłów, jak podgrzewane ścieżki rowerowe czy piętrowe
parkingi dla jednośladów. Stacje naprawy rowerów wymyślił i opatentował leszczynianin Janusz Kubasik, czyniąc łatwiejszym
życie rowerzystów z całego świata. Firma IBOMBO eksportuje swoje produkty do 38 krajów, w których zamontowanych zostało
już ponad 10.000 stacji. Także w Lesznie już od kilku lat możemy korzystać z dobrodziejstw tego prostego, ale jakże sprytnego
i przydatnego urządzenia.
Przysłowie „Potrzeba matką wynalazków” najlepiej opisuje genezę pomysłu na urządzenie, które dzisiaj jest
ogromnym wsparciem dla cyklistów.
Techniczne kłopoty podczas jazdy rowerem, które dopadły Janusza, gdy wracał
z wycieczki do Poznania, zapoczątkowały ideę stworzenia samoobsługowych
stacji naprawy rowerów.
- W czasie studiów moją pasją było jeżdżenie rowerem turystycznym z sakwami. Zdarzało się, że pokonywałem nawet
300 kilometrów tygodniowo. Pewnego
razu w Komornikach pod Poznaniem
przebiłem dętkę i musiałem wydzwaniać po rodzinie, by podwieźli mnie na
dworzec. Gdyby wtedy pod hipermarketem w Komornikach była stacja naprawy rowerów, szybko usunąłbym usterkę
i pojechałbym dalej. Dzięki mojej firmie
są one teraz pod każdym hipermarketem
tej sieci w Polsce – wspomina Janusz.
Gdy w 2013 roku Janusz wchodził na
rynek ze swoimi produktami, nie miał
konkurencji. Swój pomysł opatentował

oraz zarejestrował wzory produktów, co
oznacza, że nabył wyłączne prawa do
korzystania z nich na terenie kraju oraz
na terenie Unii Europejskiej.
- Wiedzę na temat tego, jak chronić swoje pomysły, uzyskałem podczas studiów
podyplomowych ze strategii i planowania biznesu. Zacząłem je, żeby dobrze pokierować swoją firmą, ponieważ nie miałem doświadczenia w tym zakresie. Gdy
wpadłem na ten pomysł, byłem świeżo
po ukończeniu studiów dziennikarskich
- tłumaczy Janusz. - Pamiętam, że gdy
opowiadałem innym o moim wynalazku, to wszyscy mówili, że to głupi pomysł, ponieważ na pewno sprzęt zostanie
rozkradziony lub zniszczony. Każda taka
odpowiedź motywowała mnie jednak do
szukania rozwiązań na tego typu ewentualność. Można zatem powiedzieć, że
brak wiary w mój pomysł przysłużył się
do jego udoskonalenia. Nasze produkty
są przemyślane i dopracowane i to nas
odróżnia od firm, które tworzą imitacje
mojego pomysłu – dodaje.
Firma IBOMBO miała dużo szczęścia,
ponieważ potencjał w ich produkcie jako

# FIRMY W REGIONIE
pierwsze dostrzegło miasto stołeczne
Warszawa.
- Pełnomocniki Prezydenta miasta
Warszawy ds. komunikacji rowerowej,
gdy zobaczył na żywo nasze produkty, był
przekonany, że importujemy je ze Stanów
Zjednoczonych – mówi Janusz.
Lawina zamówień ruszyła. Janusz musiał podjąć decyzję o budowie własnego zakładu produkcyjnego, ponieważ
na początku działalność opierała się na
współpracy z firmami zewnętrznymi.
IBOMBO rozwija się w bardzo szybkim tempie – siedzibę w Strzyżewicach
pod Lesznem trzeba było w tym roku

rozbudować w celu zwiększenie przestrzeni produkcyjnej, magazynowej oraz
socjalnej. Lista klientów, którą udało się firmie zbudować, jest imponująca. Ikea, Google, ING, Siemens, Lidl,
Volkswagen, Michelin, McDonald’s,
Amazon – to tylko niektórzy z ich
kontrahentów.
- Współpracujemy z największymi światowymi markami, co stanowi naszą siłę
napędową. To dzięki ich zaufaniu możemy się rozwijać i zwiększać możliwości
produkcyjne. Nasze stacje zamontowane
są w setkach reprezentacyjnych miejsc
na całym świecie, takich jak Europejska

Organizacja
Badań
Jądrowych
w Genewie, Parlament Europejski i siedziba NATO w Brukseli, bazy wojskowe armii amerykańskiej, Europejska
Agencja Kosmiczna w Paryżu, a od niedawna także przy ścieżkach rowerowych
w Dubaju i Abu Dhabi.
Dzięki temu, że stacje naprawy rowerów
są łatwe w montażu, który nie wymaga
dostępu do mediów, nie ma problemu
z ulokowaniem ich nawet w najbardziej
ekstremalnych miejscach. Tym samym
stacje firmy IBOMBO możemy spotkać
w tak zaskakujących lokalizacjach, jak:
jedna z najwyższych przełęczy świata
Khardung La w Himalajach wysokich
(5364 m n.p.m), miasteczku Manang
w Nepalu (3540 m n.p.m), a nawet na
pustyni w marokańskiej miejscowości
M’hamid, zwanej „Bramą Sahary”.
- Jesteśmy firmą, która działa globalnie,
ale nie zapominamy także o działaniach
lokalnych. Dlatego od 2020 roku sponsorujemy klub Futsal Leszno, który gra
w Ekstralidze. Od kilku lat wspieramy
także leszczyniaka Kosmę Szafraniaka,
jednego z najlepszych ultramaratończyków rowerowych w kraju. Startując
pod szyldem IBOMBO TEAM zwyciężył w 2017 roku Maraton Rowerowy
Dookoła Polski, podczas którego ustanowił nowy rekord maratonu przy jeździe bez wsparcia. Udostępniamy także
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bezpłatnie nasze produkty na lokalne
eventy, by dbać o bezpieczeństwo osób
przybywających na te imprezy rowerami.
Takimi działaniami chcemy propagować
postawy proekologiczne oraz aktywność
ruchową – wylicza Janusz.
Stworzenie własnego zakładu produkcyjnego składającego się z nowoczesnej
infrastruktury oraz dobranie do zespołu
ludzi z pasją zaowocowało nowymi pomysłami. Firma, poza pionowymi kolumnami wyposażonymi w niezbędne
narzędzia i pompkę rowerową, produkuje również punkty mycia rowerów, stojaki rowerowe, a także stacje ładowania
rowerów elektrycznych.

***
Na terenie Polski funkcjonuje blisko
5.000 stacji napraw rowerów. Mieliście
już okazje z nich korzystać?
Warto wspomnieć, że na frontach urządzeń znajdują się kody QR, po zeskanowaniu których mamy dostęp do filmów
instruktażowych. Zawierają one wskazówki dotyczące napraw najczęściej występujących usterek rowerowych.
Szerokiej drogi!
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: IBOMBO

Młodzież w Krzywiniu ma Głos!
31 grudnia 2021 roku zakończyła się realizacja projektu pn. "Głos Krzywińskich
Młodych Obywateli", współfinansowanego w ramach programu Unii
Europejskiej "Erasmus+".
Było to pierwsze tak kompleksowe działanie w skali gminy Krzywiń, skierowane na politykę młodzieżową, które realizowane było przez Fundację Cooperacja
w partnerstwie z Urzędem Miasta
i Gminy Krzywiń. W projekcie wzięło
udział 30 młodych mieszkańców gminy, którzy przez ponad rok brali udział
w aktywnościach, które pozwoliły im na
zwiększenie wiedzy i umiejętności, pobudzenie postaw obywatelskich i zaangażowanie w działania społeczne. Młodzi
wzięli udział m.in. w cyklu szkoleniowym "Akademia Młodego Obywatela",
tematycznych spotkaniach z decydentami, podczas których mogli zapytać
ich o ważne kwestie związane z życiem
w gminie, a także wspólnie z mentorką
przeprowadzili pierwsze badanie potrzeb
młodzieży w swojej gminie. Owocem
diagnozy lokalnej i rozmów z włodarzami było sformułowanie przez młodzież
10 postulatów - marzeń i potrzeb, które
ich zdaniem powinny zostać wdrożone

w gminie, by młodzieży żyło się tam lepiej. Postulaty te spotkały się z pozytywnym odzewem, czego dowodem jest to,
że już w 2022 roku wystartuje pierwsza edycja Inicjatyw Młodzieżowych
dof. przez Gminę Krzywiń, które były
jednym z marzeń uczestników projektu. Cały proces edukacyjny jaki przeszli
uczestnicy przez ponad rok trwania projektu, został poświadczony międzynarodowymi certyfikatami Youthpass, gdzie
uwzględnione zostały nowo nabyte czy
rozwinięte kompetencje. Dokument ten
z pewnością przyda im się w dalszej karierze edukacyjnej, a także i zawodowej.
Jednym z ważniejszych rezultatów
projektu jest publikacja "Za Głosem
Krzywińskich Młodych Obywateli" zawierająca m.in. wyniki badań potrzeb
młodzieży, opisy spotkań z decydentami, wspomnienia i refleksje uczestników,
a także informacje o samej polityce młodzieżowej i o tym, jak ją wdrażać na poziomie lokalnym. Publikacja dostępna
jest na stronach www.cooperacja.pl oraz
www.krzywin.pl. Wszystkich zainteresowanych już dziś zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.
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Artystyczna linia życia
Jego dzieła towarzyszą nam w przestrzeni miejskiej. Dla niektórych to tylko zestawy kolorów i wzorów, obok których przechodzą
bezrefleksyjnie. Dla innych, w tym dla samego twórcy, to forma przekazu, która ma nas wyrwać z codziennego letargu, poruszyć
w nas czułą stronę i sprowokować do refleksji. Ejsmondt poprzez abstrakcyjną formę swoich prac oraz kontrastowanie dzieła
z miejscem, w którym powstaje, zachęca odbiorców do przyjęcia roli uważnego obserwatora. Stosowana przez niego złożona
i czasochłonna technika op-art w połączeniu z eksperymentalnymi metodami pracy skutkuje unikatowymi na światową skalę
pracami. Główną rolę odgrywa w nich linia.
Niełatwo być artystą w świecie, w którym „było już wszystko”. Aby się wyróżnić, Ejsmondt odnalazł zupełnie inne podejście do muralu - zależne od otoczenia.
Przełomowym momentem w jego rozwoju był rok 2015. Stworzył wówczas
obraz na ścianie kamienicy przy ulicy
Narutowicza w Lesznie przedstawiający
portret poety Stanisława Grochowiaka.
- Rzuciłem pracę, żeby zrealizować ten
projekt, ponieważ chciałem mu się poświęcić w stu procentach. To ryzyko bardzo się opłaciło, bo namalowałem portret po swojemu i poczułem, że w końcu
zrobiłem coś wyjątkowego. Jeszcze bardziej pobudziłem drzemiącą we mnie
chęć tworzenia – wspomina Ejsmondt.
Mural ten zapoczątkował serię portretów znanych leszczynian upamiętnianych w przestrzeni miejskiej. Kolejnym
był wizerunek kompozytora Romana
Maciejewskiego stworzony na fasadzie
kamienicy przy ulicy Tylnej. Wreszcie,
na szczytowej ścianie bloku przy ulicy

Grunwaldzkiej, powstał portret żużlowej
legendy, Alfreda Smoczyka.
- Wszystkie te prace to eksperymenty
w ramach ruchu op-art. Obrazy składają
się z powtarzających się geometrycznych
wzorów, a kombinacja przecinających
się linii pozoruje ich trójwymiarowość.
To złudzenie optyczne wciąga odbiorcę
w grę złudzeń. Oznacza to, że trzeba poświęcić trochę czasu, by wydobyć ukryty
realizm z abstrakcji na ścianie. Aby to
uzyskać, musimy oddalić się od dzieła
albo pomniejszyć obraz za pomocą aparatu lub kamery. Wtedy zobaczymy jego
prawdziwe oblicze. Ten proces zaangażowania i odkrywania sprawia, że obraz
zapada w pamięć – tłumaczy Ejsmondt.
– Łatwo jest przyciągnąć uwagę odbiorców kontrowersyjnym tematem, ale gdy
robisz po prostu portret, który na dodatek nikogo nie obraża, to trzeba się natrudzić, by skupić na dziele wzrok przechodniów – dodaje.

W 40. rocznicę powstania filmu „Lśnienie” postanowił uhonorować jego
twórcę Stanleya Kubricka, malując jego portret. Mural nawiązuje do charakterystycznego wzoru wykładziny hotelowej, pojawiającej się we wspomnianym filmie.

Prace te, mimo że zostały wykonane
w ramach ruchu op-art, prezentują inną
technikę. Portret Grochowiaka składa się
z ponad 2 tysięcy kwadratów w 16 kolorach podzielonych siatką Hermana. Gdy

Prace Ejsmondta zostały docenione przez międzynarodową prasę branżową. Na zdjęciu mural przedstawiający portret Alfreda Smoczyka, który był
jak do tej pory najbardziej wymagającym obrazem artysty.

Projekt ULI in zona to krytyka próżnej cywilizacji, a także diagnoza kondycji współczesnego człowieka uwięzionego w duchowej ślepocie.
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trików przyciągających uwagę. Formy
graficzne, które obecnie tworzę, trzeba
zobaczyć, żeby je poczuć, bo nie można
ich opisać. Wpływ na wyobraźnię jest
elementem kluczowym mojej pracy. Dla
mnie nie jest to tylko zwykłe malowanie
obrazków, na które patrzysz i po chwili
o nich zapominasz. Staram się robić rzeczy, które są niepowtarzalne i zgodne ze
mną – mówi Ejsmondt.
Abstrakcje tworzone przez artystę powstają w ramach projektu ULI, czyli Urban Line Improvisation. Ejsmondt
używa do ich powstania farb antysmogowych, które oczyszczają powietrze.
Zamalowany tą farbą metr kwadratowy
ściany redukuje z powietrza tyle azotu,
co jedno średniej wielkości drzewo. Tym
zabiegiem po raz kolejny udowadnia, że
jego niekomercyjnym projektom daleko
do wandalizmu.
- ULI to także rodzaj eksperymentu,
ponieważ każda praca powstaje pod
wpływem innego utworu muzycznego.
Zapętlam daną piosenkę i tworzę kompozycje z linii, wchodząc w pewnego rodzaju trans. Najbardziej inspiruje mnie
niemiecki kompozytor muzyki elektronicznej, Nils Frahm. Piękne jest to, że
jedna sztuka napędza drugą – stwierdza
Ejsmondt.

„Kamilla” - obraz stworzony na terenie opuszczonej stacji kolejowej w Kosowie (Wielkopolska). Ten sam obraz,
lecz namalowany na płótnie, był pokazywany na wystawach w Australii.
patrzymy na obraz, na fugach siatki wi- portrety członków swojej rodziny linii rytmicznej. Inspiracją do powstadzimy szare kropki, których w rzeczywi- w miejscach opuszczonych i zapomnia- nia dzieła była działalność artystyczna Prace powstają zarówno w zakamarkach
stości nie ma. Dzieje się tak, ponieważ nych. Realizacja projektu była ekspe- Wacława Szpakowskiego.
miast, jak i na płótnie. Jednym z celów
dochodzi do zaburzenia percepcji świat- rymentem i zarazem rodzajem terapii
artysty jest stworzenie kolekcji dzieł do
ła i oko samoistnie wypełnia pustą prze- osobistej, dotyczącej relacji rodzinnych. Ejsmondt przez długi czas skupiał się na pokazania w galerii.
strzeń. Portret Maciejewskiego to zbiór Jego tematem przewodnim jest przemi- tworzeniu portretów, jednak w ostatnim
kropek, które ułożone są na wzór fali janie, dlatego wybór miejsc symbolizuje czasie istotniejsze stały się dla niego for- - Dążę do zorganizowania wystawy inmy abstrakcyjne.
dywidualnej moich abstrakcji, ale takdźwiękowej. Z kolei obraz Smoczyka zamazujące się wspomnienia.
że do tego, by żona i córka były ze mnie
to halfton, co oznacza, że podczas jego
tworzenia artysta zabawił się grubością - Siłą napędową tego projektu jest silny - Jestem zadowolony z tego, co stwo- dumne. Chcę móc nadal utrzymywać roi częstotliwością linii oraz ich cieniami. kontrast. Obrazy namalowałem w miej- rzyłem do tej pory, ale twórczość każ- dzinę ze swojej pasji i czerpać radość
Zależności i różnice w percepcji wzroko- scach, w których nikt się ich nie spo- dego artysty przechodzi różne etapy. z tego, co robię – kończy Ejsmondt.
wej u ludzi to inspiracja, która wywarła dziewa, co oznacza, że powodują głębsze Na ten moment potrzebuję odejścia od
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
duży wpływ na twórczość Ejsmondta.
doznania niż te, które są eksponowane ograniczania wyobraźni narzuconym teZDJĘCIA: INSTAGRAM
wśród chaosu miasta. Taki zabieg sprzy- matem i skupiam się wyłącznie na emo@WOJCIECH_EJSMONDT
- Moja technika wymaga ogromnego ja głębszej refleksji nad zastanym dzie- cjach. Odchodzę również od stosowania
skupienia, najmniejszy błąd może skut- łem. Chcę tym projektem również udokować zaburzeniem koncepcji projektu. wodnić, że sztuka może, a nawet powinna
Wszystkie prace maluję pędzlem, ponie- istnieć wszędzie. Nigdy nie powinniśmy
waż precyzja odgrywa w nich kluczową jej rozpatrywać w kategorii przestęprolę. Moim głównym założeniem projek- stwa, dlatego wszystkie prace, nawet te
towym odróżniającym mnie od innych stworzone nielegalnie, podpisuję prawtwórców jest to, że obraz, który potem dziwym nazwiskiem. To z mojej strony
przekładam na ścianę lub płótno, tworzę również rodzaj prowokacji i próba podsam, od podstaw, w zapisie wektorowym. jęcia polemiki z definicją wandalizmu –
Nie korzystam z gotowców, które można tłumaczy Ejsmondt.
wygenerować w programie komputerowym. Poświęcam dużo czasu na tworze- Realizacja projektu trwała 2 lata i zostanie unikalnych wzorów, których nie spo- ła udokumentowana przez Przemysława
sób powielić – objaśnia Ejsmondt.
Wawrzyniaka w formie krótkometrażowego filmu dokumentalnego, któEjsmondt uważa, że street art to nie ry obecnie prezentowany jest na fetylko zmiany wizualne i estetyczne, ale stiwalach i odnosi pierwsze sukcesy.
także sposób postrzegania i doświad- „Kamilla” - portret matki artysty, który
czania danego miejsca. Udowadnia to również jest częścią projektu, to praww niekomercyjnym projekcie „Family dopodobnie pierwszy portret na świe- Na ścianach Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” Ejsmondt mógł po
Lines”, w ramach którego namalował cie, który został stworzony przy użyciu raz pierwszy legalnie zaprezentować swoje ścienne formy abstrakcyjne.
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Kino - akt drugi
Życie jest jak film - pisze różne scenariusze. Po ponad 2 latach
przerwy działalność wznawia kino w Teatrze Miejskim
w Lesznie. Kameralna atmosfera, ambitny repertuar, brak kolejek do kasy i odgłosów chrupania popcornu oraz przestrzeń
do dyskusji – to warunki, w których zdecydowanie łatwiej poczuć magię kina. Można będzie się o tym przekonać już 10
stycznia.
Gdy we wrześniu 2021 roku obowiązki dyrektora Teatru zaczął pełnić Maciej
Mizgalski, pojawiła się szansa na reaktywację kina w budynku przy ulicy
Narutowicza. Z wypowiedzi, których
udzielał wówczas podczas konferencji
prasowej, wynikało, że teatr to dla niego synonim otwartości i różnorodności,
a szerzenie kultury powinno być oparte
o lokalne potrzeby.
- Jeżeli dostanę jasny sygnał od
mieszkańców, że taka działalność jest
w Lesznie potrzebna, to jako dyrektor
zrobię wszystko, by umożliwić reaktywację kina. Dla mnie nie ma podziału, że
kino to kino, a teatr to teatr. Jeżeli coś
ma nas poruszyć do dyskusji na temat
kultury, to wszędzie powinno znaleźć się
REKLAMA

na to miejsce. Mamy sprzęt i możliwości
techniczne zatem, dlaczego tego nie wykorzystać? – mówił Maciej Mizgalski.
Szybko pojawiła się grupa pasjonatów,
która podjęła się tego zadania. Za cel
postawiła sobie również kontynuację
misji, jaka przyświecała działającemu
od 2000 roku Dyskusyjnemu Klubowi
Filmowemu „Odlot”, a który zakończył
działalność wraz z zamknięciem kina
w 2019 roku.
- Będziemy wyświetlać filmy, które nie są
pokazywane w multipleksach. Skupimy
się na obrazach nagrodzonych i wyróżnionych na festiwalach. Zależy nam
także, by filmy były jak najbardziej różnorodne. Chcemy promować kinematografię z poszczególnych części świata,

dlatego na pewno nie będą to tylko produkcje europejskie. Poza filmami fabularnymi będziemy wyświetlać także
dokumenty poruszające nurtujące zagadnienia - opisuje Jakub Lisowski, pracownik Teatru odpowiedzialny za koordynowanie działalności kina. - W planach
mamy również organizowanie spotkań
z twórcami kina, czyli reżyserami, producentami, scenarzystami i aktorami, by
móc konfrontować z nimi nasze odczucia.
Pojawiły się także rozmowy o stworzeniu
festiwalu filmowego, jednak to na razie
odległa perspektywa – dodaje.
„Małe Kino” (tak zostało nazwane po
reaktywacji) ma być miejscem, w którym fabuła filmu daje przestrzeń do dyskusji, ale także do przeżywania emocji.
50-osobowa widownia zapewnia kameralną atmosferę i sprzyja wchodzeniu
w polemikę nad starannie dobranym repertuarem. Kina tego typu są więc ważnym i potrzebnym miejscem spotkań
społeczności lokalnej.
- Bardzo cenię działalność nieformalnych grup pasjonatów, które chcą zrobić
coś dla mieszkańców – przyznaje dyrektor Maciej Mizgalski.
Na portalu społecznościowym Facebook
powstał profil o nazwie „Małe Kino”.
Za jego pośrednictwem grupa „założycieli” komunikuje się z publicznością.
Bilety będą dostępne do kupienia online w zakładce „kino” na stronie Teatru,

a ich koszt będzie wynosił 15 zł. Seanse
będą odbywać się w każdy poniedziałek o godzinie 19:00, na pewno przez
najbliższe trzy miesiące. O dalszych losach projektu ma zadecydować frekwencja i zaangażowanie miłośników kina.
- Będę szczęśliwy, jeżeli po tych trzech
miesiącach okaże się, że jest takie zainteresowanie, że będziemy musieli dołożyć drugi seans w tygodniu – zaznacza
Maciej Mizgalski.
„Małe Kino” rozpocznie działalność
10 stycznia od emisji polskiego dramatu obyczajowego „Wszystkie nasze strachy”, w którym główną rolę gra Dawid
Ogrodnik.
Ze względu na związane z pandemią koronawirusa obostrzenia, limit osób niezaszczepionych mogących uczestniczyć
w seansie wynosi 30 procent.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIE: JAKUB LISOWSKI
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TOYOTA C-HR 2022.
ZAAWANSOWANE MULTIMEDIA
TOYOTA SMART CONNECT
I ODŚWIEŻONA WERSJA STYLE

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%.

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.

;"13"4;".:%04"-0/6
TOYOTA MIKOŁAJCZAK
www.salontoyota.pl
facebook.com/toyotaleszno
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Magia sylwestrowych „good vibes”
Podczas sylwestrowej nocy ogarnięci duchem szczęścia składamy życzenia nieznajomym. Tę strategię warto wdrożyć na każdy
dzień roku, aby szerzyć uśmiech i pozytywną energię. Przynajmniej raz dziennie uśmiechnąć się do nieznajomej osoby na ulicy
brzmi świetnie jako noworoczne postanowienie. Niewykonalne? Dziś nie musimy już przynosić dzika na barkach czy smoka za
ogon, aby zostać bohaterem. A czy wierzymy w moc noworocznych postanowień? Czego najczęściej sobie życzymy?
Rozwoju!
Samych dobrych stopni. Dostań się na
wymarzone studia, znajdź lepszą pracę.
Zamiast spędzać czas marnie, odwiedzaj
biblioteki i księgarnie! Nie tracąc czasu
i ja znajduję się w bibliotece, gdzie fantazyjna atmosfera pozwala poczuć się jak
w bibliotece szczęścia.
- Niewątpliwie noworoczne postanowienia są inne od tych, które możemy
poczynić każdego dnia. W przejściu starego w nowy rok jest coś magicznego,
to jakby co roku dostawać nową szansę.
Zostawiając to, co nam nie wyszło, z czystą kartą próbujemy wymyślić siebie na
nowo. Nie ma chyba lepszego momentu na zawieranie umowy z samym sobą.
Najczęściej z ufnością i wiarą patrzymy
w Nowy Rok i to jest piękne, co daje wiele możliwości, by spojrzeć na swoje życie bardziej łaskawym okiem – wyznaje
REKLAMA

Michalina Komolka, pracująca w bibliotece SP nr 9 w Lesznie.
Co się tyczy rytuałów sylwestrowych
w moim wykonaniu, to nie są one ściśle
określone. Sylwester marzeń to ja i thriller z psychopatą w tle, najlepiej w ciszy
i spokoju. Jednak coś w głębi duszy nie
pozwala mi zrealizować tego planu i zazwyczaj kończy się domówką w klimatach lat 80. Oczywiście o północy co roku
obiecuję sobie m.in., że w tym roku przestanę kupować tyle książek i nigdy się
tego postanowienia nie trzymam, ale nie
jest mi z tego powodu przykro. W związku
z tym mój biblioteczny kalendarz na przyszły rok pęka w szwach, więc o tę część
noworocznych postanowień jestem spokojna. W styczniu w pierwszej kolejności
zamierzam sięgnąć po „Najsłabsze ogniwo” mojego idola – Roberta Małeckiego,
a na deser dla równowagi „Biuro podróży nosorożki Papti” Marcina Mortki.

Szczęścia i dobrej zabawy!

Michalina Komolka.

Wspólnym mianownikiem powyższych
jest taniec. Składają się na niego elementy, które sprawiają, że czujemy się
szczęśliwi. Zatarcie się w tańcu jest fantastycznym sposobem pozbycia się napięcia, tak emocjonalnego, jak i fizycznego bez znaczenia, jakimi tancerzami
jesteśmy. Nie bez powodu Anna Jantar
Śpiewała: „Przetańczyć z Tobą chcę całą
noc”. Najlepiej sylwestrową! A co sądzi o tym błyskotliwa, pełna witalności
i energii kochająca taniec Magdalena?
- Najczęściej nie miałam postanowień
noworocznych. W tym roku jednak rozpoczęłam zastanawiać się nad listą spraw,
które chciałabym zrealizować. Nie były to
jednak założenia stricte pierwszo-styczniowe. Tego dnia najlepiej zostać dłużej
w łóżku nabierając energii, a do postanowień zabrać się choćby od pierwszego
poniedziałku. Ja chciałabym rozpocząć
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prowadzenie nauki tańca, bez którego nie
potrafię żyć. Najważniejszą rolę odgrywa
u mnie taniec hiphopowy, ale interesuje
mnie także taniec na szpilkach czy high
heels – mówi Magdalena Tomczyk,
uczennica jednej z leszczyńskich szkół
tańca. – Noc sylwestrową najlepiej spędzać w miejscach, w których nie bywamy na co dzień, dzięki temu może lepiej
zapadać w pamięć. Świetnie, jeśli jest to
spektakularne wydarzenie, a po samych
zdjęciach będzie można rozpoznać, jaka
to zabawa. Jestem osobą otwartą i nie
mam problemów ze składaniem życzeń,
natomiast te najlepsze z pewnością płyną prosto z serca.

niesienia pomocy, co może dziś brzmieć
górnolotnie. Pracę rozpoczęłam w małej
miejscowości, gdzie farmaceuta często
zastępował pacjentom lekarza – opowiada Natasza Adamek pracująca w aptece
w Lesznie.
Co zatem znajduje się na liście postanowień aptekarki i jak wygląda praca
w okresie sylwestrowym?
- Tegoroczne postanowienia to stała
mantra sprzed lat: nauka pływania, języków obcych, tańca i zdrowy tryb życia.
Bardzo ważny jest dla mnie także spokój,
radość z drobnostek, pozytywne nastawienie i odwiedziny ważnych dla mnie
osób, z którymi dawno się nie widziałam. Chciałabym odwiedzić przyjaciółkę ze Szkocji i kontynuować naukę pracy
z gliną, tworząc nowe formy. Okres sylwestrowy, a wcześniej świąteczny rządzi się swoimi prawami. Mimo całego
zamieszania związanego z wirem zakupów pacjenci łatwiej znoszą trud stania
w kolejce. W tym czasie odwdzięczają się
życzeniami, uśmiechem i dobrym gestem.

Zdrowia!

Magdalena Tomczyk.

Wśród składanych życzeń nie brakuje
zdrowia, a ile ono jest warte, przekonał
się każdy, kto je stracił. A kiedy kończą
się leki, udajemy się do apteki. W jednej
z nich o postanowienia pytam ślicznie
uśmiechniętej farmaceutki.
- Nowy Rok, podobnie jak dzień urodzin czy inne ważne w naszym życiu daty,
skłania do refleksji, konfrontacji z niespełnionymi oczekiwaniami. Wydaje mi
się jednak, że niekoniecznie to konkretna
data stanowi barierę mentalną, a nasza
determinacja. Wybór zawodu farmaceutki, którego dokonałam dwadzieścia lat
temu, nie stanowił postanowienia, a chęć

***
Pamiętajmy o
szczęśliwym.
Natasza Adamek.

obowiązku

bycia

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
REKLAMA
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Chciałbym zestarzeć się w pokoju pełnym płyt
Jeśli odnajdziemy w życiu pasję, jesteśmy szczęściarzami. Historia Kamila Łukaszyka udowadnia, że jeżeli czegoś bardzo pragniemy, to wszechświat będzie nam sprzyjał. Może się zdawać, że wszystko, co zdarza się po drodze, to tylko zbieg okoliczności,
jednak prawda jest taka, że nasza podświadomość ma ogromną moc. Ostatecznie „chcieć to móc”.
Kamil jako dziecko, jak wielu chłopców, marzył, by zostać piłkarzem.
Wszystko zmieniło się w noc sylwestrową 1987/1988 za sprawą wujka, który
przywiózł z Austrii sprzęt grający firmy
Sanyo. Był to radiomagnetofon stereo
z dwoma kolumnami. Muzyka, która wydobywała się z głośników tamtej nocy,
rozkręciła nie tylko domówkę w mieszkaniu rodziny Łukaszyków, ale także pasję ich syna.
- Pamiętam, że po północy wujek poprosił mnie, abym nagrał audycję radiową w formie muzycznego podsumowania
minionego roku. Dał mi kilka pustych
kaset i pokazał jak obsługiwać sprzęt.
Znalazłem się w magicznym świecie muzyki. Chwytałem dźwięki jak ptak szukający powietrza w skrzydłach. Tamtej
nocy poczułem, jakbym narodził się na
nowo. Przestało liczyć się wszystko wkoło. Była tylko muzyka - dźwięki, które
pochłaniałem i emocje, które mną zawładnęły. Nigdy nie zapomnę, jaki byłem
wówczas szczęśliwy – wspomina Kamil.
Od tego czasu wszystko w jego życiu
było podporządkowane muzyce. Na
magnetofonie Kasprzak namiętnie słuchał II Programu Polskiego Radia. Jego
guru był Bogdan Fabiański, którego audycje traktował jak okno na świat i kopalnię wiedzy o muzyce.
- Chciałem wiedzieć wszystko: kto wykonuje dany utwór, z którego jest roku, czy
dany zespół ma już na swoim koncie inne
hity oraz co jest na pierwszym miejscu
listy przebojów. Nagrywałem wszystko,
co się dało, ale kiedyś to były inne czasy.
Prezenter odtwarzał cały album danego
wykonawcy, a utworów nie przerywały
reklamy. W takim radiu się zakochałem
– mówi Kamil.
Mieszkając w Golinie Wielkiej nie miał
skąd brać pustych kaset, na które mógłby nagrywać kolejne audycje, ponieważ
były one dostępne jedynie w Pewexach.
Dlatego w kiosku pod szkołą wykupił
cały nakład rozmówek czeskich, które
po wyłamaniu ząbka zabezpieczającego
taśmę przed wymazaniem zastąpił utworami z listy przebojów.
- Miałem jeden cel - zostać prezenterem radiowym. W zeszytach rozpisywałem własne zestawienia ulubionych
hitów, a wystawiając głośnik do okna
dbałem o edukację muzyczną sąsiadów,
oczywiście wbrew ich woli, co dawali mi
do zrozumienia stukając w kaloryfer –
z uśmiechem opowiada Kamil.
Kompletnie się tym nie przejmował,
ponieważ przede wszystkim od zawsze

Fot. Olek Bortel
chciał dzielić się swoją pasją z innymi.
Doszedł do perfekcji w przekładaniu kaset w trakcie programu i przewijaniu ich
za pomocą ołówka oraz w ustawianiu anteny radiowej bez utraty sygnału. Całe
kieszonkowe, zamiast na drożdżówki,
wydawał na kasety i gazety muzyczne. Żeby zamienić Kasprzaka na wieżę firmy Thompson, musiał odchować
i sprzedać prosiaki, które dostał od rodziców. Rozpoczęcie nauki w technikum

w Lesznie i stały dostęp do sklepów z kasetami i płytami był początkiem kolejnego rozdziału w jego życiu.
- Poszedłem z kolegami na otwarcie
nowego sklepu muzycznego przy ulicy
Łaziebnej. Byłem wręcz oszołomiony
bogatym asortymentem, który tam zobaczyłem, ale moją uwagę przykuł plakat zawieszony w witrynie. Informował,
że w Lesznie będzie organizowany kurs
dla prezenterów dyskotek. Z całego opisu

tego wydarzenia wyłapałem jedno – jednym z wykładowców miał być Bogdan
Fabiański – wspomina Kamil. - Wszystko
przestało mieć znaczenie. Wróciłem do
domu i podekscytowany zacząłem opowiadać o tym wydarzeniu rodzicom. Był
jeden mały problem. Kurs kosztował 800
złotych, czyli tyle, ile mniej więcej wynosiła miesięczna pensja mojej mamy.
Wiedziałem, że to strasznie dużo pieniędzy, jednak ku mojemu zdziwieniu
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rodzice zgodzili się wyłożyć pieniądze
– dodaje.
Na początku nie było łatwo, ponieważ
w przeciwieństwie do niego pozostali
kursanci grali już w dyskotekach, posiadali własny sprzęt i byli bardziej obyci
z mikrofonem. Kamil miał tylko kasety
z piosenkami nagranymi z radia, a jego
jedyną praktyką było gadanie do ściany, prowadząc udawaną listę przebojów.
- Po pierwszym dniu kursu wróciłem
z płaczem do domu, ale mama przekonała mnie, żebym nie rezygnował ze swoich
marzeń. Posłuchałem jej i była to najlepsza decyzja w moim życiu – stwierdza Kamil.
Kurs składał się z części praktycznej
i teoretycznej, na której trzeba było wykazać się wiedzą o muzyce. Kamil w tej
kwestii nie miał sobie równych, pozostali nie wiedzieli nawet ułamka tego, co
on. Ten fakt dodał mu śmiałości i dalsza
cześć szkolenia przebiegała już gładko
- do czasu, gdy po 5 miesiącach trzeba
było podejść do egzaminu. Żeby zaliczyć kurs, należało zmiksować 7 utworów. Kamil nie posiadał ani winyli, ani
miksera, na którym mógłby przygotować swoje show. Z pomocą po raz kolejny przyszli rodzice, którzy postanowili
wziąć pożyczkę, by dać mu pieniądze
na sprzęt.
- Egzamin zdałem z wyróżnieniem
i otrzymałem certyfikat ważny przez 3
lata, mimo że standardowo przyznawano
go na okres 2 lat. Do tego prowadzący
kurs i zarazem właściciel sklepu muzycznego oraz rezydent klubu Relax, Robert
Gruszczyński, zaproponował mi pracę
w swoim sklepie Promo Music i możliwość dalszej nauki u jego boku. Nie mogłem uwierzyć w swoje szczęście – komentuje Kamil.
Praktykował zatem w każdy weekend
u boku Roberta, a jego tata czekał na niego przez całą noc w samochodzie albo na
krześle za konsoletą, by odwieźć go do

domu, ponieważ Kamil nie miał jeszcze
wtedy prawa jazdy.
- Niesamowite jest to, jak bardzo w mojej pasji wspierali mnie rodzice. Nigdy im
tego nie zapomnę – mówi Kamil.
Dzięki samozaparciu i pomocy rodziców Kamil stał się DJ-em klubowym.
Przyjął pseudonim Freshmaker, ponieważ do perfekcji opanował umiejętność
miksowania starych przebojów z nowościami. Większość zarobionych pieniędzy
wydawał na płyty. Przez lata zgromadził tak okazałą kolekcję, że musiał kupić dom, żeby pomieścić tysiące singli,
winyli i albumów. W mieszkaniu w bloku nie było już na nie miejsca.
Kolekcjonowanie do dziś pozostało
jego obsesją. Od 15 lat związany jest
z Radiem Elka, początkowo jako prezenter, a teraz jako redaktor muzyczny. Przez
kilka lat wraz z Tomkiem Gnacińskim
tworzył housowy duet dj-sko producencki Groove Cocktail. Od dłuższego czasu jego głównym zajęciem jest oprawa
muzyczna imprez okolicznościowych,
dzięki czemu nie musi ograniczać się do
grania jedynie najnowszych hitów.
- Mimo że zostanie DJ-em to był przypadek (zgłosiłem się na kurs tylko po to,
by poznać swojego idola radiowego), to
profesja ta wypełniła wiele lat mojego
życia i była niezwykłą przygodą. Jednak
marzenie o własnej rozgłośni radiowej
i dzieleniu się z innymi muzyką ze swojego olbrzymiego zbioru nigdy we mnie nie
zgasło. Dlatego kilka tygodni temu stworzyłem kanał Hot Music Chanel w serwisie internetowym Twitch, na którym
prezentuję maxi single, czyli wydłużone
wersje utworów, których nie usłyszymy
w radiu. Robię to, co kocham w miejscu, które jest moją świątynią muzyczną... i czuję się spełniony – podsumowuje Kamil.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: OLEK BORTEL
I ARCHIWUM PRYWATNE
KAMILA ŁUKASZYKA.
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Fotowoltaika - obalamy mity!

Czynnikami przemawiającymi za zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej są przesłanki ekonomiczne i ekologiczne. Przecież
każdy z nas chce płacić niższe rachunki i oddychać czystym powietrzem. Jednak gdy nadchodzi moment podjęcia decyzji, pojawiają
się wątpliwości dotyczące zarówno funkcjonowania, jak i opłacalności inwestycji. Abyście nie musieli przedzierać się przez gąszcz
często nierzetelnych informacji zamieszczanych w sieci, poprosiliśmy eksperta o rozprawienie się z najpopularniejszymi mitami
na temat fotowoltaiki. Fachowych informacji udzielił nam Kamil Nadolny, Prezes firmy Trip Energy – czołowej marki na polskim
rynku produktów i usług z zakresu pozyskiwania energii słonecznej.
Instalacja fotowoltaiczna to rozwiązanie, na które mogą pozwolić sobie
tylko zamożni.
Nie tylko. Istnieje kilka możliwości ułatwiających zakup instalacji fotowoltaicznej. Jedną z nich jest refinansowanie
kosztów (programy takie jak m.in. „Mój
Prąd” czy „Czyste Powietrze”), a także zakupienie instalacji w systemie ratalnym na niskim, stałym oprocentowaniu. Ponadto jest opcja wkładu własnego
lub wcześniejszej spłaty całej instalacji.
Nie obowiązuje karencja ani prowizja
w przypadku uiszczenia opłaty lub całkowitej spłaty.
Instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii zimą oraz w pochmurne
dni.
Aby dostarczać energii elektrycznej, ogniwa fotowoltaiczne nie potrzebują pełnego słońca przez cały rok.
Świetnie radzą sobie także w pochmurne dni, ponieważ są dostosowane do
pracy w warunkach zmiennego zacienienia. Natomiast przedłużające się upały mogą wręcz przyczynić się do przegrzania ogniw, co z kolei przekłada się
na spadek sprawności instalacji. Dlatego
aura w Polsce jest optymalna dla fotowoltaiki. Instalacja działa również zimą,
ponieważ potrzebuje światła, a nie ciepła, ale fakt – zyskujemy wtedy mniej
energii niż latem. Zawsze jednak można skorzystać z nadwyżki energii zmagazynowanej w miesiącach o większym
nasłonecznieniu.
Nie każdy budynek nadaje się do zainstalowania paneli fotowoltaicznych.
Główną przeszkodą dla montażu instalacji fotowoltaicznej może być stan pokrycia dachowego lub konstrukcji nośnej
dachu. W takim przypadku każdy rzetelny instalator rekomenduje wymianę
pokrycia dachowego wraz z konstrukcją przed zamontowaniem instalacji lub

proponuje montaż instalacji na gruncie.
Należy zaznaczyć, że obecnie używane,
najpopularniejsze panele monokrystaliczne, są już na tyle wydajne, że mogą
być montowane z powodzeniem również na połaciach dachowych skierowanych na wschód i zachód. Dlatego też
do każdego budynku lub miejsca, gdzie
chcemy zamontować fotowoltaikę, należy podejść indywidualnie, by określić
możliwie najkorzystniejsze rozwiązanie
Instalacja fotowoltaiczna wymaga
stałej konserwacji, ponieważ często
ulega awariom.
Instalacja fotowoltaiczna, tak samo jak
inne sprzęty elektroniczne, posiada ryzyko powstania awarii czy uszkodzenia.
Dlatego tak ważne jest, by wybrać odpowiednią firmę, która zadba o wysoką
jakość instalacji. Najczęstszym powodem awarii jest niska jakość komponentów i elementów montażowych oraz brak
doświadczenia firm, które zajmują się
montażem. Dobrze wykonane instalacje
fotowoltaiczne nie wymagają przeprowadzania konserwacji. Powinniśmy jednak obserwować, czy nie zachodzą żadne
niepokojące procesy, które mogą mieć
wpływ na działanie instalacji. Poprawnie
wykonana instalacja jest zabezpieczona
przed czynnikami zewnętrznymi, takimi
jak promienie UV czy gryzonie. Warto
również raz w roku poprosić firmę, która
wykonała instalację o przeprowadzenie
audytu, aby mieć pewność, że instalacja
działa poprawnie. Nasza firma ma stały
podgląd on-line instalacji, co oznacza,
że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu możemy szybko zareagować.
Instalacja fotowoltaiczna nie jest
w stanie wytworzyć energii w ilości
wystarczającej do uzyskania niezależności energetycznej.
Aby uzyskać niezależność energetyczną, należy wytworzyć tyle energii, ile

wynosi nasze zapotrzebowanie w ciągu
całego roku. Przy tym należy odliczyć
procent należny dla zakładu energetycznego. W przypadku kiedy moc instalacji nie przekracza 10kWp, dany zakład
energetyczny za przechowanie tej energii
zachowa dla siebie 20 procent wyprodukowanej, niezużytej energii. Jeżeli instalacja przekracza moc 10kWp, wówczas
zakład energetyczny zachowa dla siebie 30 procent (za każdą 1 kWh oddaną
do sieci otrzymamy 0,8 lub 0,7 kWh).
Doświadczony pracownik branży fotowoltaicznej będzie potrafił określić zapotrzebowanie na energię elektryczną na
podstawie miesięcznego rachunku lub
łącznego rocznego zużycia na podstawie
wszystkich rachunków. Jeżeli planujemy
zwiększenie zużycia energii elektrycznej np. poprzez montaż klimatyzacji lub
zmniejszenie poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, to powinniśmy przekazać taką informację swojemu
opiekunowi, który zabezpieczy dodatkową ilość modułów na poczet nowych
sprzętów.
Bardzo odległy czas zwrotu kosztów
inwestycji spowodowany jest stosunkowo małą wydajnością modułów
fotowoltaicznych.
Na czas zwrotu kosztów instalacji
wpływ mają takie czynniki, jak cena instalacji, rosnące ceny prądu, możliwe
refinansowania czy sposób finansowania kosztów. Nasza firma pomaga w pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł,
co znacznie przyśpiesza okres zwrotu.
Poza tym technologia produkcji modułów fotowoltaicznych stale się rozwija.
Produkowane są coraz większe, wydajniejsze i mocniejsze panele, co pozwala na zastosowanie mniejszej ilości modułów, zachowując dużą moc instalacji.
Fotowoltaika nie jest ekologicznym
rozwiązaniem. Podczas produkcji

i utylizacji paneli fotowoltaicznych do
atmosfery ulatnia się dwutlenek węgla
szkodliwy dla naszego zdrowia.
Instalacja fotowoltaiczna jest bezemisyjna - oznacza to, że nie wiąże się
z emisją do atmosfery żadnych substancji (gazów, pyłów, związków chemicznych). Szacuje się, że każde 1000 kWh
energii pochodzącej z fotowoltaiki redukuje emisję dwutlenku węgla o 812 kg
rocznie. Standardowe panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego zawierają około 75 procent szkła (powierzchnia
panelu), 10 procent polimeru, 8 procent
aluminium (rama) i 5 procent krzemu
(ogniwa słoneczne). Pozostałe 2 procent
to inne metale. Obecnie technologia pozwala na odzysk około 90 procent tych
surowców. W Polsce powstaje coraz więcej firm zajmujących się recyklingiem
paneli fotowoltaicznych.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na
budynku zamieszkałym jest uciążliwy dla jego mieszkańców, wymaga
gruntownych remontów i jest bardzo
czasochłonny.
Montaż standardowej instalacji na domu
jednorodzinnym trwa średnio od 1 do 2
dni. W większości przypadków jedynym
pomieszczeniem, w którym pojawia się
ekipa monterów, jest piwnica, pomieszczenie gospodarcze lub garaż. Reszta
domu jest zatem nienaruszona.

Uwaga!
Nowy adres oddziału
Leszno
ul. Przemysłowa 19
Tel: 65 545 80 03
biuro@tripenergy.pl
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Nie szukam inspiracji, ona przychodzi sama
Jego obrazy, rzeźby i wyroby z kutego metalu współtworzą artystyczną wartość Leszna. Mirosław Małecki to niezwykle wszechstronny twórca. Jego autorstwa jest mural na schodach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz ilustracje serii książek Ewy Rosolskiej
„Pułapki czasu”. Spod jego dłuta wyszły figury tworzące szopkę bożonarodzeniową w kościele św. Jana. Wykuta przez niego
z metalu kopia chorągwi Leszna z 1667 roku zdobi wnętrze Ratusza. Natomiast obrazy Mirosława można podziwiać na co dzień,
zaglądając przez szybę do Piekarni Sztuki przy ulicy Leszczyńskich.
W sztuce odnajduje ujście dla emocji, dlatego nie ma dnia, żeby nie zajrzał do swojej pracowni. Gdy akurat nie
stoi przy sztaludze, dłubie w drewnie
lub wykuwa coś w przydomowej kuźni. Jego dom jest pełen przedmiotów,
które sam wykonał. Stoliki, półki, lampa, ławeczka przed domem i oczywiście
obrazy na ścianach. Z kawałka drewna,
które przywiózł z Norwegii oraz metalowych elementów wykonał rzeźbę
„Łódź wikingów”. Natomiast z drewna
egzotycznego meranti wybudował kajak.
Autorska konstrukcja została już wielokrotnie przetestowana przez Mirosława,

dla którego kajakarstwo jest odskocznią
od artystycznych działań.
Zamiłowanie do sztuki towarzyszy mu
od najmłodszych lat.
- Jako dziecko przez kilka lat mieszkałem w Rydzynie. Pamiętam, jak bardzo
zachwycały mnie malowane szyldy na
elewacji kamienic w Rynku. Barokowy
charakter tego miasta miał duży wpływ
na moje postrzeganie sztuki – wspomina Mirosław.
Po mamie, która malowała na szkle,
odziedziczył wrażliwość na piękno, natomiast po dziadku, który był szewcem
i kołodziejem – rzemieślnicze umiejętności. To u niego w pracowni wykonał swoją pierwszą rzeźbę z drewna.

Zajmowanie się jednocześnie malarstwem, rzeźbą oraz kowalstwem artystycznym wzbogaca warsztat Mirosława
oraz poszerza jego spojrzenie na sztukę.
Każda z tych trzech dziedzin kształtuje
inne umiejętności, które przenikają się
wzajemnie, skutkując wyrobami na wysokim poziomie.
- Drewno to na pozór łatwy materiał,
jednak praca nad nim wymaga ogromnej koncentracji oraz wcześniejszego
zaplanowania rzeźby. Podczas obróbki
łatwo o błąd, którego nie da się naprawić, ponieważ nie idzie dokleić usuniętego fragmentu. By dojść do właściwej
formy, oglądam rzeźbę z każdej strony
i sprawdzam, jak budują ją światło oraz
cień – wyjaśnia.
Inaczej jest z metalem, ponieważ
w jego przypadku nie ma odpadów.
Wykorzystuje się cały materiał, który
formowany jest poprzez kucie, gięcie,
skręcanie, spęczanie. Często jest tak, że
podczas kucia właściwa forma wychodzi
już na kowadle.
- Materiał sam podpowiada mi, co można z nim zrobić i jaka jest jego plastyczność. Oczywiście przy pracach bardziej
skomplikowanych wykonuję projekt i pilnuję wymiarów. Lubię pracować również z gliną, ponieważ można ją dowolnie

kształtować, jednak nie jest to materiał tak intuicyjny jak metal i trzeba być
czujnym. Lubię tę różnorodność w swojej pracy. Malarstwo natomiast łączy
wszystkie te czynności. Na płaskiej powierzchni muszę pokazać trójwymiarowy obiekt, zaplanować przestrzeń, kolorystykę, formę oraz spróbować wyzwolić
w odbiorcy emocje – opisuje Mirosław.
Malarstwo to dziedzina sztuki, której
poświęca najwięcej czasu. Obrazy wykonuje w dwóch, znacząco różniących
się od siebie technikach – farbami olejnymi oraz akwarelami. Ta druga to jedna
z najtrudniejszych technik malarskich,
ponieważ nigdy do końca nie wiadomo,
jaki będzie efekt.
- Malując akwarelami, staram się ująć
chwilę niedostrzegalną w świecie pełnym pośpiechu. Tematem moich prac
są pejzaże, architektura oraz portrety.
Uwielbiam malować uliczki skąpane
w słońcu. Jednak pejzaż jest pejzażem
i nic tam nowego nie wymyślę. Mogę jedynie podkręcić to, co zrobiło na mnie
wrażenie. Obrazy tworzone tą techniką są przyjemne i lekkie w odbiorze.
Natomiast malując farbą olejną, staram się przemycić jakąś myśl. Tematyka
moich dzieł jest różnorodna, ale łączy
je to, że wpływają na emocje odbiorcy,

# LUDZIE I ICH PASJE
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ponieważ wymagają większego zastanowienia – tłumaczy Mirosław.
Niektóre obrazy powstają w kilka dni,
na inne potrzebuje zdecydowanie więcej czasu. Artystyczna wena nie podlega
żadnym regułom. Podobnie jest z inspiracją, którą można dostrzec we wszystkim, jeżeli ma się „otwartą głowę”.
- Nie szukam inspiracji, ona przychodzi sama. Jakiś czas temu, gdy wychodziłem z pracowni, zobaczyłem gołębia
siedzącego na parapecie. Wyglądał na
zdruzgotanego. Przełożyłem ten obraz
na płótno i nazwałem go „Samotność
w mieście”. Dostałem za niego nagrodę
Związku Artystów Plastyków, do którego
należę od 2017 roku – mówi Mirosław.
Od 1983 roku jest członkiem Sekcji
Leszczyńskich Plastyków, która zajmuje
ważne miejsce w jego sercu. W Piekarni
Sztuki można podziwiać dziesiątki jego
prac, zarówno podczas wystaw zbiorowych, jak i indywidualnych. W ramach tej działalności współtworzy
także przedsięwzięcia związane z promocją Leszna. Liczne nagrody i wyróżnienia na jego koncie przypieczętowują
fakt, że warto wejść do pracowni przy
Leszczyńskich 11.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: MAGDALENA WOŹNA
ORAZ ARCHIWUM PRYWATNE
MIROSŁAWA MAŁECKIEGO
REKLAMA
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Biorą sprawy w swoje pięści
Grudniowy wieczór. Mikołajki. Seriale na Netflixie i dobra książka potrafią skutecznie zatrzymać w domu, ale nie tym razem.
Zapadła decyzja, szezlong dostaje wolne, a ja wybieram się na halę sportową Ćwicznia. Oczywiście zabieram ze sobą… notes,
aparat i ulubiony długopis.
Pojawiam się na miejscu. Otwieram
drzwi i doznaję olśnienia. Na hali panuje ogromnie przyjazna atmosfera. Można
zapomnieć o świecie. Zanim rozpocznie
się trening, pojawiają się mikołajkowe
życzenia dla uczestników treningu oraz
gratulacje od trenera Albina Pudlickiego
dla srebrnej medalistki w kickboxingu.
Następnie słyszę, że za chwilę zostanie
wykonane zdjęcie grupowe. Dyskretnie
próbuję schować aparat. Nie udaje się
i po chwili jestem na środku parkietu ponad stuletniej hali. Naprzeciw staje grupa
wyjątkowych osób, a w tej grupie znajdują się Ania i Oktawia.

Anna Łochowicz
Na początku grudnia w Kaliszu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Kickboxingu Full Contact.
Reprezentująca barwy Polonii Ania zdobyła srebrny medal w kategorii do 70 kg.
- Boks chciałam trenować od kiedy pamiętam. Mam dwóch braci, może to

Uczestnicy mikołajkowego treningu.
REKLAMA

miało wpływ na zamiłowanie do tej dyscypliny. Pierwszy raz na Ćwiczni pojawiłam się w 2019 roku, razem z kolegą.
Moje pierwsze wrażenie - widok wysokich i silnych mężczyzn. Natychmiast poczułam wybitnie miłą atmosferę – wspomina początki bokserskiej przygody.
Sport od zawsze był obecny w jej życiu.
Zanim jednak pojawiła się w hali przy
ul. Grota Roweckiego 20, trenowała kręgle. To nie jedyne zaskoczenie podczas
tej rozmowy.
- Boks i kickboxing to doskonałe sposoby na rozładowanie stresu. Wcześniej
próbowałam jogi, ale to mi nie wystarczało. Sport uczy charakteru, pozwala
inaczej spojrzeć na świat, dodaje pewności siebie. Jest także bardzo wymagający.
Obok treningów to także szereg wyrzeczeń i konsultacje z dietetykiem. Emocje
towarzyszące weekendowym zawodom
powodowały, że niemal nic nie zjadłam.
Świętując sukces, pozwoliłam sobie
na kawałek placka przy okazji urodzin

Od lewej Oktawia i Ania.
mojego brata, a kolejnym etapem świętowania jest dzisiejszy trening.
Sporty walki to nie jedyna pasja Ani.
Interesuje ją medycyna w kontekście
fizycznym. Właśnie rozpoczęła studia
na kierunku inżynieria biomedyczna na
Politechnice Wrocławskiej.
- Mam sporo nauki i staram się zachować balans pomiędzy sportem i studiowaniem. Sport i studia mają wspólny
mianownik. Chciałabym w przyszłości
tworzyć protezy umożliwiające uprawianie boksu. Postęp technologiczny jest
ogromny i pojawia się wiele możliwości
na ułatwienie funkcjonowania osobom
niepełnosprawnym. Co do bliższych założeń, planuję przygotować się do niższej
kategorii wagowej, jest w niej więcej zawodniczek, co oznacza więcej możliwości. Poza tym obserwuję w mediach społecznościowych starsze i doświadczone
zawodniczki i staram się im dorównać.
Dobrze wyznaczać sobie cele i dążyć do
ich realizacji – podsumowuje.

Oktawia Jankowska
Oktawia to uczennica siódmej klasy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie.
I zupełnie jak patroni szkoły – Obrońcy
Polskiego Morza, dzielnie bronią
Bałtyku – tak Oktawia broni się przed
ciosami rywalek. I podobnie jak w przypadku Ani, sport od zawsze był dla niej
ważny. Uprawianie go rozpoczęła od
akrobatyki.
- W 2018 roku pojechałam jako widz na
mistrzostwa Polski wraz z bratem i tatą,

który brał udział w zawodach. Od razu
bardzo mi się spodobało i zaczęłam chodzić na treningi. Początkowo trzy dni
w tygodniu, a następnie pięć. Po trzech
miesiącach treningów, jako kadet młodszy, wystąpiłam w swoich pierwszych
zawodach Polish Fighter Kids 2019,
zdobywając srebrny medal. W finale mierzyłam się z zawodniczką, która trenowała już siedem lat – opowiada utalentowana zawodniczka.
Mimo szkolnych obowiązków nie zamierza rezygnować z dalszego uprawiania sportu. Łączy naukę ze sportowymi
wyzwaniami i czerpie z tego radość.
- Bardzo lubię ten sport, chciałabym
związać się z nim na dłużej. Umożliwia
rozładowanie negatywnych emocji,
a przy tym odpręża, wycisza i uspokaja. Kiedy zbliżają się zawody, to treningi odbywają się nawet osiem razy w tygodniu. Nie zamierzam się poddawać
i liczę, że w kolejnym roku wystąpię na
Mistrzostwach Polski i obronię tytuł,
a moim marzeniem jest wyjazd na mistrzostwa świata w roku 2022 – dodaje
Oktawia.

***
Moje rozmówczynie wiedzą, że aby
przekuć sportowe marzenia w rzeczywistość, należy sporo trenować. Biorąc
pod uwagę ich ambicję i zaangażowanie,
czuję, że już niedługo po(d)biją sportowy świat!
TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA

# SPORT
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FUTSAL

ŻUŻEL

W niecodziennych okolicznościach leszczyńscy futsalowcy rozegrali mecz z Teamem
Lębork. Ze względu na organizację Pucharu Świata we florecie w Hali Trapez wystąpili
na Pomorzu w roli gospodarza. Spotkanie zakończyło się przegraną Leszczynian 3:4.
Gorycz porażki futsalowcy musieli przełknąć także w ostatnim meczu rundy jesiennej. Wyjazdowe spotkanie z Fit-Morning Gredar Brzeg zakończyło się wynikiem 5:2.

W grudniu poznaliśmy terminarz PGE Ekstraligi na kolejny sezon. Mecze rozgrywane będą w piątki, soboty i niedziele. We wtorki natomiast będą odbywały się zawody
U24 Ekstraligi. Pary meczowe odpowiadają rozgrywkom PGE Ekstraligi. Na inaugurację żużlowcy Fogo Unii Leszna wybiorą się do Częstochowy. Pierwszy mecz przed
własną publicznością odjadą z Gorzowem Wielkopolskim. Poznaliśmy także terminarz
Pucharu Ekstraligi w klasie 250 cc. Na rozgrywki składać będzie się 16 rund, które zostaną rozegrane dwukrotnie na każdym torze ekstraligowej drużyny. Na torze w Lesznie
młodzieżowcy pojawią się 13 czerwca oraz 27 sierpnia. Barwy leszczyńskiego klubu
reprezentować będą: Jakub Oleksiak, Krzysztof Skorczyk, Marcel Juskowiak, Krzysztof
Buczyński i Kamil Witkowski.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Trudno pozostać na siedzisku podczas gry Pompax Tęczy Leszno. Koszykarki w wyśmienitym stylu odniosły wyjazdowe zwycięstwo z Contimaxem MOSiR Bochnia 62:74.
Szczęśliwa dla zawodniczek była także Hala Zaborowo, gdzie najpierw w zaległym
spotkaniu derbowym pokonały MUKS Poznań 78:53, a potem ENEA AZS AJP II Gorzów
Wielkopolski 81:52. W ten sposób zawodniczki kończą pierwszą rundę sezony zasadniczego z bilansem 8 wygranych i tylko 3 porażek.

Terminarz PGE Ekstraligi 2022 – Fogo Unia Leszno
GOSPODARZE

PIŁKA RĘCZNA

17 kwietnia – Gorzów Wielkopolski

Nie udało się szczypiornistom Real Astormalu Leszno przerwać serii porażek. Ulegli
w meczu wyjazdowym w Świebodzinie w stosunku 27:23 oraz na własnym parkiecie
z liderem tabeli SPR GOKiS Kąty Wrocławskie 20:26. Czekamy na przełamanie złej passy!

29 kwietnia – Ostrów Wielkopolski
22 maja – Toruń
10 czerwca – Grudziądz

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Fenomenalnie radzą sobie w rozgrywkach II ligi Rycerze Rydzyna. Dzięki fantastycznej grze pokonali we własnej hali Basket Club Swiss Krono Żary 105:89. Cenne punkty
wywieźli także z Prudnika, zwyciężając z miejscową Pogonią 81:87. Triumfem Rycerzy
zakończył się też ostatni mecz I rundy rozgrywek. Rywalem była ekipa WKS Śląska
Wrocław, a końcowy rezultat brzmiał 98:82. Gratulacje!

PIŁKA NOŻNA
W zaległym meczu, wyjątkowo rozgrywanym na boisku w Gostyniu, zawodnicy Polonii
1912 Leszno nie poradzili sobie z ekipą Victorii Skarszew, ulegając przyjezdnym 0:1.
Zawodnicy przygotowują się już do rozgrywek w kolejnym roku. Warto odnotować,
że będzie to rok wyjątkowy dla klubu. Przypada 110. rocznica powstania zespołu piłkarskiego. W roku 1912 piłkarze powołali do życia klub, a następnie powstawały kolejne sekcje.

Sportowa ciekawostka
Bramkarze snajperami? Nie tylko zapobiegają strzelanym bramkom, ale sami je zdobywają. Wielu golkiperów na swoim koncie ma zdobyte bramki. Należy do nich m.in.
Duńczyk Peter Schmeichel, często zaliczany do grona najlepszych bramkarzy w historii. Imponującą bramkę zdobył głową dla Manchesteru United przeciwko Rotorowi
Wołgograd. Biorąc pod uwagę liczbę strzelonych bramek, w czołówce znajdują się:
Rogério Ceni z Brazylii mający na koncie 131 bramek oraz Paragwajczyk José Luis
Chilavert z 62 trafieniami.

FLORET
Puchar Świata mężczyzn we florecie rozegrano w Hali Trapez. Wzięło w nim udział
ponad 180 zawodników z 26 krajów. Zwycięzcą pojedynków indywidualnych został
Chase Emmer ze Stanów Zjednoczonych. Najlepszy z Polaków, Adam Jakubowski został sklasyfikowany na 25 miejscu. Drużynowo najlepsi okazali się reprezentanci Francji,
a Polacy zakończyli zmagania na 9 pozycji.

OPRACOWAŁ: MATEUSZ GOŁEMBKA

26 czerwca – Lublin
17 lipca – Wrocław
5 sierpnia – Częstochowa

GOŚCIE
8 kwietnia – Częstochowa
22 kwietnia – Wrocław
6 maja – Lublin
5 czerwca – Grudziądz
17 czerwca – Toruń
3 lipca – Ostrów Wielkopolski
22 lipca – Gorzów Wielkopolski

Sportowa ciekawostka
Tony Rickardsson to jedna z największych legend światowego żużla. Szwed
wyróżniał się niemal wszystkim od rywali. Ówczesne media porównywały jego boks do tych z Formuły 1, a zawodnika określały mianem człowieka z innej
epoki. Na wiele imprez żużlowych przyjeżdżał ogromnym kamperem, który rozmiarami przypominał samochód ciężarowy. Aurą tajemnicy owiana jest słynna
rama motocykla „Rickiego”. Jedna z brytyjskich fabryk wykonała dla żużlowca
specjalną ramę, dzięki której absolutnie zdominował cykl GP w 2005 r. Wygrał
6 z 9 rund, zdobywając 196 punktów z 225 możliwych. Tony niezwykle szybki
był także w lidze polskiej. Warto przywołać kosmiczne w wykonaniu Szweda
derby Ziemi Lubuskiej z 1998 r. Nie tylko zdobył duży komplet dla Gorzowian
(18 punktów z 33 całej drużyny), ale uzyskał sześć najlepszych czasów w ciągu dnia. Rickardsson także dość szybko zmieniał barwy klubowe. W Polsce reprezentował łącznie siedem klubów, w tym dwukrotnie przywdział plastron
tarnowskiej Unii.
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30 stycznia 2022 – XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jak co roku styczeń jest miesiącem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Cieszymy się, że nasze przedszkole i żłobek „Kolorowy Świat” przy wsparciu
wolontariuszy z II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie weźmie czynny
udział w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy do przyłączenia się i wsparcia
naszych zaangażowanych przedszkolaczków. W tym roku zbieramy przede
wszystkim na dofinansowanie zakupu sprzętu do leczenia chorób oczu.
Przy okazji kilka ciekawostek:

(5/2022)

Czy pamiętacie, że I Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 3 stycznia 1993 roku? Zebrano wtedy 2 422 464 zł na leczenie chorób serca. W ciągu 29.
Finałów WOŚP zebrano ponad 1,5 miliarda złotych i kupiono 66150 urządzeń do placówek ochrony zdrowia w całej Polsce (źródło: Wikipedia). W 2020 roku szacowano, że co piąty sprzęt w szpitalach pochodzi od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku odbędzie się już XXX Finał WOŚP. Przed końcem 2021 na ten cel było zebranych już prawie 2 200 000 zł. Mamy nadzieję, że uda się pobić kolejny rekord
zebranych środków na zakup sprzętu medycznego oraz na udział w ogólnopolskich akcjach, także takich jak walka z pandemią COVID-19.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„KOLOROWY ŚWIAT”
MARIA JURCZYŃSKA
ul. Bolesława Prusa 35, 64-100 Leszno
tel. 512-727-614, 539-990-848
sekretariat@kolorowy-swiat.pl
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Przepisy z początku
XX wieku

Wyroby
mięsne
(w oryginalnej pisowni; nadesłał Waldemar Hajnsz)

Szynki
Na 10 funtową szynkę z kością umięszać ½ funta soli z łyżeczką pełną saletry, dwie
szczypty pieprzu gorzkiego, dwie angielskiego korzenia, dziesięć listków bobkowych i nacierać tem szynkę na wszystkie strony. Końcem kopyści zrobić dziurę
koło kości, głęboką , wsypać także soli, potem włożyć w duży garnek kamienny,
nakryć szynkę pokrywą drewnianą i kamieniem przycisnąć. Po dwóch dniach wlać
pół litra przegotowanej, wystudzonej wody z solą, codziennie szynkę przewracać
przez 4 tygodnie, większa może leżeć 5 tygodni w soli. Po tym czasie daje się szynki
do wędzenia. Kilka szynek razem, lepiej się zwykle pekluje, ponieważ więcej soku
puszczają.

Wieprzowe nogi
Nóżki (golonki) wieprzowe nasolić dobrze, wsypać cośkolwiek saletry dołączając
kilkanaście ziarn pieprzu angielskiego i gorzkiego, parę bobkowych listków, zalać
trochą wody, przycisnąć i niech stoją 4 do 5 dni. Następnie gotować na miękko. Dobra
kwaśna kapusta i groch tarty do tego lub chrzan surowy, tarty z octem i cukrem.

Gęś peklowana
Potłuczone gęsi rozebrać i peklować w ten sam sposób jak nóżki wieprzowe;
napeklowane piersi czyli półgęski wsuwa się w woreczek z gazy i daje do wędzenia. Grzbiet gotuje się w jarmużu. Pałki, szyjki, żołądki użyć na galart, który
się w następujący sposób robi. Mięso peklowane gotuje się w małej ilości wody,
dodając jeszcze kilka ziarn korzeni, 3 bobkowe listki, małą cebulkę i pietruszkę; gdy
miękkie, wybiera się takowe i układa w formę; w pozostały rosół wlewa się dwa
białka, ażeby był klarowny, kładzie się dwa listki żelatyny, zagotuje, cedzi przez
serwetę na mięso i wstawia w lód żeby się stęgło.

Serwelatki
Połowę wołowiny, połowę wieprzowiny, kawałek okrasy zmleć w maszynie, posolić,
posaletrować, troszeczkę całego białego pieprzu wrzucić, utłuczonego zwyczajnego
także odpowiednią ilość, umięszać doskonale, nadziać mocno gładkie wołowe flaki,
niech tak z trzy dni poleżą, potem wędzić przez parę dni.
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Świat w pigułce
Więzienny bunt
Zakład karny w Krabi to jedna z większych placówek dla skazanych na karę
pozbawienia wolności w Tajlandii.
Wyróżnia się tragicznymi warunkami sanitarnymi oraz niskim poziomem
bezpieczeństwa. W połowie grudnia
w więzieniu doszło do buntu. Ponad 400
więźniów zaczęło protestować przeciwko niedostatecznej opiece medycznej.
Rewoltę udało się opanować dopiero po
kilku godzinach. Dwa dni później doszło
jednak ponownie do zamieszek. Tym razem osadzeni byli uzbrojeni w pałki oraz
broń białą. Po długich walkach, podpaleniu części cel i pomieszczeń lokalnych,
sytuację udało się opanować.

Brutalny zamach
Tania Mendoza to meksykańska piosenkarka oraz aktorka. Największą sławą
cieszyła się kilka lat temu, jednak filmy
z jej udziałem wciąż są chętnie oglądane. 17 grudnia przyjechała do akademii
piłkarskiej, aby odebrać swojego 11-letniego syna. W pewnym momencie obok
jej samochodu zatrzymali się dwaj motocykliści. Jeden z nich zaczął strzelać
z broni automatycznej do aktorki, a drugi zrobił zdjęcia. Tania Mendoza zmarła
przed przybyciem pomocy medycznej.
Aktorce wielokrotnie grożono śmiercią,
jednak policja zignorowała doniesienia.

Pociągiem przez świat
Zastanawialiście się kiedyś, jak daleko
można dojechać koleją? Okazuje się, że
najdłuższa możliwa trasa to relacja Villa
Real de Santo Antonio - Singapur. Brzmi
nierealnie? Niezupełnie, wystarczy tylko 8 przesiadek oraz ponad pięć tysięcy
złotych budżetu. Trasa przebiega przez
13 państw i liczy sobie prawie 19 tysięcy
kilometrów. Obecnie, z powodu pandemii, trasa jest częściowo niedostępna na
odcinku rosyjskim oraz chińskim.

Bez żadnego nowego przypadku
Ministerstwo Zdrowia Demokratycznej
Republiki Kongo ogłosiło zakończenie
13 fali epidemii wirusa Ebola. 16 grudnia, w czwartek, nie odnotowano ani
jednego nowego przypadku zakażenia,
a także zgonu. Do czasu oddania artykułu do druku, sytuacja na szczęście
nie uległa zmianie. Obecny bilans epidemii wirusa Ebola to ponad 12 tysięcy zgonów.

tysięcy euro zasiłku. Od pewnego czasu
w stosunku do niego prowadzono śledztwo. Lokalni policjanci podejrzewali,
że Włoch w rzeczywistości nie stracił
wzroku. Okazało się bowiem, że został
przyłapany m.in. na oglądaniu witryn
sklepowych, obsłudze telefonu dotykowego, a także na udzielaniu lekcji córce
w zakresie jazdy na rowerze. Natomiast
on sam od pewnego czasu zaczął poruszać się na skuterze. Ponadto wstępnie
ustalono, że mieszkaniec Sycylii należał do grupy przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem ubezpieczeń
komunikacyjnych.

Wymiana
Rząd Panamy zorganizował niecodzienną akcję. Otóż każdy mieszkaniec Panamy może przynieść broń palną, oddać ją dobrowolnie, a w zamian
otrzyma bon na zakup produktów żywnościowych. Być może brzmi to absurdalnie. Chodzi jednak o to, że na ulicach
Panamy praktycznie każdego dnia giną
ludzie w wyniku strzelanin. Broń palna jest tak łatwo dostępna, że można ją
znaleźć np. w śmietniku. Akcja okazała
się strzałem w dziesiątkę, ponieważ już
pierwszego dnia zebrano prawie tysiąc
sztuk pistoletów oraz karabinów.

Belgijskie zmiany
Z pewnością prawie każdy kierowca zastanawiał się, czy można zgodnie z prawem korzystać w trakcie jazdy
z wyświetlacza wbudowanego w deskę
rozdzielczą samochodu. Nad podobną
kwestią zastanawiali się deputowani
w Belgii. Doszli oni do stanowiska, że
zakaz używania telefonu w trakcie kierowania pojazdem jest niewystarczający.
Otóż, ich zdaniem, należy zakazać również używania każdego innego urządzenia, które ma wyświetlacz oraz zapewnia łączność z GPS lub internetem. Do
tej definicji zalicza się m.in. multimedialne radio.

Koniec pewnej epoki

Sprytny Włoch

W połowie grudnia zmarł Kim Yong
Ju, czyli brat pierwszego przywódcy
Korei Północnej, Kim Ir Sena. Zdaniem
Koreańczyków urodził się w 1920 roku,
a więc w chwili śmierci miał 101 lat.
Data obchodów pogrzebowych wciąż nie
jest znana i nie jest pewne, czy w ogóle
się odbędą. Nie jest bowiem tajemnicą,
że obecny przywódca Korei Północnej
raczej odcina się od członków swojej
rodziny.

Pewien mieszkaniec Palermo kilka lat
temu zarejestrował się w stosownym
urzędzie jako osoba niewidoma. Z tego
tytułu do końca 2021 roku pobrał aż 170

Juan Carlos to były hiszpański król.
Po abdykacji przeprowadził się do

Królewskie wybryki

Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Końcówka jego rządów owiana była
skandalem, ponieważ Carlos miał rzekomo dopuszczać się oszustw finansowych.
Plotki te zostały ostatecznie potwierdzone. Śledczy zarzucają byłemu monarsze
pranie brudnych pieniędzy, a także wyłudzanie prowizji. Przez jego konta miała
przepłynąć kwota ponad miliarda euro.
Na razie to wstępne informacje, śledztwo wciąż trwa.

Legalizacja
Parlament Malty zdecydował się na zalegalizowanie konopii indyjskiej. Zgodnie
z nowym prawem każdy, kto ukończył
18 lat, będzie mógł posiadać 7 g suszu,
natomiast w przypadku uprawy limit ten
będzie wynosił 50 g. Oczywiście wciąż
zakazany będzie nielegalny obrót marihuaną. Będzie można ją nabyć tylko
w wyznaczonych punktach. Zakup narkotyku będzie obłożony akcyzą.

Niepoprawny podglądacz
Daisuke Sugai to Japończyk, który ponownie został aresztowany za nagrywanie kobiet w łaźni publicznej. Aby nie
wzbudzać podejrzeń, czynu dopuścił się
w peruce. Sprawa jest o tyle skandaliczna, że Sugai robi to notorycznie. Został
już 12 razy zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, a w ubiegłym roku
aresztowano go także za napaść seksualną. Dotychczas skazywano go tylko na
grzywny.

Detonacja w zakonie
Sierpuchowo to niewielka miejscowość oddalona o 100 km od Moskwy.
Mieści się tu zakon, a także prowadzona przez zakonnice szkoła. W placówce dużą wagę przywiązuje się do religii,
a także konserwatywnego wychowania.
Niemniej absolwenci szkoły uzyskują stosunkowo wysokie wyniki. W połowie grudnia doszło w szkole do eksplozji. Według nieoficjalnych informacji
jeden z uczniów, prawdopodobnie 18-latek, wtargnął do sali, w której odbywała się modlitwa, a następnie zdetonował
bombę. Rannych zostało 12 uczniów, natomiast zamachowiec zmarł w wyniku
poniesionych obrażeń. Motyw wciąż nie
jest znany.

Oszust na wolności
Sudesh Kumara to 36-letni przestępca
z Indii. W 2018 roku został oskarżony
o zamordowanie swojej 13-letniej córki,
a następnie skazany. Na początku pandemii COVID-19 został zwolniony z zakładu karnego, ponieważ władze, aby
ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii, zdecydowały się zmniejszyć liczbę

więźniów. Kumara na początku grudnia został odnaleziony na opuszczonej
działce. Twarz była całkowicie spalona.
W jego spodniach znajdował się dowód
osobisty, a tożsamość została potwierdzona przez jego żonę. To nie koniec
historii. Okazało się, że Kumara wciąż
żyje, natomiast odnalezione zwłoki należały do pracownika, który naprawiał
dom przestępcy. Sudesh go zamordował,
aby sfingować własną śmierć. Kilka dni
wcześniej otrzymał bowiem list z wezwaniem do odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Zostają we Francji
Na początku grudnia w Nowej Kaledonii
odbyło się referendum. Zapytano mieszkańców, czy chcieliby pozostać we
Francji, czy też dokonać secesji. Obecnie
archipelag jest terytorium zamorskim.
Aż 96,49% głosujących opowiedziało się
przeciwko niepodległości.

Przeludnienie
Pewnego dnia do szpitala w New
Hampshire w USA zgłosił się mężczyzna z raną postrzałową brzucha. Okazało
się, że jego broń podczas czyszczenia
upadła niefortunnie na ziemię, a następnie wystrzeliła. Kilka dni później do
domu mężczyzny udali się policjanci,
aby zabezpieczyć broń palną. Okazało
się, że w domu mieszkało ponad 70 kotów. Stężenie amoniaku było tak wysokie, że zagrażało życiu. Istotne jest jednak to, że koty były w dobrej kondycji
i wszystkie nadawały się do natychmiastowej adopcji.

Akt oskarżenia
Jakiś czas temu pisałem o tajemniczych
morderstwach w Rosji. Zamordowano
wówczas cztery osoby, a jedną usiłowano. Okazało się, że sprawcą był 63-letni
mężczyzna z Wołogdy. Rosjanin prowadził samotny tryb życia. Utrzymywał się
ze zbierania złomu, jednak generalnie
miał złą opinię. Wielokrotnie obserwowano jego agresywne zachowanie. Na
szczególne potępienie zasługuje fakt,
że 63-latek mordował bez żadnego motywu, prawdopodobnie dla przyjemności. Niektórzy dziennikarze twierdzą,
że dopuszczał się również aktów kanibalizmu. Prawdopodobnie sąd orzeknie
środek zabezpieczający w postaci dożywotniego pobytu w zakładzie psychiatrycznym lub karę dożywotniego pozbawienia wolności, jeśli biegli orzekną, że
był poczytalny.
KAMIL DUDKA
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Piękny widok każdego dnia
Inwestycja firmy K2 Nieruchomości to kameralne, nowoczesne i nasłonecznione domki nad Jeziorem Dominickim w Boszkowie.
Dzięki niej wizja własnego obiektu letniskowego nad jednym z najpiękniejszych jezior w okolicy przestaje być marzeniem,
a staje się rzeczywistością.
Na nietuzinkową inwestycję składają się domki, które budowane są w technologii szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Wysoki standard osiedla letniskowego łączy w sobie jakość, trwałość i funkcjonalność. A tylko optymalne
połączenie tych trzech czynników jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym
przez klientów.
Wiele osób chce dziś posiadać tak zwany second home nad jeziorem, a niepewna
sytuacja sanitarna ograniczająca wyjazdy zagraniczne jeszcze bardziej wpływa na
zainteresowane tego typu lokalami.
Dodatkowym atutem jest to, że realizowane osiedle nie ma jedynie charakteru „sypialni”. Na zamkniętym i monitorowanym terenie posiadającym dostęp do jeziora
znajdować się będą 33 domki letniskowe. Każdy z nich będzie miał dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją ogrzewania. Na
powierzchni 34 metrów kwadratowych znajdzie się miejsce na dwie sypialnie, pokój
z aneksem kuchennym, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Dodatkowo każdy domek będzie posiadał 10-cio metrowy taras. Wygodę i strefę relaksu zapewni
przestronny i przeznaczony do indywidualnego użytkowania teren wokół domku,
który będzie mógł zostać także ogrodzony. Domki są przekazywane kupującym
w stanie deweloperskim (wnętrze) natomiast wykończone na zewnątrz.
Osiedle doskonale podkreśli letniskowy charakter miejscowości. Do dyspozycji właścicieli będzie kameralne kąpielisko z pomostem, a działający w sąsiedztwie klub żeglarski zapewni nie tylko sportowe i rekreacyjne zaplecze, ale
i wspaniałe widoki. 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 latem 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 wymagania i życiowe potrzeby klientów. Ta inwestycja to odpowiedź na wszystkie Twoje
potrzeby.

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

(6/2022)

www.domkiletniskoweboszkowo.pl

# ROZRYWKA

:)
Policjant zatrzymuje ciężarówkę:
- Po raz kolejny panu mówię, że gubi
pan towar.
- A ja po raz kolejny panu odpowiadam,
że jest gołoledź, a ja jeżdżę piaskarką.
:)

:)
Przerwa podczas rozprawy w sądzie.
Adwokat podchodzi do swojego klienta:
- Starałem się jak mogłem. Już nie wiem,
jak mógłbym panu pomóc.
- A może wziąłbyś wszystko na siebie?
:)
Osiemnastowieczny bal:
- Przepraszam, czy ta pani, która tam
stoi, to naprawdę kuzynka Bacha?
- Jak najbardziej!
- A czy mógłby Pan mnie z nią poznać?
- Pewnie! Bacha, chodź no tutaj!
:)
Podjeżdżając pod warsztat samochodowy miałem obawy o to, że mechanik
okaże się kolejnym naciągaczem. Z ulgą
przyjąłem wiadomość, że mój samochód wymaga tylko wymiany płynu do
kierunkowskazów.
:)
Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepszy prezent!
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam
codziennie złotówkę!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!
:)
- Halinko, pamiętasz jacy byliśmy szczęśliwi dziesięć lat temu?
- Ależ Stasiu, dziesięć lat temu się nie
znaliśmy.
- No właśnie Halinko, no właśnie...
:)
- Kochany, jaki kostium kąpielowy mam
kupić: jednoczęściowy czy bikini?
- Jednoczęściowy z dziurkami na oczy.

Po nocy poślubnej żona mówi do męża:
- Jesteś kiepskim kochankiem.
Na to oburzony mąż:
- Skąd możesz to wiedzieć po trzydziestu sekundach?
:)








Dlaczego David Copperfield musiał odwołać występ w Polsce?
Nikt nie był nim zainteresowany.
W Polsce nie jest niczym niezwykłym,
gdy ktoś lub coś znika.





:)
Wychodzi żona z łazienki i mówi z płaczem do męża:
- Dwie kreski.
Mąż na to:
- U mnie też słaby zasięg.



:)
- Panie, dlaczego dałeś ludziom uszy,
skoro oni i tak cię nie słuchają? - zapytał
Jezusa uczeń.
- W 2020 roku będzie pandemia - odpowiedział Jezus.
- I co wtedy? Zaczną cię słuchać?
- Nie, ale będą mieli o co zaczepić
maseczki.





















 

:)
Na budowie majster mówi do nowego
pracownika:
- Idź młody, kup małpkę.
- A co to jest małpka?
- Masz rację, weź pół litra.





:)
Żona do męża:
- Kochanie, w tym tygodniu przypada
nasza rocznica ślubu. Masz pomysł jak ją
uczcimy?
- Nie wiem. Może minutą ciszy?



















średnie

Jasiu mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować
pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi
sprawić przyjemność, to popraw jedynkę z matematyki.
- Za późno mamusiu. Kupiłem ci już
perfumy.
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działalności

zdaje
raport z
meczu
Flinta,
laureatka
Idola

Jagielski

Saudyjska
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z jego
kwiatów
napar

cienka
gała˛zka
bez liści

pył naniesiony
wiatrem

imie˛
faraona
spis
kontrolny
towarów

miasto
w
Szkocji

z
twarz na zakon
obrazie Jasnej
Góry

dyscyplina z
tyczka˛

stojan
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Magdalena
Gałach
Moją największą pasją jest…
… Z największej mojej pasji, czyli miłości do projektowania wnętrz, powstała moja pracownia MG Wnętrza. Obecnie, w celu podniesienia kompetencji, studiuję umiejętności
miękkie i robię MBA (Master of Business Administration). Interesuje mnie także zdrowy
styl życia. Ostatnio zrobiłam kurs z zakładania ekologicznych ogrodów, a w przyszłym
roku mam zamiar podjąć naukę w Instytucie Medycyny Klasztornej.

Moje ulubione miejsce w Lesznie to…
… oczywiście ulica Chrobrego. Przy tej ulicy mieści się nasza kamienica, w której
mieszkają moje dzieci i tata. Mam tam również swoją pracownię. W stworzenie tego
miejsca włożyłam dużo pracy i serca.

Skrzydeł dodają mi…
… rodzina i przyjaciele, ale także moi mentorzy: Paulina Młynarska
i Mateusz Grzesiak. Rozmowy z nimi, w zależności od okoliczności, wyciszają mnie lub stymulują.

Mój dom jest urządzony w stylu…
… w swoich projektach staram się nie definiować stylu. Mój dom jest urządzony ponadczasowo, trochę eklektycznie, ale i nowocześnie. Dużą wagę przywiązuję do wyboru tkanin oraz oświetlenia, ponieważ one tworzą klimat. Mój dom jest przytulny
i komfortowy. Miło się do niego wraca.

Gdybym miała super moc, to…
… cofnęłabym czas i zrobiłabym wszystko, by moja mama wygrała walkę
z rakiem. Nadal cieszyłybyśmy się swoją obecnością.

W swojej pracy najbardziej lubię…
… początkowy proces kreacji, w którym tworzę coś od zera i nadaję potrzebom naszych klientów piękny wymiar. A także ostatni etap, kiedy projekt
staje się rzeczywistością. Czuję wtedy wielką radość, od której jestem
uzależniona.

Najbardziej relaksuje mnie…
… przebywanie na łonie natury. Właśnie dlatego kupiliśmy z mężem działkę w lesie i tam – w domu, który wybudujemy, będziemy odpoczywać, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi.

Książki, które ostatnio przeczytałam...
… są to ostatnie książki moich mentorów, czyli „Moja lewa joga” Pauliny
Młynarskiej oraz „Bądź skuteczny” Mateusza Grzesiaka, a także książki
Agnieszki Cegielskiej dotyczące zdrowego stylu życia.

Projektantka wnętrz, właścicielka pracowni MG Wnętrza. Jej
projekty możemy oglądać w ogólnopolskich czasopismach
branżowych. W pracy kieruje się zasadą, że wnętrze - niezależnie od stylu, w jakim jest urządzone - musi mieć przede wszystkim duszę. Magda najbardziej dumna jest ze swoich dzieci, ale także z tego, co udało jej się osiągnąć w swojej
profesji, mimo że marzenie o zostaniu projektantką wnętrz
spełniła dość późno. Po pracy poświęca wiele czasu na rozwój osobisty. Interesuje się wszystkim, co związane jest z holistycznym podejściem do zdrowia. Uwielbia praktykować
jogę oraz chodzić na spacery z ukochanym psem rasy shih
tzu, Lenką. Work-life balance to koncepcja, którą kieruje się,
by zachować zdrową równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA

# HOROSKOP
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Waga (23.09 - 22.10)

Drogie Barany, wraz z rozpoczęciem nowego roku mogą otworzyć się przed Wami nowe, ciekawe
możliwości. W zależności od Waszej sytuacji życiowej będą one mogły dotyczyć różnych obszarów
Waszego życia i działalności. Dlatego miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, by nie przegapić żadnej
nadarzającej się okazji. Bądźcie więc gotowe do ruszenia z nowym rokiem z nowymi, twórczymi
pomysłami w nowym, inspirującym kierunku. Niech ten rok będzie Waszym rokiem sukcesów!

Drogie Wagi, w tym miesiącu warto być może nauczyć się czerpać przyjemność z wykonywania
zadań, które innym wydają się nużące bądź nudne. Będzie to dla Was również czas systematycznej
pracy, zajmowania się sprawami, które wcześniej udawało Wam się odsuwać na dalszy plan. Teraz
jednak będzie trzeba się nimi zająć i im krócej będziecie z tym zwlekać, tym lepiej. Ostatecznie
każdy problem da się jakoś rozwiązać, a każdą pracę wykonać, jeśli tylko podzieli się ją na
mniejsze etapy i będzie się sztywno trzymać ustalonego wcześniej planu prac.

Byk (20.04 - 20.05)
Drogie Byki, w styczniu możecie osiągnąć sukces na każdym polu, pod warunkiem, że będziecie
wytrwale i systematycznie na niego pracować - nie oglądając się przy tym na opinie i osądy innych
ludzi. Skoncentrowanie na sobie i swoim celu będzie szczególnie ważne, gdyż pewne osoby mogą
zacząć Wam zazdrościć i z czystej złośliwości Was obgadywać. Na horyzoncie może też pojawić się
konkurencja. Dlatego dbałość o najlepsze efekty Waszych działań będzie szczególnie ważna i przyniesie korzystne rezultaty.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Drogie Bliźnięta, już od pierwszych dni nowego roku zadbajcie o swój niepodważalny autorytet
i o nieposzlakowaną opinię. W swoich osądach kierujcie się zawsze zdrowym rozsądkiem i chęcią
dotarcia do sedna sprawy. Nie ulegajcie huśtawkom nastrojów wybierając logiczne przesłanki nad
podszepty serca. Zadbajcie o to, by zarówno Wasza przestrzeń życiowa, jak i miejsce pracy były
zawsze uporządkowane i schludne – to ułatwi Wam zachowanie jasności umysłu i klarownej oraz
wnikliwej analizy sytuacji.

Rak (21.06 - 22.07)
Drogie Raki, jeśli nosicie się z zamiarem dokonania jakichś ważnych zmian w Waszym życiu bądź
otoczeniu, to teraz nadszedł na to idealny moment. W styczniu możecie odczuć przypływ energii
i sił witalnych, które umożliwią wam wprowadzenie tych planów w czyn bez poczucia
wyczerpania i nadmiernego zmęczenia. Macie szansę tryskać pomysłami i optymizmem z nadzieją
patrząc na rozpoczynający się rok jak na pełną możliwości białą kartę, gotową by zapisać ją w taki
sposób, w jaki pragniecie.

Lew (23.07 - 22.08)
Drogie Lwy, rozpoczniecie nowy rok z poczuciem obfitości, radości i wdzięczności za wszelkie
dobro w jakie obdarza Was życie i szczodry los. Łapcie więc wszystkie chwile szczęścia
i rozkoszujcie się przyjemnościami życia, celebrując je zarówno w samotności, jak i w gronie
przyjaciół i bliskich. Doszukujcie się piękna i oznak obfitości w każdej, nawet najmniejszej rzeczy.
Ładujcie akumulatory wszystkimi pozytywnymi emocjami, których będziecie doświadczać.

Panna (23.08 - 22.09)
Drogie Panny, jeśli zakończyłyście poprzedni rok z poczuciem niedosytu i czujecie nadal jego
lekko gorzki posmak, to zamiast rozmyślać nad tym, co Wam nie wyszło albo czego nie udało
Wam się zrealizować, postarajcie się dostrzec wszystkie swoje sukcesy – nawet te najdrobniejsze.
Doceńcie siebie samych za ich osiągnięcie i zdecydujcie, że od razu przyjmujecie nową
perspektywę - człowieka, który mimo posiadania wielkich planów, potrafi cieszyć się także
drobiazgami. Dzięki takiemu podejściu odkryjecie, ile przyjemnych chwil może nieść ze sobą
każdy dzień.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Już od stycznia warto ruszyć z kopyta, zwłaszcza ze sprawami biznesowymi i zawodowymi. Jeśli tylko wykażecie się inicjatywą w działaniu i będziecie grały fair play, zyskacie sobie przychylność nie
tylko szefów, ale także współpracowników i kontrahentów. Z każdym sukcesem Wasz urok osobisty,
siła przebicia, charyzma i pewność siebie będą wzrastały czyniąc z Was prawdziwego lidera. Również
życie osobiste będzie kwitło, nie strońcie więc od możliwości zawierania nowych, interesujących
znajomości.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Drogie Strzelce, styczeń może być dla Was miesiącem systematycznego budowania
bezpieczeństwa i stabilizacji na gruncie finansowym i materialnym Nie popadnijcie jednak
w zbytni pracoholizm. Pamiętajcie, że w życiu ważna jest równowaga, dlatego zadbajcie
o zbalansowaną dietę, odpowiednią ilość jakościowego snu i aktywny wypoczynek, by uchronić
się przed negatywnym skutkami przepracowania i koniecznością wydania tak ciężko zarobionych
pieniędzy na podreperowanie zdrowia.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Drogie Koziorożce, jeśli rozpoczęłyście ten rok z poczuciem szczęścia i spełnienia, postarajcie się
jak najdłużej nim rozkoszować, nim przejdziecie do planowania kolejnych celów. To idealny
moment, by na chwilę się zatrzymać i porozkoszować się tym, co wypracowałyście przez ostatnie
lata. Podziękujcie sobie za cały włożony trud i doceńcie swoje zaangażowanie. Jeśli zaś
instynktownie zaczniecie doszukiwać się rysy na szkle, zastanówcie się, czy przypadkiem nie
stawiacie sobie i swoim bliskim zbyt wysokich, nierealistycznych wręcz wymagań.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Drogie Wodniki, styczeń może być dla Was miesiącem dokonywania ważnych życiowych
wyborów. Pamiętajcie, że za każdą decyzją i idącym wraz z nią działaniem idą tego konsekwencje,
dlatego dajcie sobie czas na skrupulatną analizę swoich potrzeb i możliwości, by nie okazało się,
że rzucacie się z motyką na słońce. Skutki takiego postępowania mogą Was bowiem zniechęcić do
podejmowania dalszych działań.

Ryby (19.02 - 20.03)
Drogie Ryby, już od pierwszych dni nowego roku trzymajcie rękę na pulsie, jeśli chodzi o strefę
Waszej materii. Nie szalejcie na poświątecznych wyprzedażach, a raczej zastanówcie się dwa razy
przed zakupem każdej nowej rzeczy. Upewnijcie się, że wszystkie bieżące rachunki są opłacone,
a żaden urząd nie ma się do Was o co przyczepić. Czasami bowiem jakieś drobne niedopatrzenie
może się przerodzić w całą serię różnych, połączonych ze sobą ciągiem przyczynowo-skutkowym
zdarzeń.

Horoskop klasyczny na styczeń 2022 r. opracowała Świetliste Wibracje
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# PROMOCJA

# KALENDARIUM IMPREZ
DATA

NAZWA WYDARZENIA

1 stycznia, godz. 9

Noworoczna edycja Parkrun Leszno, Polana Trzech Dębów w Karczmie Borowej

3 stycznia, godz. 17

Akcja, reakcja – wolontariat młodzieżowy, Fundacja CAT, Leszno, ul. Boczna 6

5 stycznia, godz. 18

Spotkanie koła gospodyń miejskich Cura Domestica, Leszno, Stacja Biznes, pl. Metziga 1

6,8,9 stycznia, godz. 9
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X edycja Krzywiń Lira Cup, Hala Widowiskowo-Sportowa w Krzywiniu, ul. Chłapowskiego 34

9 stycznia, godz. 15

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu, Kościół pw. Świętego Mikołaja w Krzywiniu

16 stycznia, godz. 17

Jubileusz zespołu Mażoretek VERVA Krzywiń, Hala Widowiskowo-Sportowa w Krzywiniu

17 stycznia, godz. 11

„Symbolizm w sztuce polskiej. Opowieść o tożsamości narodowej” - wykład w Galerii MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5

27 stycznia, godz. 17

Akcja, reakcja – wolontariat młodzieżowy, Fundacja CAT, Leszno, ul. Boczna 6

WYSTAWY CZASOWE W LESZNIE
do 14 stycznia

„Kontrrewolucja powielaczy. Zakazana literatura w Polsce w latach 1976 – 1989”, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie,
ul. Chrobrego 3 (hol i salka klubowa)

do 16 stycznia

„Zimowe opowieści”, Muzeum Okręgowe w Lesznie, ul. Narutowicza 31 (dawna synagoga)

do 29 stycznia

„Między kolorem a figuracją”, Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5

UWAGA
Poinformuj nas i Czytelników "Leszczyniaka" o godnym uwagi wydarzeniu. Informacje o imprezach,
w których udział jest bezpłatny, publikujemy na naszych łamach nieodpłatnie.
Zapraszamy do kontaktu: leszczyniak@mtlmedia.pl
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