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O tym jak buduje się droga,
która skomunikuje Leszno

z Poznaniem i Wrocławiem.
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Przełomowa inwestycja
zgodnie z planem

Zmowa milczenia
w imię wiary

Tropem historii
Czy wiesz ile pomników i tablic znajduje się
na terenie Leszna? Dziesięć? Dwadzieścia?
A może czterdzieści? Rozwiewamy wszelkie
wątpliowści na ten temat.
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Pomiędzy Maruszewem a Tworzanicami
stoi krzyż, którym interesowała się milicja.
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Ta ostatnia rozmowa
Żegnając się z radosnym, ale zagubionym
„Dziadkiem”, nie wiedziałem, że właśnie odbyliśmy
naszą ostatnią rozmowę. Niedługo potem zmarł.
Przegrał  nierówną walkę z alkoholem.
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W naszym zasięgu
prawie 150 tysięcy osób!

Drodzy Czytelnicy,
 
z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce pierwsze wydanie "Leszczyniaka" - pisma, które będzie się ukazywać 
raz w miesiącu w poręcznym formacie. Wiemy, że obecnie niemal wszyscy jesteście zabiegani, dlatego posta-
nowiliśmy, że każde wydanie "Leszczyniaka" będzie żyć długo, czyli przez cały miesiąc. Oznacza to, że biorąc 
go do ręki, będziecie mieli poczucie obcowania z gazetą wciąż aktualną. Gazetą, w której można przeczytać 
tekst, odłożyć, a następnie powrócić do niej po kilku dniach. Dokładnie tak, jak Wam pasuje i zawsze wtedy, 
gdy będziecie mieli na to ochotę.
 
"Leszczyniak" jest pierwszym na lokalnym rynku medialnym bezpłatnym tytułem o tak dużej objętości. Posta-
wiliśmy na ciekawe teksty okraszone zdjęciami, ale bez tabloidowej nachalności. Nie mogliśmy pominąć rów-
nież wydarzeń bieżących, które przedstawiamy w skrótowej, przystępnej formie. Przewidzieliśmy miejsce za-
równo na tematy poważne, jak również na rozrywkę.
 
I rzecz najważniejsza - "Leszczyniak" dostępny jest zupełnie za darmo. Znajdziecie go w Lesznie, w gminach 
wchodzących w skład powiatu leszczyńskiego, a także w gminach Krzywiń, Bojanowo i Poniec, związanych 
mentalnie ze stolicą regionu (mapka poniżej). Gazeta dostępna jest głównie w placówkach handlowych, a sieć 
dystrybucji będzie się powiększać. 

Jeśli macie pomysły lub sugestie, co jeszcze powinno znaleźć się w "Leszczyniaku”, zachęcamy do kontaktu. 
Piszcie na leszczyniak@mtlmedia.pl i koniecznie wpadajcie na www.leszczyniak.pl, gdzie znajdziecie również 
gazetę w wersji elektronicznej. Bądźmy w kontakcie i współpracujmy.

Życzymy przyjemnego odbioru!
Zespół „Leszczyniaka”
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Zabytki na kołach
RYDZYNA > W XV Ogólnopolskim Rajdzie Pojazdów Zabyt-
kowych Zamek w Rydzynie wystartowało niemal 50 załóg. 
Uczestnicy przejechali około 100 km, mieli też do zaliczenia 
dwie próby sprawnościowe. W rywalizacji samochodowej 
triumfowali Stanisław i Agata Waligóra z Automobilklubu Be-
skidzkiego. Wśród motocyklistów pierwsze miejsce zajął Sła-
womir Wiśniewski z Automobilklubu Leszczyńskiego. 
Dzień później efektowne „bryki” można było podziwiać na 
leszczyńskim Rynku.

Straż na nowe
LESZNO > Nowa siedziba Straży Miejskiej oraz 
centrum sterowania miejskim monitoringiem 
powstanie przy ul. Berwińskich, w miejscu sta-
rych garaży. Przeprowadzka funkcjonariuszy 
z ul. Przemysłowej ma nastąpić jeszcze w tym 
roku.

Już po piątce
LESZNO > Budynek handlowo-usługowy przy 
ul. Grunwaldzkiej (popularna „Piątka”) został 
sprzedany przez Leszczyńską Spółdzielnię 
Mieszkaniową, a następnie wyburzony. W je-
go miejscu ma powstać nowoczesny, kilku-
kondygnacyjny obiekt, również o charakterze 
handlowo-usługowym.

No to pośpiewali
WŁOSZAKOWICE > W Pałacu Sułkowskich od-
był się VII Konkurs Pieśni i Arii we Włoszakowi-
cach zorganizowany w ramach 50. Ogólnopol-
skiego Konkursu Młodych Muzyków im. Karola 
Kurpińskiego. Swoje wokalne umiejętności za-
prezentowało 23 młodych śpiewaków. Jury 
najbardziej zachwyciła Karolina Filus z Akade-
mii Muzycznej w Krakowie i to ona zwyciężyła.

Z urzędu do TVP
LESZNO > Rafał Kotomski, dotychczasowy 
doradca prezydenta Łukasza Borowiaka do 
spraw komunikacji medialnej i wizerunku mia-
sta, został dyrektorem TVP3 Warszawa, a więc 
największego regionalnego ośrodka telewi-
zji publicznej w kraju. Jak jednak zapowiada, 
z Lesznem nie rozstaje się na dobre. Nadal za-
mierza tutaj aktywnie działać, m.in. przy organi-
zacji festiwalu Leszno Barok Plus.

Wszystko na żółto
REGION > Żółty pył spowił cały region. Tajemnicze zjawisko 
to nic innego jak efekt pylenia sosny. Wyjątkowo duża uciąż-
liwość spowodowana była dość długim okresem ciepłych 
i suchych dni okraszonych słabym wiatrem. Efekty odczuwali 
przede wszystkim zmotoryzowani.

Do stolicy nie tak prędko
LESZNO > Nie prędzej jak w 2020 roku zosta-
nie przywrócone bezpośrednie połączenie ko-
lejowe Leszno-Warszawa – tak wynika z pisma 
podpisanego przez wiceministra infrastruktu-
ry i budownictwa Andrzeja Bittela, które trafi-
ło do prezydenta Łukasza Borowiaka. Przedsta-
wiciel rządu podkreślił w nim, że brak takiego 
połączenia jest efektem modernizacji linii 
kolejowych.

Jak łódzka Manufaktura
LESZNO > Niewykluczone, że dawne młyny 
przy ul. Przemysłowej przemienią się w nowo-
czesny obiekt handlowo-hotelowo-biurowy. Ta-
ką inwestycją jest mocno zainteresowany lo-
kalny przedsiębiorca Rafał Malepszy. Póki co 
w toku jest załatwianie kwestii formalnych.Miasto do rewitalizacji

LESZNO > Stworzono Gminny Program Rewitalizacji Miasta 
Leszna na lata 2017-2027. To jeden z najważniejszych doku-
mentów stanowiących o kierunkach zmian i rozwoju. Przez 
trzy tygodnie prowadzono w tej sprawie konsultacje spo-
łeczne. Każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje uwagi i pro-
pozycje. Program zakłada, że w ciągu najbliższych 10 lat zre-
alizowanych zostanie aż 60 różnych przedsięwzięć. Jedne 
będą dotyczyć inwestycji infrastrukturalnych, inne rozma-
itych wydarzeń, jeszcze inne działań w sferze społecznej.

Ciuchcie znów dymią

LESZNO > Parowozy na linii Wolsztyn-Leszno znowu kursują. 
Regularne kursy przywrócono po kilku latach przerwy.

To będzie inwestycja!
POWIAT LESZCZYŃSKI > Nabiera rozpędu re-
alizacja największej inwestycji w historii powia-
tu leszczyńskiego – ponad 28-kilometrowego 
traktu mającego połączyć drogę wojewódzką 
w Wijewie z budowaną S5 na wysokości Śmigla. 
Cała inwestycja ma kosztować blisko 50 mln zł, 
z czego unijne dofinansowanie wynosi 37 mln 
zł. Powiat leszczyński pobuduje 22-kilometro-
wy odcinek, pozostała część drogi przypadnie 
w udziale powiatowi kościańskiemu. Zarząd 
Dróg Powiatowych w Lesznie ogłosił już prze-
targ na „swoją” część inwestycji. Cała droga ma 
być gotowa we wrześniu przyszłego roku. Jesz-
cze w tym roku ma zostać zmodernizowany od-
cinek Włoszakowice-Brenno.

Kolorowo nad głowami
LESZNO > Kolorowe parasolki powróciły do centrum nada-
jąc mu iście letniego blasku. Tym razem zostały rozwieszo-
ne wzdłuż ul. Słowiańskiej, tworząc nad nią niezwykle kli-
matyczny baldachim. Towarzyszy im sztuczna trawa i… 
zachwyt mieszkańców.

Są podwyżki!
LESZNO > Magistrat przekazał 300 tys. zł na 
podwyżki płac dla pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Do tej pory ich pen-
sje – mówiąc delikatnie – nie były powalają-
ce. Bibliotekarze należą do grupy najmniej za-
rabiających pracowników wśród instytucji 
samorządowych.

Będzie pomoc
LESZNO > Najpierw na Rynku, a potem w Miej-
skim Ośrodku Kultury uroczyście obchodzono 
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. Rodzice przygotowali petycję, w 
których zawarli nadzieję na wsparcie ze stro-
ny samorządu. Prezydent Łukasz Borowiak za-
powiedział, że o pomocy m.in. dla Ośrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
im. „Piotrusia Pana” pryz ul. Starozamkowej nie 
zapomni.

Milion dla pięciu
LESZNO > Znamy już wyniki tegorocznego głosowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. Zaplanowany milion złotych 
wystarczy na realizację 5 projektów, na które zagłosowa-
ło najwięcej mieszkańców. Są to: budowa boiska „Orlik” przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych, urządzenie placu zabaw przy 
ul. św. Franciszka z Asyżu, rewitalizacja boiska do koszykówki 
przy Gimnazjum nr 8, modernizacja i doposażenie wybiegu 
dla psów przy ul. Norwida, a także remont drogi na Osiedlu 
Rejtana. Na tegoroczny Budżet Obywatelski zagłosowało po-
nad 19 tys. mieszkańców.

Brawo mażoretki!
LESZNO > Mażoretki Orkiestry Dętej Miasta 
Leszna po raz kolejny pokazały wielką klasę. 
Na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kę-
dzierzynie Koźlu podopieczne Katarzyny Czy-
żak wywalczyły tytuły mistrzowskie w aż czte-
rech kategoriach. Brawo!
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Westerplatte robi się!
LESZNO > Trwa przebudowa ul. Westerplatte. Jej za-
kończenie przewidziano na 30 czerwca. Prace miały do-
biec końca nieco wcześniej, jednak pierwotny termin 
wydłużono ze względu na konieczność wymiany sieci 
kanalizacyjnej.

I po maturach
REGION > Tuż po majowym wypoczynku do bo-
ju przystąpili maturzyści. Po zmaganiach z kolej-
nymi przedmiotami w znacznej mierze z opty-
mizmem wypowiadali się na temat przebiegu 
egzaminów. Oby był to dobry prognostyk przed 
ogłoszeniem wyników.

Dotacja na przedszkole
RYDZYNA > Gmina otrzyma dotację z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości aż 
4,25 mln zł na budowę nowego przedszkola samorządo-
wego. Placówka powstanie w sąsiedztwie wiatraka i kom-
pleksu sportowego. Prace mają ruszyć w lipcu, mają po-
trwać mniej więcej rok. Już we wrześniu 2018 dzieci będą 
mogły korzystać z dobrodziejstwa nowego przedszkola. 
Inwestycja ma kosztować w sumie niemal 7,5 mln zł.

Ale rozwiązywali!
LESZNO > Aż 267 uczniów z dziewięciu szkół przez bite 
trzy godziny rozwiązywało zadania matematyczne w hali 
Trzynastka. Tym samym ustanowiono nowy rekord Polski 
„Najwięcej osób rozwiązujących zadania matematyczne”. 
Inicjatorką i koordynatorką akcji była nauczycielka Agata 
Dubiał.

Kolorowe Przylesie
LESZNO > Urząd Miasta i sklep Marux zaprosili 
mieszkańców Przylesia do wspólnego malowa-
nia garaży przy ul. Rejtana. Stare ściany – głów-
nie za sprawą dzieci – zyskały zupełnie nowe 
oblicze. Akcja pokazała, jak znakomicie można 
połączyć przyjemne z pożytecznym.

Co po wielkiej dziurze?
LESZNO > Trwają rozmowy w sprawie wybudo-
wania w miejscu „Goplany” przy ul. Dąbrowskie-
go nowej siedziby urzędu miasta i niewielkiej 
galerii handlowej. Inwestycja miałaby zostać zre-
alizowana w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Zainteresowany takim rozwiązaniem 
jest lokalny przedsiębiorca starający się przejąć 
cały teren.

Będzie nowy plac zabaw
LESZNO > U zbiegu ulic Średniej i Grodzkiej, w 
miejscu zdewastowanego placu zabaw i zanie-
dbanego skweru, powstaje zupełnie nowy plac 
zabaw. To inwestycja mocno wyczekiwana przez 
mieszkańców Starówki, którzy ambitnie walczy-
li o jej realizację.

Święto „dwójki”
LESZNO > Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obroń-
ców Polskiego Morza obchodziła jubileusz 85-le-
cia. Po uroczystej mszy świętej w farze byli i 
obecni pracownicy, absolwenci oraz osoby za-
przyjaźnione z placówką świętowały w Miejskim 
Ośrodku Kultury.

Budżet Obywatelski 
podzielony

LESZNO > Znamy już wyniki tegorocznego gło-
sowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Zaplanowany milion złotych wystarczy na reali-
zację 5 projektów, na które zagłosowało najwię-
cej mieszkańców. Są to: budowa boiska „Orlik” 
przy Zespole Szkół Ekonomicznych, urządzenie 
placu zabaw przy ul. św. Franciszka z Asyżu, re-
witalizacja boiska do koszykówki przy Gimna-
zjum nr 8, modernizacja i doposażenie wybie-
gu dla psów przy ul. Norwida, a także remont 
drogi na Osiedlu Rejtana. Na tegoroczny Bu-
dżet Obywatelski zagłosowało ponad 19 tys. 
mieszkańców.

Jest dotacja na łącznik
REGION > Ponad 12 mln zł – tyle wynosi dotacja na bu-
dowę drogi łączącej drogę ekspresową S5 (węzeł Świę-
ciechowa) z Rondem Gronowo. Cała inwestycja ma kosz-
tować przeszło 16,5 mln zł. Przetarg na jej realizację ma 
zostać ogłoszony jeszcze w czerwcu. W tym roku zaplano-
wano modernizację drogi w granicach miesta.

Jest kasa na oczyszczalnię
RYDZYNA > Ponad 10 mln zł ma kosztować 
przebudowa z rozbudową oczyszczalni ście-
ków w gminie Rydzyna. Samorząd otrzymał do-
finansowanie na realizację zadania w wysokości 
przeszło 5,2 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć 
najpóźniej w kwietniu 2018.

Brawo strażacy!
KRZYWIŃ > Spore wyróżnienie dla strażaków 
ochotników z Bielewa. Za organizację Zlotu Za-
bytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR 
otrzymali ogólnopolską nagrodę „Floriany”.

Odznaczenie dla 
prezydenta

LESZNO > Prezydent Łukasz Borowiak - za wybit-
ne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samo-
rządu terytorialnego, za działalność społeczną 
i publiczną, za osiągnięcia w pracy samorządo-
wej - został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Najpierw stawy
LESZNO > Rozpoczęły się prace związane z modernizacją 
Parku Kościuszki. W pierwszej kolejności nowy blask zy-
skają stawy i ich otoczka.

Żwirownia dla miasta
LESZNO > Żwirownia będzie miejska. W najbliż-
szym czasie miasto ma wykupić od spółki Kru-
szgeo teren w Zaborowie ze zbiornikiem wod-
nym (w sumie 17 hektarów) za blisko 2 mln zł. 
To połowa z tego, co Kruszgeo zażyczyło sobie 
na początkowym etapie negocjacji. 

TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Kapliczki i krzyże na trwałe wpisa-
ły się w krajobraz naszego kraju. 
Są z nim nierozłącznie związa-

ne, stanowiąc element naszej tożsamości. 
Stoją pośród pól, w lasach, a czasami 
przy drogach. Krzyż ustawiony na łuku 
drogi pomiędzy Maruszewem a Tworza-
nicami nie jest wiekowy, ale też ma swo-
ją historię.
- Został postawiony w tym miejscu po 

drugiej wojnie światowej. Opiekowała się 
nim rodzina Waldmajerów z Tworzanic. 
W 1967 lub 1968 roku stolarz Jan Wald-
majer wykonał nowy krzyż. Następnie, 
wraz z Józefem Waldmajerem, pod osłoną 
nocy wozem konnym przewieźli krzyż na 
miejsce posadowienia - opowiada Jan Pa-
welski, sołtys wsi Tworzanice.
Waldmajerowie zostali potraktowa-

ni jak przestępcy. Dochodzenie w spra-
wie wykonania i ustawienia krzyża pro-
wadził milicjant rejonowy na Tworzanice. 
We wsi zapadła zmowa milczenia. Zmo-
wa w imię wiary i wartości tak bardzo za-
korzenionych w Polsce. Nikt nie wydał 
Waldmajerów, chociaż zapewne milicjant 
chciał ukarać tych, którzy odważyli się 
postawić krzyż.
W połowie lat dziewięćdziesiątych za-

kręt pomiędzy Tworzanicami a Marusze-
wem został wyprofilowany. Wówczas 
krzyż przestawiono z lewej na prawą stro-
nę, patrząc od Tworzanic. W tym samym 
okresie osadzono go na wmurowanym 
w ziemię metalowym ceowniku, co mia-
ło zapobiec jego degradacji.

W listopadzie ubiegłego roku podję-
to kolejną renowację przydrożnego krzy-
ża wraz z odtworzeniem jego otoczenia. 
Inicjatorami przedsięwzięcia byli Ma-
riusz Kruszka z Tworzanic oraz sołtys 
wsi Jan Pawelski. W demontażu drewnia-
nego opłotowania pomógł również Wie-
sław Nowak, a zakrzaczenie usunął Pa-
weł Poloch.
- Gruntowną renowację krzyża pod-

jął pan Kruszka, natomiast postać Pana 

# historia przydrożnego krzyża

Zmowa milczenia w imię wiary
Może go mijasz, może na nie-
go spoglądasz, gdy o poranku 
otaczają go mgły i muska słoń-
ce. Przydrożny krzyż pomiędzy 
Tworzanicami a Maruszewem 
znów jest piękny, zupełnie jak 
przed laty.

Jezusa zawiozłem do Eugeniusza Bań-
kowiaka, który go pomalował - tłumaczy 
Jan Pawelski.
Nie do poznania zmieniło się otoczenie 

krzyża. Miejsce zostało wybrukowane 
przez Pawła Polocha, a materiał na ten cel 
przekazała gmina Rydzyna. Ozdobne ele-
menty zamontowane dookoła krzyża za-
kupione zostały przez Kornela Malcher-
ka oraz Jana Pawelskiego. Wiosną tego 
roku w odpowiedzi na apel sołtysa 10 

mieszkańców wsi złożyło się na zakup 7 
iglaków i 6 brzóz płaczących.
Kilkanaście dni temu na zakręcie pomię-

dzy Tworzanicami a Maruszewem na-
stąpił moment historyczny. Odnowiony 
krzyż został poświęcony przez księdza 
Wojciecha Mądrego, proboszcza parafii 
w Dąbczu. Teraz miejsce to stanie się wy-
jątkowe. Będą mogły w nim być wzno-
szone modlitwy o urodzaje.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Ks. Wojciech Mądry:

Kilka lat temu papież wo-
łał w Zakopanem, abyśmy 
szanowali i czcili krzyż od 
Giewontu aż po Bałtyk. 
Dziś są obszary w Europie, 
gdzie ludzie wstydzą się 
krzyża [...] Dlatego cieszę 
się, że w tym miejscu od-
restaurowany krzyż będzie 
mówił wszystkim prze-
chodzącym, przejeżdżają-
cym, jaką wielką miłością 
Chrystus ogarnia każdego 
człowieka [...].
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Wiedzę o tym, że na terenie po-
wiatu kościańskiego może 
znajdować się samochodowa 

dziupla, leszczyńscy policjanci mieli od 
kilku tygodni. Miejsce na pierwszy rzut 
oka nie budziło żadnych podejrzeń - ot, 
takie oddalone od głównej drogi gospo-
darstwo rolne. Tyle że zamiast działalno-
ści rolniczej odbywała się tam działalność 
zgoła odmienna. Niedawno funkcjona-
riusze wkroczyli na tę posesję. W środ-
ku znaleźli kilkanaście samochodów po-
ciętych już na części. Wszystkie pojazdy 
miały najwyżej po kilka lat. Te, które 
znajdowały się w dziupli, zostały skra-
dzione w Niemczech kilkanaście, a nawet 

Dobrze zamaskowana dziupla
Kto by pomyślał, że obiekt usy-
tuowany w małej wsi, położony 
w ustronnym miejscu może słu-
żyć za punkt nielegalnej dzia-
łalności. A jednak to właśnie 
tam przestępcy demontowa-
li na części kradzione samocho-
dy. Do sprawy zatrzymano trzy 
osoby.

kilka dni przed operacją policji.
 - Jeszcze tego samego dnia zatrzyma-

liśmy dwóch mężczyzn związanych ze 
sprawą - 43-letniego właściciela po-
sesji, na której znaleziono samochody, 
a także 25-letniego mieszkańca powiatu 

kościańskiego. Ten mężczy-
zna zajmować się miał dziele-
niem pojazdów na podzespoły. 
Podejrzani mają postawione za-
rzuty dotyczące paserstwa sześciu po-
jazdów o łącznej wartości sięgającej pół 
miliona złotych - mówi Monika Żymełka, 
oficer prasowa KMP w Lesznie.
 Po tych dwóch zatrzymaniach w poli-

cyjne sidła wpadł jeszcze jeden podej-
rzany - tym razem 35-latek z Poznania. 
On także ma odpowiedzieć za paserstwo, 
a jego rolą była sprzedaż skradzionych 
części za pośrednictwem internetu. Cała 

trójka została tymczasowo aresztowana 
przez Sąd Rejonowy w Kościanie. Prze-
stępstwa, których dopuścić się mieli męż-
czyźni są zagrożone karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.

 ŁUKASZ DOMAGAŁA
FOT. KMP W LESZNIE
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Areszt za narkotyki

LESZNO > Aż 500 tabletek ekstazy 
i 50 gramów amfetaminy znaleziono 
w mieszkaniu 19-latka. Sąd Rejonowy 
w Lesznie przychylił się do wniosku 
prokuratury i zadecydował o tymcza-
sowym aresztowaniu mężczyzny na 
okres 3 miesięcy.Wyrok za podpalenie

LESZNO > Na wokandę wrócił te-
mat podpalenia jednego z budyn-
ków Komendy Miejskiej Policji w 
2014 r. Oskarżonych (49-letniego zle-
ceniodawcę, 32-letniego pośredni-
ka i 50-letniego podpalacza) uznano 
winnymi i skazano odpowiednio na 
karę 5, 4 i 5 lat bezwzględnego po-
zbawienia wolności. Wyrok nie jest 
prawomocny.

Lokomotywa w ogniu
KĄKOLEWO >  Na stacji kolejowej 
w Kąkolewie zapaliła się lokomotywa 
pociągu towarowego. Przyczyną po-
żaru było prawdopodobnie zwarcie 
instalacji elektrycznej. Sprawna akcja 
strażaków zapobiegła rozprzestrze-
nieniu się ognia na wagony.

Sprawca niepoczytalny

LESZNO > Zakończono śledztwo w sprawie bestialskiego pobicia niepełnospraw-
nej 72-letniej kobiety w styczniu tego roku na jednym z peronów leszczyńskie-
Go dworca PKP. Winnego zdarzenia 33-latka z Rudy Śląskiej uznano za całkowi-
cie niepoczytalnego, a do sądu skierowano wniosek o umorzenie postępowania 
i przymusowe leczenie mężczyzny w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

Dlaczego
nie żyją?

LESZNO > Trwa dochodzenie w spra-
wie nieumyślnego spowodowania 
śmierci 33-letniej mieszkanki Leszna 
i jej nienarodzonego dziecka. Kobieta 
była w 37 tygodniu ciąży. W ciężkim 
stanie trafiła na Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy. Ani jej, ani dziecka nie uda-
ło się uratować. Za przyczynę zgonu 
kobiety uznano ostrą niewydolnosć 
krążeniowo-oddechową pochodze-
nia sercowego.

Kto to zrobił?
GOŁASZYN > Złodzieje włamali się 
do marketu. Mówi się, że w ciągu kil-
ku minut wynieśli ze środka papiero-
sy oraz alkohol za prawie 6000 zł. Po-
noć pieniądze ich nie zainteresowały.

Naczepą w budynek
KRZYWIŃ > Nietypowe zdarzenie w mieście. Na ul. Kościańskiej, na łuku drogi, od 
ciągnika siodłowego MAN odczepiła się naczepa i uderzyła w budynek. W zda-
rzeniu nikt nie ucierpiał, chociaż naczepa wjechała na chodnik. Pojazd prowadził 
28-letni mieszkaniec powiatu wschowskiego. (Fot. KPP w Kościanie)

REKLAMA
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Leszno, ul. Leszczyńskich 20. To 
tutaj mieści się Klub Seniora 
Wrzosowy Zakątek – „twierdza” 

członków Stowarzyszenia Wygraj Sie-
bie. Jej mury wykonane zostały z radości 
i miłości. Nie przebije ich nawet najsil-
niejszy ból czy doskwierająca samotność. 
Z najwyższej wieży dostrzec można każ-
dy, choćby najmniejszy promyk nadziei. 
Słońce nad twierdzą nigdy nie zachodzi. 
Wiatr, który przez nią przenika, pełen jest 
optymizmu i motywacji.
Obrońcy twierdzy są zawsze otwarci 

i serdeczni. Z uśmiechem na twarzy wita-
ją kolejnych rekrutów. Wspierają się wza-
jemnie, dobrze sobie życzą, wspólnie tre-
nują branie życia garściami. Doskonale 
wiedzą, że samotność jest drogą do nikąd, 
więc unikają jej jak ognia.
Żyją dla siebie nawzajem. I nie wyobra-

żają sobie innego scenariusza…

***

Stowarzyszenie Wygraj Siebie z powo-
dzeniem funkcjonuje już od blisko 5 lat. 
Zrzesza kilkadziesiąt osób, głównie pa-
nie. Przewodzi im Teresa Rękosiewicz, 
prezes przez duże „P”, która niemal cał-
kowicie poświęciła się dla grupy.
Członkowie stowarzyszenia to głównie 

osoby, którym los nie szczędził proble-
mów zdrowotnych. Mimo to 
pokazują niezwykłą wolę 
walki i chęć do życia.
Sami o sobie mówią 

Wygrywają całą pulę
A ty co byś zrobiła na wieść o nowotworze siejącym spustoszenie 
w twoim organizmie? Załamanie nerwowe, smutek, zamknięcie 
się w sobie…? A może tak jak One wsiadłabyś do szybowca lub 
skusiła się na szalone akrobacje w tunelu aerodynamicznym? Al-
bo - jak One - w jesieni życia poświęciłabyś nieco czasu na szlifo-
wanie dziennikarskiego rzemiosła czy romans ze sztuką Tai Chi? 
A może zechciałabyś zapozować przed publicznością i pochylić 
się nad blaskiem fleszy? Wyjechać, pośmiać się, pożartować… 
spotkać prawdziwych przyjaciół – takich, jak One?

tak: „Wierzymy w ludzi i ich siłę do po-
konywania przeciwieństw losu. Przy-
wracamy radość życia. Mówiąc „WY-
GRAJ SIEBIE” pokazujemy, że można 
być pięknym mimo choroby nowotworo-
wej, aktywnym w podeszłym wieku i że 
wrócić do normalnego życia po wszelkich 
trudnościach”.
We Wrzosowym Zakątku niemal co-

dziennie odbywają się różnego rodza-
ju spotkania i zajęcia dla senio-
rów. Frekwencja zawsze dopisuje. 
Są poniedziałkowe rozmowy przy 
kawie opatrzone wizytą intere-
sującego gościa, gimnasty-
ka mózgu, tai-chi, warszta-
ty dziennikarskie, spotkania 

ze specjalistami, grupy wsparcia, wspól-
ne wycieczki i wyjścia do teatru, nauka 
obsługi komputera, zajęcia na pływal-
ni, warsztaty decoupage i wiele, wiele 
więcej. Są też różnego rodzaju projek-
ty i spektakularne akcje, np. pokaz mody 
z paniami zmagającymi się z nowotwo-
rami w roli modelek, podniebne akroba-
cje na lotnisku, w ramach których senior-
ki uprawiały sporty lotnicze czy wydanie 
„Wiecznego Kalendarza na Życie”.
Cel? Promocja zdrowia i aktywności 

społecznej, pomoc starszym, schorowa-
nym i samotnym, prewencja nowotworo-
wa, a przede wszystkim – pokazanie, że 
„mimo wszystko można”.

***

Stowarzyszenie Wygraj Siebie niczym 
magnes przyciąga do siebie dobrych, 
otwartych ludzi. Współpracuje z wieloma 
osobami i podmiotami, m.in. leszczyń-
skim magistratem, Młodzieżowym Cen-
trum Profilaktyki Alternatywa, Komendą 
Miejską Policji czy Wojewódzkim Szpi-
talem Zespolonym w Lesznie. Przez 5 lat 
działalności na stałe odcisnęło swoje pięt-
no na kartach historii regionu.

***

Czego więcej można oczekiwać od se-
niorów tak dotkliwie doświadczonych 
przez los? Czym jeszcze mogą nas zasko-
czyć? Co jeszcze mają zrobić, aby prze-
konać nas wszystkich, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, że zawsze może być le-
piej, że samotność to zły wybór?
Gdyby tylko wszyscy ludzie mieli w so-

bie tyle pozytywnej energii i serdeczno-
ści, co Oni… świat byłby lepszy.

MICHAŁ DUDKA 

# po prostu chwytaj dzień 
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 „Parasolki”
Zdjęcie:

J. Schwarz

Leszno jest piękne, 
szczególnie wiosną. Ko-
cham jego oryginalność. 
I niech mi ktoś powie, że 
w Lesznie nie chce się 
żyć… Na zdjęciu para-
solki rozwieszone nad ul. 
Słowiańską.

Biorę aparat do rę-
ki i powoli naciskam 
spust migawki. Córecz-
ka koleżanki z początku 
nieufna, patrzy na mnie 
spod byka. Lecz mija 5, 
10 minut i stajemy się 
przyjaciółmi...

Niewinność
Emilki

Zdjęcie:
H. Maćkowiak
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Mój przyjaciel Jan Bereza, 
zakonnik z Lubinia, zmarł 
kilka lat temu. Jedno z naj-
bardziej radosnych zdjęć 
Jana, wykonane podczas 
spaceru po przyklasztor-
nym ogrodzie.

Portret Jana
Zdjęcie:

A. Przewoźny

Wiosenne oblicze zalewu 
w Rydzynie. Nic, tylko po-
dziwiać i spacerować...

Odbicie
Zdjęcie:

M. Dudka
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Tegoroczne zmagania w PGE Eks-
tralidze są bardzo ciekawe. Pierw-
sze kolejki przyniosły sporo emo-

cji i niespodzianek. Wiele pojedynków 
było bardzo zaciętych, a ich losy rozstrzy-
gały się dopiero w ostatnich wyścigach. 
Nie inaczej było w przypadku Fogo Unii 
Leszno. Najpierw minimalna przegra-
na przed własną publicznością ze Spar-
tą Wrocław, potem dwupunktowa rekom-
pensata w Toruniu. Mijanki na torze że 
palce lizać. Kwintesencja speedwaya. 

Smyk, a dalej jedna wielka niewiadoma
Sezon żużlowy rozkręcił się na dobre, a nasze Byki… chyba jeszcze nie. Większość zawodników prezentuje póki co duże wahania formy. 
Największym „pewniakiem” w ekipie Piotra Barona zdaje się być junior Bartosz Smektała. Pozostali ciągle szukają - jedni formy, drudzy 
odpowiednich ustawień sprzętowych.

DOMINIK KUBERA
 
Jeden z wyróżniających się polskich młodzieżow-
ców. W jego jeździe widać zdecydowany progres 
w stosunku do poprzedniego sezonu. Coraz lepsze 
wyniki (zarówno w lidze, jak i turniejach indywidu-
alnych) dobrze rokują na przyszłość. 

Średnia biegopunktowa: 1,38 

Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych
 w Ekstralidze: 36.

EMIL SAJFUTDINOW 

Pierwsze dwa mecze zdecydowanie in plus, potem 
jakby się nieco pogubił. Jest mocny, ale chyba nie na 
tyle, jak oczekują tego kibice. To on powinien grać 
pierwsze skrzypce w ekipie Byków, tymczasem w 
pięciu spotkaniach tylko dwukrotnie wykręcił dwu-
cyfrówkę. Czekamy na więcej. 

Średnia biegopunktowa: 1,96 

Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych
w Ekstralidze: 16.

PETER KILDEMAND 

Nie jest źle – to chyba najlepsze określenie dotych-
czasowych wyczynów Pająka w tym sezonie. Duń-
czyk „robi swoje”, zmazując tym samym plamę po 
licznych niepowodzeniach w przeszłości. Na torze 
cechuje go duża waleczność, za co należą się słowa 
pochwały. 

Średnia biegopunktowa: 1,87 

Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych
w Ekstralidze: 19.

PIOTR PAWLICKI
 
Kapitanie – prowadź po medale! Piotrek słabo roz-
począł ligowe zmagania, ale zdaje się, że z meczu 
na mecz nabiera rozpędu. Jest coraz szybszy i pew-
niejszy. Wygrana w Grand Prix Łotwy, lider drużyny 
w meczu z Grudziądzem… oby tak dalej. 

Średnia biegopunktowa: 1,46 
Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych
w Ekstralidze: 32. 

JANUSZ KOŁODZIEJ
 
Pierwsze mecze w jego wykonaniu były wyśmieni-
te. Potem jakby nieco słabiej, ale i tak zajmuje wy-
sokie, trzecie miejsce w klasyfikacji najskuteczniej-
szych zawodników w lidze. 
Słowa uznania należą się tym bardziej, że nie jest 
prowadzącym parę i (przynajmniej w teorii) o punk-
ty ma nieco trudniej. 

Średnia biegopunktowa: 2,32 

Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych
w Ekstralidze: 3.

NICKI PEDERSEN
 
Coraz trudniej dostrzec w nim mistrza sprzed lat. 
Ospały na starcie, wolny na dystansie - sprawia wra-
żenie, jakby straszliwie się męczył. Pozostaje pyta-
nie, czy to problemy przejściowe, czy też początek 
zmierzchu wielkiego mistrza. 

Średnia biegopunktowa: 1,75 

Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych w Ekstra-
lidze: 23.

GRZEGORZ ZENGOTA 

Z uwagi na pewne kłopoty z formą i sprzętem do-
piero w piątym meczu z udziałem Byków otrzy-
mał swoją szansę. Zanotował przeciętny występ. Na 
szczęście ptaszki ćwierkają, że Grzesiu krok po kro-
ku wraca na właściwe tory. Czekamy na dyspozycję 
sprzed roku.  

Średnia biegopunktowa: 1,25 

Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych
w Ekstralidze: nieklasyfikowany

BARTOSZ SMEKTAŁA 

Bezsprzecznie jedna z rewelacji tego sezonu. Smyk 
jest najskuteczniejszym juniorem w lidze! Zanoto-
wał tylko jeden gorszy występ. Poza tym jest szyb-
ki i pewny swoich umiejętności. Zgarnia kolejne 
oczka sprzed nosa bardziej doświadczonych rywa-
li. Brawo! 

Średnia biegopunktowa: 2,22 

Miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych
w Ekstralidze: 5.

I oby tak dalej.
Pomimo tego, że nie wszystko w szere-

gach Unii wychodzi na miarę oczekiwań, 
leszczyniacy nieustannie pozostają jed-
nym z faworytów do medalu mistrzostw 
Polski. Na tę chwilę lepiej prezentuje się 
tylko Stal Gorzów i Sparta Wrocław, jed-
nak należy pamiętać, że do końca sezo-
nu jeszcze daleka droga. Ostatecznie i tak 
o wszystkim zadecydują play-offy. Spraw-
dzamy, kto zawodzi, a kto zachwyca.

MICHAŁ DUDKA

Tabela PGE Ekstraligi
Drużyna Mecze Punkty Małe punkty

Cash Broker Stal Gorzów 5 9 27

Betard Sparta Wrocław 5 8 33

Fogo Unia Leszno 5 6 40

Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra 3 3 -20

ROW Rybnik 4 2 -10

Get Well Toruń 5 2 -18

Włókniarz Vitroszlif CrossFit Częstochowa 3 2 -24

MRGARDEN GKM Grudziądz 4 2 -28

REKLAMA
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Nowoczesność
wsparta doświadczeniem

Współpraca ta jest gwaran-
cją solidności i najwyższych 
standardów jakości produk-

tów. Wysoko wykwalifikowany zespół 
pracowników oraz automatyzacja li-
nii produkcyjnej dają pewność termino-
wego wykonywania zleceń. Misją fir-
my jest promowanie rozwiązań stolarki 
okiennej i drzwiowej wpisujących się  
w trend bezpieczeństwa i energooszczęd-
ności. W swojej ofercie przedsiębiorstwo 
uwzględnia także potrzeby osób star-
szych, niepełnosprawnych oraz dzieci.
Oferta Awilux Polska to przede wszyst-

kim szeroki wachlarz systemów drzwio-
wych i okiennych o doskonałych para-
metrach termoizolacyjnych, wysokiej 
klasie odporności na włamanie oraz ni-
skich współczynnikach przepuszczal-
ności dźwięku. Dzięki temu stolarka fir-
my Awilux jest gwarancją ciszy, spokoju 
oraz bezpieczeństwa. Oferta leszczyń-
skiego producenta, to jednak nie tylko 
systemy drzwiowe i okienne, ale rów-
nież moskitiery, żaluzje, a także systemy 
do domów inteligentnych. To jeden z naj-
dynamiczniej rozwijających się trendów, 
znakomicie sprawdzających się w bu-
dynkach jednorodzinnych jak i obiektach 
użyteczności publicznej. 
Dla Awilux Polska rok 2016 był jednym 

z najważniejszych w historii firmy. Firma 
przeniosła się ze swojej pierwszej siedzi-
by do nowoczesnego obiektu składają-
cego się z fabryki i biurowca, położone-
go w leszczyńskiej strefie inwestycyjnej 
I.D.E.A. Był to krok milowy, niosący za 
sobą nowe możliwości, nowy zapał, no-
we perspektywy oraz nowy potencjał 
produktowy i produkcyjny. Jesienią 2016 
roku producent stolarki okienno-drzwio-
wej z Leszna znalazł się na liście 100 
Najlepszych Przedsiębiorstw Regionu 
Leszczyńskiego. Przy tej okazji Awilux 
Polska otrzymał również tytuł LIDERA 
PRZEMIAN nadawany przez Regional-
ną Izbę Przemysłowo -Handlową w Lesz-
nie. Jak zapowiada Marek Sprengel, 
Prezes Zarządu Awilux Polska: „Po in-
westycjach w infrastrukturę w 2016 ro-
ku, 2017 rok ma być czasem inwesty-
cji w kadry – tak, aby Awilux pozostał 

ważnym i rzetelnym partnerem w reali-
zacjach planów i inwestycji przez wiele 
następnych lat.” 2017 rozpoczął się dla 
firmy bardzo pomyślnie – debiutem na 
Międzynarodo wych Targach Architektu-
ry i Budownictwa BUDMA.
 „Na osiągane wyniki sprzedażowe fir-

my Awilux zawsze do tej pory miał 
wpływ przede wszystkim eksport. Jed-
nak skutecznie, jak na zmienne warunki 
gospodarcze, poszerzyliśmy swoją obec-
ność na polskim rynku, gdzie notujemy 
już 25-30% wartości sprzedaży. Je żeli 
chodzi o eksport - firmie najbliższe są 
kraje niemieckojęzyczne. Awilux posiada 
szeroką wiedzę o wymaganiach na tych 
rynkach, personel posługujący się języ-
kiem niemieckim oraz zna mental ność  
i wymagania niemieckich Klientów. Ko-
lejne rynki to rynki francuskojęzycz-
ne, na których firma planuje poszerzyć 
sprzedaż. Stąd obecnie eksportujemy 

Awilux to firma oferująca nowoczesne i wysokiej jakości systemy 
drzwiowo-okienne dla domów mieszkalnych i budynków użytecz-
ności publicznej. Działa na rynku od 2006 roku, opierając swoją 
produkcję głównie na rozwiązaniach niemieckiej firmy Schüco.

głównie na rynek niemiecki, rynki kra-
jów Beneluksu, do Francji i Szwajca-
rii, a także do Włoch. Wiele przed nami, 
ale cóż, to nasza pasja…” –dodaje Marek 
Sprengel, Prezes Zarządu Awilux Polska. 
W bieżącym roku firma zapowiada po-
szerzenie eksportu - USA, Skandynawia, 
a być może i dalsze rejony. 

Firma Awilux Polska wkroczyła w 2017 
rok z nowymi planami, możliwościami, 
nowymi warunkami pracy i produkcji, ze 
zmotywo waną załogą. Jeżeli chodzi o te-
goroczne plany – będzie to posze rzanie 
sieci sprzedaży w Polsce i za granicą, 
a także wytyczanie jej nowych kierun-
ków. (1/2017)
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Powrót na Litwę
 Od wielu lat z przyjemnością spędza-

ją każdą wolną chwilę na jednośladach, 
dlatego wyjazd rowerami do Poznania 
i z powrotem to dla nich żaden problem. 
Podobnie jest z dłuższymi wyprawami 
w różne, nierzadko odległe miejsca. Na 
dwóch kółkach przejechali już wschodnią 
i zachodnią ścianę Polski oraz przemie-
rzyli Wybrzeże. Szczególnie upodoba-
li sobie Litwę i w tym roku znów na nią 
wracają.
Ich tegoroczna wyprawa wystartuje 

w sobotę (3 czerwca) w Ełku. Następnie 
Barbara i Julian Andrzejewscy miną gra-
nicę i znajdą się na litewskim terytorium. 
Punktem kulminacyjnym ma być Wilno. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
na Litwie rozkręcą się na dobre. Stam-
tąd pojadą rowerami do domu. Po drodze 
z poziomu rowerowego siodełka zamie-
rzają podziwiać jeziora Wigry i Śniardwy. 
Później przejadą przez Sierpc, Włocła-
wek i Brdów, aby następnie przez okolice 

Około 1200 km zamierzają pokonać na rowerach Barbara i Julian Andrzejewscy z Goła-
szyna. Na dwóch kółkach chcą dotrzeć do Wilna, by następnie rowerami wrócić do domu.

Kalisza wrócić do Gołaszyna. Podczas 
wyprawy zamierzają spać pod namiotem.
Barbarę i Juliana Andrzejewskich na wy-

prawę ubrał producent styropianów 
- firma Arbet.

 ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Gmina Bojanowo

Gmina Rydzyna

Gmina
Góra

Czy wiesz, że jest takie miejsce, jedyne w byłym województwie 
leszczyńskim, w którym spotykały się ze sobą granice trzech 
państw? I nie jest to żadna fantazja. Znajdziesz je w pobliżu Boja-
nowa, chociaż nikt o tym nie wie.

Pierwszy trójstyk na skraju obec-
nej ziemi leszczyńskiej pojawił 
się w 1177 roku. Wtedy to w re-

jonie dziś istniejącego Szemzdrowa (na-
zwę wsi wymieniono po raz pierwszy 
w 1580 roku w kontekście podatku po-
dymnego) stykały się granice trzech ziem 
- dwie z nich to dzielnice Śląska należą-
ce odpowiednio do Bolesława I Wysokie-
go i Konrada Laskonogiego, a trzecia to 
południowa część Wielkopolski przynale-
żąca Odonowi Mieszkowicowi. Pierwszy 
trójstyk istniał krótko, bo tylko do 1185 
roku. Po raz kolejny powrócił dopiero 
w 1248 roku i trwał przez 42 lata. Wów-
czas w tym punkcie ponownie zbiegły się 

granice trzech dzielnic, choć już tym ra-
zem w innych konfiguracjach. Trójstyk 
istniał znów w 1306 roku, ale wiatr hi-
storii zmiótł go trzy lata później. Ponow-
nie powrócił w 1312 roku, aby przepaść, 
gdy ziemie tych części Śląska w 1742 ro-
ku zajęli Prusacy.
- Takie ciągłe pojawianie się i znikanie 

trójstyku było następstwem burzliwych 
dziejów Śląska, który dostawał się pod 
panowanie różnych osób. W konsekwen-
cji ziemie były raz dzielone, a innym ra-
zem scalane - opowiada Krzysztof Wo-
dyński, regionalista z Bojanowa.
Kiedy stoimy na niedawno pooranym 

polu, aż trudno uwierzyć, że tak bardzo 

Trójstyk zmieciony wiatrem historii

Polska posiada obecnie
6 trójstyków z sąsiadami.

W międzywojniu miała ich 7.
Dla przykładu Chiny

mają takich trójstyków aż 16,
a Rosja - 10.
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niepozorny, zupełnie niczym nie wy-
różniający się punkt na skraju lasu przy 
rzeczce Trzebosz w dawnych czasach 
mógł być tak ważny.
- Ciekawostką jest, że trójstyk wymie-

niany jest jeszcze na mapie z 1739 roku, 
wówczas to zbiegały się w nim granice 
Księstwa Głogowskiego, Księstwa Wo-
łowskiego i Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów. Księstwa śląskie wchodziły wtedy w 
skład Królestwa Czech i wraz z nim sta-
nowiły część Świętego Cesarstwa Rzym-
skiego Narodu Niemieckiego - wyjaśnia 
K. Wodyński. Dzisiaj w bezpośrednim 

Trójstyk zmieciony wiatrem historii

Na zdjęciu u góry Krzysztof Wodyń-
ski pokazuje miejsce, w którym znaj-
dował się trójstyk. Po lewej stronie 
widoczny jest fragment mapy Prin-
cipatvs Silesiae Glogoviensis novissi-
ma Tabula Geographica z 1739 roku, 
na której również zaznaczony został 
trójstyk.

Trójstyk
jest punktem styku granic trzech równorzęd-
nych jednostek terytorialnych - najczęściej 
granic państw. Trójstyk przeważnie oznako-
wany jest za pomocą specjalnych znaków gra-
nicznych, flag państwowych, obelisków. Pań-
stwa mające na jednym obszarze lądowym 
tylko jednego sąsiada (Portugalia, Dania, Ir-
landia, Wielka Brytania, San Marino, Gambia, 
Lesotho, Korea Południowa, Timor Wschodni, 
Watykan, itp.) nie posiadają trójstyków wca-
le. Trójstyków nie mają także państwa zajmu-
jące całe wyspy (np. Islandia, Kuba), a nawet 
takie kraje jak Stany Zjednoczone 
(mają dwóch sąsiadów – Kanadę 
i Meksyk – jednak obu rozdziela 
amerykańskie terytorium) i In-
donezja (trzech lądowych sąsiadów – 
Malezja, Timor Wschodni i Papua-Nowa 
Gwinea, jednak na różnych wyspach). Jednym 
z najsłynniejszych trójstyków w Europie jest 
trójstyk na górze Vaalserberg, gdzie spotyka-
ją się granice Niemiec, Holandii i Belgii.

sąsiedztwie tego punktu znajduje się ka-
mień graniczny. Stojący pomiędzy polem 
a ścianą lasu charakterystyczny klocek 
jest jedyną pamiątką po przechodzącej 
tędy granicy. Ustawiono go 275 lat te-
mu, kiedy trójstyk przestał istnieć. Skąd 
wiadomo, że kamień ten ma znaczenie 
historyczne?
- Na jego szczycie wyżłobiony jest krzyż 

pruski - dodaje K. Wodyński.
Dzisiaj próżno szukać Prusaków i daw-

nych książąt. Wszystko to zwiał wiatr hi-
storii, przykrył piach z pól wywiany, a po-
wtarzane kilkanaście pokoleń wstecz 
opowieści zagłuszyły kołyszące się drze-
wa. Nikt tu nie dociera na piechotę, a pra-
cujący w pobliżu rolnicy nie zdają sobie 
pewnie sprawy, że ciężkimi maszyna-
mi przekraczają granice sprzed wieków. 
Trójstyk się rozmył, ale w pewnym sensie 
pozostała jeszcze namiastka minionych 
czasów. Pomiędzy skrajem lasu a polem 
przebiega obecnie granica oddzielająca 
gminy Bojanowo i Góra. Jednocześnie 
dzieli ona powiaty rawicki i górowski 
oraz dwa województwa - wielkopolskie 
i dolnośląskie.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Na szczycie kamienia graniczne-
go znajduje się słabo widoczny 
krzyż pruski. 
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Likwidacja
składu 

Gazowni
Przepięknym językiem, pełnym uprzejmości, pi-
sano w prasie wydawanej w początkach dwu-
dziestego wieku. I tak dowiadujemy się, że…

Szanownym mieszkańcom miasta Leszna i okolicy do łaska-
wej wiadomości, iż z dniem 30 bm. nastąpi całkowita likwidacja 
składu Gazowni w Lesznie przy ulicy Dworcowej, który w części 
przechodzi w ręce p. inż. Lamprechta przy ul. Kościańskiej 3. Ma-
terjały instalacyjne na gaz, prąd i wodę jak i różne aparaty gazo-
we i elektryczne oraz wszelkie instalacje będziemy nadal dostar-
czali i wykonywali i prosimy zapotrzebowania swoje kierować 
odtąd wprost do biura Gazowni, telefon nr. 47.

Dyrekcja Miejskich Zakład. światła siły i wodoc. - Leszno

Prawda, że ładnie?

GŁOS LESZCZYŃSKI, 1931 ROK

Tajemnicze zaginięcie dwojga dzieci
Taka była wiadomość z ostatniej chwili:

Wczoraj rano wyszli z domu jak zwykle do szkoły 13-letni Stanisław G. i jego siostra 10-letnia Teresa. W cią-
gu jednak dnia dzieci do domu nie wróciły, a rodzice zmuszeni byli udać się po pomoc do policji. Poszuki-
wania dotychczas nie dały rezultatu. Dziwną w całym wypadku okolicznością jest to, iż chłopiec do szkoły 
wcale nie przyszedł, gdy dziewczynka opuściła ją około godziny pierwszej w południe. Tych, którzy wiedzie-
li, gdzie się dzieci znajdują lub mogli podać jakieś szczegóły, umożliwiające ich odszukanie uprasza się do-
nieść o tem na posterunek policji państwowej. Dla orjentacji zaznaczamy, iż chłopiec miał na sobie gra-
natowe ubranie, płaszcz ciemno-szary, czarne trzewiki oraz czarną aksamitną czapkę (rogatywkę). Teka 
szkolna również czarna. Włosy blond, oczy niebieskie. Dziewczynka ubrana była w zieloną sukienkę i ciem-
no-szary płaszczyk. Siwe pończochy i bronzowe półbuciki. Czapka była koloru zielono-popielatego, teka 
bronzowego. Włosy ciemny blond.

Czy się odnaleźli?
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1931 ROK

REKLAMA

Bat na konkurencję
 
Nie przebierali w słowach dziennikarze, walcząc z inną gazetą wydawaną 
w Lesznie. Taki oto zachował się zapis na temat pracowników taborowych.

 To co pisze "Głos Leszczyński" w wyjaśnieniach Magistratu, że będzie redukował wam płacę, to ta wiado-
mość funta "kłaków" nie jest warta. Wiadomości te są obliczone na naiwność czytelników "Głosu" i są to 
strachy na lachy.

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK
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OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
* W tekstach zachowano oryginalną pisownię.

Napewno* serce,
to czułe serce kobiece…

 
Z polotem opisano tragedię młodej kobiety, która próbowała 
odebrać sobie życie koło Zaborowa. Popatrzymy, w jaki sposób 
robiło się to w 1930 roku.
 
Jakżeż często młodzi ludzie ulegają porywowi szalonej myśli i bez chwili zastanowie-
nia ważą się na zerwanie nici własnego życia, z taką pieczołowitością pielęgnowa-
nego w latach dziecięcych przez rodziców i najbliższe otoczenie. Dziś weszło jakby 
w modę, szczególniej wśród dorastającej generacji, branie rozbratu z życiem w chwi-
li jakiegoś chwilowego niepowodzenia lub sprzeczności niekiedy z urojonem w fanta-
zji "Tak chcę". Kierunek wychowania dzieci, w okresie powojennego czasu, jest jak naj-
gorszem złem, jakie pojawiło się niemal we wszystkich środowiskach społeczeństwa 
[...]
 
Po długim opisie dowiadujemy się konkretów:
 
Kronika wypadków powiększyła się o jeden wstrząs, o nową tragedję dziewczę-
cia, które zrażone niepowodzeniem życia, postanowiło zejść ze świata ze sromotą, 
ucieczki, bez chęci oparcia się przeciwnościom. Wczoraj w nocy znaleziono na szosie 
pod Zaborowem wijącą się w boleściach i walczącą ze śmiercią 25-cio letnią Petrone-
lę Pokorną zatrudnioną u p. p. Landsbergów która 4 tabletkami weronalu usiłowała 
pozbawić się życia. Desperatka żyje jeszcze, jakkolwiek stan jej zdrowia jest poważnie 
zagrożony. Przyczyny tego kroku są tajemnicą, gdyż chora odmówiła wszelkich wyja-
śnień. Napewno serce, to czułe serce kobiece…
 

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

O ostrym strzelaniu
 
 "Dziennik Leszczyński" opublikował wiadomość na temat 
ostrego strzelania, a chodziło o Wyciążkowo.
 
Niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 6 i 8 maja br. w czasie od 
godz. 7 do 12:30 odbędzie się ostre strzelanie na Strzelnicy Polowej Wyciążkowo. Re-
jon zagrożony zostanie w czasie strzelania zamknięty przez posterunki wojskowe. 
Przekroczenie linji posterunków i rejonu zabezpieczonego, jest wzbronione ze wzglę-
du na niebezpieczeństwo.
 

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Tak się robiło interesy
A teraz czas na ogłoszenie.

Restauracja, koncesja gwarantowana, dom piętrowy, 10 pokojowy, 2 sale. Do tego 
8 morgów ziemi z łąką jest do sprzedania w dużej wsi kościelnej, powiat leszczyński, 
przy wpłacie 12000 zł. Oferty do Adm. "Dziennika Leszczyńskiego" dla "Restauracja".
 

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Jak potulny baranek
 
Kryminalne zakamarki regionu. Zaczynamy od Leszna.
 
Posterunek policji osadził w areszcie St. Michalskiego z Poznania za wywołanie zbie-
gowiska i awantury na ulicy m. Leszna. Po uspokojeniu swego temperamentu, oraz 
po odsiedzeniu zostanie p. M. jako potulny baranek wypuszczony.

Już w latach trzydziestych ubiegłego wieku przestepcy wycinali niezłe numery:

Do Urzędu Pośrednictwa Pracy wdarli się za pomocą klucza podrobionego jacyś ma-
łowymagający sprawcy. Nic nie skradziono, tylko akty zostały poprzewracane. Za-
chodzi podejrzenie, że uczynili to bezrobotni celem skontrolowania rewizyjnego akt.

To się nazywa uderzenie prewencyjne:

Policja celem zabezpieczenia swobodnego obrotu gotówkowego na jarmarku za-
trzymała szereg znanych kieszonkowców na czas jarmarku.

Tymczasem w Kąkolewie:

Do mieszkania p. Kruka Stanisława w Kąkolewie zakradli się nieznani sprawcy i skra-
dli 3 pierzyny, 6 poduszek stanowiących majątek posagowy. Wartość przedmiotów 
skradzionych wynosi kwotę zł. 1.000. Na miejsce kradzieży celem wyśledzenie spraw-
cy wyjechał pies policyjny „Bety”.

A w Gostyniu:
 
Dnia 13 bm. w Dąbrówce znaleziono zwłoki zamordowanego noworodka płci mę-
skiej. Zwłoki znaleziono w ogrodzie p. Balcera z Dąbrówki. Za dzieciobójstwo nieślub-
nego dziecka została przytrzymana przez policję Stanisława B., lat 18 stanu wolnego.

 DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK
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30%
inwestycji jest gotowe

Najbardziej zaawansowana w budowie
jest północna  sekcja odcinka
Radomicko - Leszno Południe.

Budowa drogi została podzielona 
na dwa etapy. Jeden z nich, ten 
od Radomicka do węzła Leszno 

Południe, realizuje firma Mota-Engil. Na 
potrzeby wykonawcy został on dodatko-
wo podzielony na sekcje. Najbardziej za-
awansowania jest sekcja w rejonie pół-
nocnym inwestycji, czyli ta, która kończy 
się pod Radomickiem. Tam jest już asfalt. 
Wystarczy ułożyć jeszcze ostatnią war-
stwę bitumiczną, założyć barierki, wyma-
lować oznakowanie i założyć tablice, aby 
mówić o finale. Im dalej na południe, tym 
więcej do zrobienia. Najmniej zaawan-
sowana w budowie jest sekcja pomiędzy 
Lasocicami a węzłem Leszno Południe 
i to właśnie na ten fragment niebawem 
zostaną przeniesione siły i środki.
Na odcinku budowanym przez Mota-En-

gil jest kilka charakterystycznych obiek-
tów. Jednym z nich jest żółta kładka nad 
Miejscami Obsługi Podróżnych w rejonie 
Wilkowic. Będzie nią można przechodzić 
z jednej na drugą stronę drogi. Budowa 
kładki jest związana ściśle z podziałem 

# inwestycje

Przełomowa
inwestycja idzie

zgodnie z planem

Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że S5 przebiegająca 
w rejonie Leszna to pieśń przyszłości i to przyszłości bardzo odle-
głej. A teraz? Właśnie powstaje przeszło 28 km nowej drogi, która 
połączy miasto ze stolicami Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Po budowie S5 oprowadzał Woj-
ciech Furmaniak, asystent Kie-
rownika Projektu budowy dro-
gi S5 Poznań-Wrocław na odcinku 
Radomicko-Kaczkowo.
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MOP-ów na różne kategorie. Tyl-
ko na jednym z nich docelowo prze-
widywana jest budowa zaplecza ho-
telowo-gastronomicznego i z tego 
powodu trzeba zapewnić sprawną 
komunikację pomiędzy nimi.
Praca wre na węźle Święciechowa 

(tutaj zostanie wpięta droga prowa-
dząca przez Maryszewice do Grono-
wa) oraz na węźle Leszno Zachód. 
Najbardziej okazałym obiektem bę-
dzie za to wiadukt przerzucony nad 
linią kolejową Leszno - Głogów. 
W tym miejscu droga zostanie wy-
niesiona nieco wyżej.
Drugi etap inwestycji, czyli odcinek 

pomiędzy węzłem Leszno Południe 
a Kaczkowem, realizuje firma Bu-
dimex. Tutaj prace również są dale-
ko posunięte. Nad Rowem Polskim 
w rejonie Kłody powstaje most, a na 
końcu odcinka, w rejonie Kaczko-
wa, w czerwcu uruchomiona zosta-
nie zupełnie nowa wytwórnia mas 
bitumicznych.
- W tym miejscu produkowana bę-

dzie mieszanka mineralno-asfal-
towa na odcinek Leszno Południe 
- Kaczkowo. Powstaje ona między 
innymi z kruszywa, lepiszcza asfalto-
wego, wypełniacza oraz innych do-
datków. Na cały odcinek wyprodu-
kowane zostanie prawie 190.000 ton 

masy. W ciągu godziny można będzie 
tu wytworzyć maksymalnie 240 ton 
mieszanki - mówi Wojciech Furma-
niak, asystent Kierownika Projektu 
budowy drogi S5 Poznań-Wrocław 
na odcinku Radomicko-Kaczkowo.
Zadaniem Budimeksu, i to wcale 

niełatwym, jest również budowa wę-
zła Dąbcze. Trudności polegają na 
tym, że wiadukt nad obecną drogą 
krajową nr 5 powstaje przy nieusta-
jącym ruchu samochodów. Budo-
wa takiej konstrukcji wymusza rów-
nież konieczność przebudowy starej 
"piątki".
- Na razie trwają prace związa-

ne z poszerzeniem drogi krajowej nr 
5, a później stawiane będą podpory 
pośrednie, czyli filary, które znajdą 
się na jej środku. Zgodnie z planem 
jezdnie zostaną rozdzielone i odgro-
dzone od siebie barierą ochronną - 
zaznacza W. Furmaniak.
Jeżeli nic nie zakłóci prac, odci-

nek Budimeksu zostanie oddany do 
użytku w lipcu przyszłego roku, na-
tomiast odcinek firmy Mota-Engil - 
dwa miesiące później.

Mapa inwestycji
na dwóch kolejnych stronach.

REKLAMA

Wartość kontraktu od Radomicka do Kaczkowa to:
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 Inwestycja prowadzona jest przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu.
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W Centrum Unijnych Projektów Transporto-
wych w Warszawie 17 marca tego roku podpi-
sana została umowa o dofinansowanie budo-
wy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na 
odcinku Poznań - Kaczkowo. Odbywa się to w 
ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lot-
niczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Benefi-
cjentem Umowy jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad.

TEKST, ZDJĘCIA, OPRACOWANIE GRAFICZNE 
I MERYTORYCZNE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

MAPA: GDDKIA O/POZNAŃ
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Fundacja postawiła na sport już 
w ubiegłym roku i wówczas or-
ganizowała wycieczki rowerowe 

w kameralnej grupie.
- Takie wyprawy stanowiły świetną od-

skocznię od codziennych obowiązków - 
mówi Marta Grześko-Nyczka z Fundacji 
Arena i Świat.
Później przyszła jesień, pogoda się po-

psuła, ale członkowie Fundacji wciąż 
zastanawiali się, w jaki sposób w słoty, 
chłody, a później śniegi można rozbudzić 
w ludziach chęć do uprawiania sportu.
- W styczniu zaczęliśmy chodzić z kija-

mi, traktując nordic-walking jako spo-
sób wypoczynku po całym tygodniu pra-
cy i życia w pośpiechu. Poza tym istotny 

Nie bądź kanapowcem. Rusz się!

Chcesz poznać nowych ludzi, miło spędzić czas i przekonać się, 
czym naprawdę jest nordic-walking? Jeżeli na wszystkie te pyta-
nia odpowiedzi brzmią "tak", koniecznie w weekend wyjdź w te-
ren z Fundacją Arena i Świat. To nic nie kosztuje, a wiele możesz 
zyskać.

w tym wszystkim stał się kontakt z naturą 
oraz społeczny charakter treningów. Pod-
czas chodzenia z kijkami swobodnie moż-
na porozmawiać ze współtowarzyszami - 
tłumaczy M. Grześko-Nyczka.
Ideę takiego trybu życia Fundacja posta-

nowiła zaszczepić mieszkańcom Leszna.
- Uznaliśmy, że w marszach z kijami po-

winien brać udział każdy, kto tylko zechce 
spróbować tego sportu. Z tego powodu 
wystąpiliśmy do Miasta Leszna o środki 
na inicjatywę lokalną i udało się nam je 
pozyskać. Projekt promujący nordic-wal-
king trwa już od kwietnia - opowiada M. 
Grześko-Nyczka.
W jego ramach przeszkolono dwóch 

instruktorów, przygotowano koszulki, 
a także ulotki i broszury propagujące nor-
dic-walking w Lesznie. Z własnych środ-
ków Fundacja zakupiła kije, które na 

czas marszów udostępnia wszystkim 
zainteresowanym.

- Nasz projekt jest bezpłatny, każ-
dy może przyjść i pójść z nami. Sa-
mo wyjście w teren poprzedzone 
jest ćwiczeniami rozgrzewający-
mi, dzięki czemu nie trzeba oba-
wiać się o kontuzje. Pokazujemy, 
w jaki sposób prawidłowo masze-

rować. Docelowo chcielibyśmy zor-
ganizować dwie grupy nordic-wal-

king: na poziomie rekreacyjnym oraz 
sportowym. Co prawda projekt kończy się 
w czerwcu, ale my nie zamierzamy porzu-
cić cotygodniowych wypadów z kijkami 

- zaznacza M. Grześko-Nyczka.
Jeżeli tylko chcesz uruchomić niemal 

wszystkie swoje mięśnie i poczuć się na-
prawdę dobrze, nie zwlekaj! Więcej in-
formacji na temat projektu znajdziesz na 

90%
mięśni pracuje

podczas prawidłowego
uprawiania nordic-walkingu

Fot. Mara Rodrigues

facebooku, wpisując w wyszukiwarkę ha-
sło: Fundacja Arena i Świat. W sprawie 
nordic-walking można dzwonić także pod 
numer telefonu 661-275-065.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Zbliża się lato. Każdy z nas chciał-
by wyglądać w tym czasie jak najle-
piej i czuć się pewnie oraz atrakcyjnie 
na plaży wśród pozostałych osób. Jeśli 
od kilku miesięcy, a może i lat poświę-
casz odpowiednią ilość czasu na tre-
ningi i właściwe odżywianie, to praw-
dopodobnie nie masz kłopotu pokazać 
się w stroju kąpielowym. Jeśli brako-
wało Ci czasu, a motywacja pojawiła 

Forma na wakacje, czyli jak w krótkim czasie poprawić swoją sylwetkę

Dawid Mazur
Trener indywidualny w Fitness Klub Sporting,
trener przygotowania fizycznego, sportowiec

się dopiero teraz, na kilka tygodni przed 
wyjazdem na wakacje, to nie będzie Ci 
łatwo, chociaż możesz jeszcze dużo zro-
bić. Przygotowałem dla Ciebie kilka 
praktycznych wskazówek, dzięki któ-
rym zoptymalizujesz swoje efekty, aby 
jeszcze lepiej wyglądać w te wakacje:

1. Cel - zdefiniuj dokładnie nad czym 
chcesz popracować i znajdź narzędzia 
do jego realizacji. Dokonaj pomiarów 
swojego ciała i sprawdzaj co jakiś czas, 
co się z nim dzieje. W końcu musisz 
dowiedzieć się czy idziesz w dobrym 
kierunku.

2. Trening - bezwzględnie musisz wy-
gospodarować kilka godzin w tygodniu 
na aktywność fizyczną. Im bardziej Ci 
na tym zależy tym częściej należy treno-
wać. Możesz przyjść na siłownię 4 razy 
w tygodniu, a w pozostałe dni wybrać 
rower, spacer lub basen. Te proporcje 
mogą oczywiście ulec zmianie.  Założe-
nie jest takie, że każdego dnia podejmu-
jesz jakikolwiek wysiłek trwający przy-
najmniej 30-60 minut w zależności od 
jego intensywności. Jeśli zrobisz to 5 ra-
zy w tygodniu też będzie bardzo dobrze. 

Dostosuj ilość treningów do swoich 
możliwości. Pamiętaj jednak, aby po-
dejmować zaplanowany wysiłek. Treno-
wanie bez planu spowolni Twoje efekty. 
Jeśli nie masz pomysłu – nawiąż współ-
pracę z trenerem, który Ci pomoże po-
układać strategię do wakacji. Jaka pod-
powiedź ode mnie? Jeśli chcesz pozbyć 
się tkanki tłuszczowej to trenuj krótko 
ale intensywnie.

3. Odżywianie- celowo nie użyłem 
słowa dieta. Dlaczego? Otóż zadaj so-
bie pytanie, czy jesteś w stanie wytrwać 
i skrupulatnie trzymać się jej co do ka-
lorii. Jeśli tak to gratuluję - doskonale. 
Jednak moje wieloletnie doświadczenie 
pokazało, że najdłużej efektami cieszą 
się osoby, które odżywiają się racjonal-
nie. Co to znaczy? Że wiedzą co jadać, 
w jakich ilościach oraz w jakich porach. 
Moje podpowiedzi: im bardziej ograni-
czysz ilość węglowodanów, szczegól-
nie cukru, tym szybciej pozbędziesz się 
tkanki tłuszczowej. Zwiększ podaż biał-
ka w diecie, a także pij dużo wody.
 
4. Suplementy diety - jeśli już trenu-

jesz i potrzebujesz jeszcze podkręcić 

efekty to suplementy są doskonałym 
rozwiązaniem na kilka tygodni przed 
wakacjami. Zdecydowanie zaopatrz 
się w aminokwasy BCAA, odżywkę 
białkową lub spalacz tłuszczu. Pamię-
taj także o uzupełnianiu niedoborów 
w postaci witamin.

5. Motywacja - kluczowy aspekt 
w Twoich działaniach. Jeśli masz już 
plan działania i wiesz jak się odżywiać 
to jestem pewien, że osiągniesz swój 
cel. Musisz teraz tylko w to uwierzyć. 
Praca nad sylwetką to proces, który 
u każdego przebiega inaczej. Być mo-
że nie zdążysz do wakacji zrobić for-
my marzeń, ale efekty, które osią-
gniesz już teraz pozwolą Ci na kolejny 
rok zrobić więcej niż oczekujesz. 

Tego Wam wszystkim życzę.

Jeśli szukasz planu treningowego, 
który będzie całkowicie dostosowany 
do Ciebie oraz pomocy w odżywianiu 
to wejdź na moją stronę internetową 
www.trenerdawidmazur.pl i wybierz 
rodzaj współpracy.  Zaplanuję Twój 
sukces! (2/2017)

Polaku, bądź mądry przed szkodą
Wartość posiadanych przez Państwa 

dóbr materialnych rokrocznie rośnie. 
Coraz lepsze samochody, ekskluzywnie 
wyposażone domy, egzotyczne podró-
że, firmy obracające wielkimi pieniędz-
mi… Nie jest tajemnicą, że wszystko to 
wymaga odpowiedniego zabezpiecze-
nia. Doczekaliśmy czasów, w których 
pytanie „czy warto się ubezpieczyć?” 
zadawane jest coraz rzadziej. Odpo-
wiedź jest bowiem oczywista…

Ubezpieczenie OC samochodu jest obo-
wiązkiem, ale AC (Autocasco) już nie. 
Wiele osób rezygnuje z niego tłumacząc 
decyzję oszczędnością. Tyle tylko, że to 
oszczędzanie pozorne. Wszystko jest bo-
wiem dobrze dopóty, dopóki nie dojdzie 
do przykrego zdarzenia, na przykład kra-
dzieży pojazdu czy stłuczki z winy ubez-
pieczającego. Wówczas narastają proble-
my i związane z nimi koszty. Nabywamy 
coraz wartościowsze samochody. Licz-
ba zdarzeń komunikacyjnych również. 
Koszty związane z naprawą czy koniecz-
nością kupna nowego auta bywają olbrzy-
mie. Czy w związku z tym brak wykupie-
nia ubezpieczenia AC rzeczywiście jest 
tożsamy z oszczędzaniem?

Podobnie ma się sprawa dodatkowych 
opcji ubezpieczenia samochodowego, ta-
kich jak assistance czy autoszyba. Nie bez 
powodu zainteresowanie nimi ciągle ro-
śnie. Warto pochylić się również nad tymi 
propozycjami.

Nie tylko samochody mamy coraz lep-
sze. Domy i mieszkania oraz ich wypo-
sażenie często są warte krocie. Inwestu-
jąc w nie często zapominamy o tym, że 
im większa wartość naszego majątku, 
tym słuszniejsza decyzja o jego ubezpie-
czeniu. Niestety, w wielu głowach nadal 
króluje przekonanie, że pożary, kradzie-
że czy zaniedbania budowlane mogą do-
tyczyć każdego, ale nie mnie. Chyba nie 
trzeba tłumaczyć, że takie rozumowanie 
jest bezpodstawne.

Nie inaczej jest w przypadku naszego 
zdrowia i życia. Statystyki są bezwzględ-
ne – choć chcielibyśmy bardzo, aby by-
ło inaczej, to niestety szacunkowo znacz-
na część społeczeństwa jest lub zostanie 
dotknięta ciężką chorobą, ulegnie wypad-
kowi, stanie w obliczu długiej kolejki do 
lekarza specjalisty, nieumyślnie spowodu-
je szkodę na rzecz innych, stanie wobec 

konieczności walki o swoje przed ob-
liczem Temidy itd. W związku z tym 
nie można zapominać o ubezpieczeniu 
zdrowotnym, na życie czy OC w życiu 
prywatnym.

No i na koniec, lecz nie najmniej ważne 
– któż z nas, szczególnie osób młodego 
pokolenia, ma jeszcze nadzieję na solid-
ne emerytury i spokojną starość w kra-
inie mlekiem i miodem płynącej? Nie 
muszą Państwo odpowiadać… A zatem 
pochylmy się nad programami emery-
talnymi. Sami musimy zatroszczyć się 
o własną przyszłość. Sami, ale rozważ-
nie, bo przecież pieniądze w skarpecie 
to żadne oszczędzanie…

Drodzy Państwo, nie bądźcie przykła-
dem tego, że mądry Polak po szkodzie. 
Lepiej kierujcie się powiedzeniem, że 
przezorny zawsze ubezpieczony. Chęt-
nie Wam w tym pomożemy. (3/2017)Karolina Matuszewska 

Manager sprzedaży
InsuQuest Ubezpieczenia Sp. z o.o. 
tel. 535 750 733
e-mail k.matuszewska@insuquest.pl 
Leszno, ul. Leszczyńskich 40 
www.insuquest.pl
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Postaw na sprawdzoną ofertę
Upalne lato i wakacje za pasem. To 

ostatni dzwonek na organizację wy-
marzonej podróży. I choć pokus na 
samodzielne wakacje jest sporo, to 
jednak natłok sprzecznych informa-
cji sprawia, że najbezpieczniejszą 
drogą pozostaje skorzystanie z usług 
renomowanego biura podróży.

„Leszczyniak”: Jedno z takich biur 
mieści się w Lesznie, przy ulicy Wol-
ności 29. Mowa o Eurotop – marce, 
która na dobre zagościła w świado-
mości setek klientów. Efekt? Ani my-
ślą o zmianie organizatora wyjazdów.

Katarzyna Mencel-Zielińska: Naj-
bardziej doceniają dbałość o każdy, na-
wet najmniejszy detal i profesjonalne 
doradztwo. Do tego dochodzą oczywi-
ście atrakcyjne oferty oraz komplekso-
we wsparcie na każdym etapie plano-
wania wyjazdu. W Eurotop udzielamy 
wszelkich informacji na temat kierun-
ków podróży, możliwości lotniczych, 
hoteli, ubezpieczenia, kwestii wizo-
wych i paszportowych czy oczywiście 
programu wycieczek.

Rynek turystyczny nieco się 
zmienia…
Przede wszystkim warto rezerwować 

wyjazdy z wyprzedzeniem. Jeszcze kilka 
lat temu na topie były oferty last minute. 

Klienci czekali do ostatniej chwili, aby 
uzyskać jak najlepszą ofertę. Obecnie 
większość podróżnych preferuje wcze-
śniejsze planowanie. Dzięki temu mogą 
liczyć nie tylko na zdecydowanie więk-
szy wybór ofert, ale również na zniżki 
czy dodatkowe bonusy, jak choćby moż-
liwość zmiany terminu wyjazdu czy gra-
tisowe ubezpieczenie na wypadek rezy-
gnacji z podróży.
Rezerwacje ofert letnich rozpoczy-

nają się już w październiku w roku 

poprzedzającym. Z kolei latem najlepiej 
sprzedają się wyjazdy na zimę, przede 
wszystkim do krajów egzotycznych. Im 
wcześniej klienci wybiorą ofertę, tym na 
większe rabaty mogą liczyć.

Najpopularniejsze kierunki?

Jeśli chodzi o lato, to w obecnej sytu-
acji geopolitycznej oczywiście kraje eu-
ropejskie, głównie basenu Morza Śród-
ziemnego: wyspy greckie (Kreta, Rodos, 
Kos, Korfu, Zakyntos), kierunki hiszpań-
skie (Hiszpanię, Majorkę i Wyspy Kana-
ryjskie), a także Bułgaria, Włochy czy 
Chorwacja. Co roku wprowadzamy do 
oferty nowe, atrakcyjne kierunki. Tym ra-
zem są to Czarnogóra i Albania.
Co do zimy, króluje egzotyka: Ku-

ba z programem zwiedzanie+wypoczy-
nek, Dominikana, Tajlandia i inne zakąt-
ki Azji.
Oczywiście leszczynianie preferują wy-

loty z lotnisk w Poznaniu i Wrocławiu, 
stąd też oferta dopasowana do ich wy-
magań. Ceny lotów są na tyle przystępne, 
że zdecydowana większość podróżnych 
zapomina o możliwości żmudnej jazdy 
autokarem.

To samo dotyczy chyba w ogóle zagra-
nicznych wakacji? Nie od dziś wiemy, 

że wczasy w Polsce bywają droższe 
niż w ciepłych krajach.

Dokładnie. A w obliczu podobnej ce-
ny, warto pochylić się nad ofertą „obar-
czoną” pewniejszą pogodą. W Grecji 
czy Hiszpanii chłód i tygodniowe ulewy 
nam nie grożą.

W Państwa ofercie można wyszukać 
naprawdę atrakcyjne oferty…

Warto na bieżąco być z nami w kontak-
cie, odwiedzać nas, przedzwonić lub za-
glądać na naszą stronę internetową i przej-
rzeć wyszukiwarkę ofert. Wymarzone 
wakacje są na wyciągnięcie ręki. (4/2017)

Katarzyna Mencel-Zielińska 
Właścicielka biura podróży Eurotop 
Tel. 65 528 88 99 
E-mail: biuro@eurotop.leszno.pl 
Leszno,ul. Wolności 29 
www.eurotop.leszno.pl

Nazywam się Joanna Kaliska. Na co 
dzień prowadzę gabinety PODOlo-
ve Leszno (podologia) i ProphyDerm 
(kosmetologia) w Lesznie. W związku 
z dużym zapotrzebowaniem miasta na 
opiekę podologiczną i ciągłym, niewy-
starczającym poziomem wiedzy w tej 
dziedzinie, zwłaszcza osób, które jej 
bardzo potrzebują, staram się przedsta-
wiać, pokazywać, omawiać zagadnienia, 
zakres i możliwości gabinetów podolo-
gicznych. Być może wielu z Was czy-
tając ten artykuł, styka się z pojęciem 
podologii po raz pierwszy, dlatego dziś 
zacznę od wyjaśnień.

Podologia jest to dziedzina, która naj-
ogólniej ujmując zajmuje się stopami, 
ich pielęgnacją oraz terapiami w obrębie 
skóry i paznokci.

W swoim gabinecie najczęściej różni-
cuję modzele, odciski, brodawki wiruso-
we (kurzajki), krwiaki podpaznokciowe; 
prowadzę terapie paznokci wrastają-
cych, po uszkodzeniach mechanicznych, 

Czym jest podologia?
grzybiczych;  prowadzę także profi-
laktykę, która zapobiega szeroko za-
rysowanym problemom stóp poprzez 
współpracę z wieloma specjalistami, 
tj. fizjoterapeutami, lekarzami ortope-
dii, chirurgii, dermatologii, diabetologii, 
neurologii i wieloma innymi, w celu ho-
listycznego prowadzenia, mającego na 
celu likwidowanie przyczyny, a nie tyl-
ko objawu problemu, z którym przycho-
dzi pacjent do podologa.

Od czasu powstania gabinetu PODO-
love Leszno systematycznie uczestni-
czę w wielu szkoleniach, warsztatach, 
konferencjach, sympozjach i spotka-
niach z podologami w Polsce i za gra-
nicą. Moje starania i praca, które wy-
konuję na co dzień zostały zauważone 
i docenione przez najlepszych specjali-
stów korekcji wrastających paznokci.

W październiku 2016 roku zosta-
łam przyjęta do elitarnego grona in-
struktorów Metody Arkady jako siód-
my instruktor w Polsce. Uważam, że to 

niezwykłe wyróżnienie jest „certyfika-
tem bezpieczeństwa” dla moich klien-
tów, a ja dodatkowo mogę dzielić się 
swoją wiedzą i umiejętnościami z in-
nymi podologami.

Jest mi niezmiernie miło, że jestem 
jedną z niewielu specjalistek w Lesz-
nie, która ma okazję szerzyć podologię 
w naszym rejonie. Mam nadzieję, że 
forma poradnika podologicznego spo-
tka się z Waszym zainteresowaniem 
i od dziś będziecie wiedzieli gdzie szu-
kać pomocy. Zapraszam do śledzenia 
poradnika podologicznego w Leszczy-
niaku, a także do odwiedzania gabi-
netów podologicznych i do PODOlo-
ve Leszno przy ul. Królowej Jadwigi 4 
w Lesznie.

Zachęcam także do polubienia fanpa-
ge PODOlove Leszno na Facebooku!

Do usłyszenia w kolejnym wydaniu! 
Joanna Kaliska.
(5/2017)

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
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Wybieg strzałem w dziesiątkę
W marcu tego roku mały ogrodzony plac przy ulicy Norwida 
w Lesznie zamienił się w duży, przestronny i funkcjonalny wy-
bieg dla psów. Czworonogi mają możliwość trenowania na torze 
przeszkód, a osobno mogą bawić się szczeniaki oraz psy dorosłe. 
Sprawdzamy, jak spisuje się to miejsce. 

- Wybieg powstał z myślą o odpowied-
niej komunikacji i socjalizacji psów róż-
nych ras, wielkości, przeznaczenia. Każdy 
z nich jest inny i każdy potrzebuje cze-
goś innego. Miejsce to służy nawiązywa-
niu nowych znajomości i sympatii nie tyl-
ko pomiędzy psami, ale również pomiędzy 
opiekunami. Każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie. Ludzie nareszcie do woli mogą 
porozmawiać o swoich podopiecz-
nych, a ci realizują się biegając 
wśród "swoich". Bo nikt lepiej nie 
zrozumie psa jak drugi pies. I nikt 
nie pobawi się z nim w taki sam spo-
sób – mówi Sylwia Zeh-Waligóra, be-
hawiorystka, psi psycholog. 

Projekt powiększonego wybiegu dla 
psów został zrealizowany ze środków 
budżetu obywatelskiego.  Czy pienią-
dze zostały dobrze wydane? Wystarczy 
spojrzeć jak każdego dnia bawią się tam 
leszczyńskie psiaki. Odwiedzających ten 
plac nie brakuje. Jest to jedyne miejsce, 
gdzie można pobiegać z psem bez obaw, 
że wpadnie pod koła samochodu lub że 
będzie natrętny wobec przechodniów na 
ulicy. 
- Uważam, że to jedne z lepiej zago-

spodarowanych środków finansowych. 
W centrum miasta mieszka sporo psów. 
Skazane były na chodzenie na smyczy, bez 
szans na wspólną zabawę. Rozbudowa 

Pierwszy wybieg powstał w 2008 roku z inicjaty-
wy pana Marcina Błaszkowskiego. W 2017 roku 
został powiększony i zmodernizowany z projektu 
Budżetu Obywatelskiego 2016 roku z inicjatywy 
Moniki Sztukowskiej i Sylwii Zeh-Waligóry.

małego, dotąd istniejącego wybiegu by-
ła strzałem w dziesiątkę. W dniu otwar-
cia zmodernizowanego obiektu przysłu-
chiwałam się rozmowom osób obecnym 
na wybiegu, które mówiły, że dla ich 
psów to pierwsza okazja w życiu by po-

biegać luzem bez smy-
czy – mówi Grażyna 

Kaczmarek, wła-
ścicielka dwóch 
sympatycznych 
seterek. Kobie-

ta twierdzi, że 
w Lesznie 
powinien 
powstać 

przynajmniej 
jeszcze jeden ta-

ki obiekt i to właśnie 
w pobliżu centrum mia-
sta. Psy na otaczających 
miasto osiedlach ma-
ją większe szanse na 
długi spacer w plene-
rze, niż te mieszkające 
w śródmieściu. 
 - Z moim sześciolatkiem 
do tej pory nie mogłam 
pojawiać się na wybie-
gu tak często, jakby on 

tego chciał. Nie wszystkie psy się ze so-
bą dobrze dogadują, a mały metraż spra-
wiał, że nie było możliwości oddzielić ich 
od siebie. Teraz mamy z tych wizyt o wie-
le większą satysfakcję, bo zawsze moż-
na zmienić zagrodę – opowiada Paulina 
Konieczna. 
Sylwia Zeh-Waligóra na pierwszym 

miejscu stawia komunikację, czyli poro-
zumienie pomiędzy psami oraz ich wła-
ścicielami. Twierdzi, że gdyby psy mogły 
bardziej obdarować zaufaniem swoich 
opiekunów, nie byłoby aż tylu okazji do 
rozdzielania nieprawidłowo bawiących 
się ze sobą zwierząt.
- Ilekroć jestem na wybiegu włos mi 

się na głowie jeży, kiedy widzę psa 

proszącego wielokrotnie opiekuna o po-
moc i wsparcie, a jedyne co on dosta-
je to brak zrozumienia. To, co wielu na-
zywa zabawą, jest prośbą psa o pomoc 
– tłumaczy.
Jest jeszcze jedna istotna, nazwijmy 

rzecz po imieniu – śmierdząca sprawa. 
Właściciele czworonogów powinni wie-
dzieć, że w pakiecie z przyjaźnią ich psa 
otrzymują również obowiązek sprząta-
nia po nim. I nie ma w tej czynności ni-
czego gorszącego. Dlatego warto zawsze 
mieć ze sobą woreczek i po skończonej 
zabawie pozostawić wybieg takim, jakim 
chcielibyśmy go zawsze zastać.

A.K.
ZDJĘCIA: PAULINA KONIECZNA

# psi świat
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To lody dla każdego – tak w skrócie 
można opisać przysmaki produ-
kowane przez Wytwórnię Lodów 

Młynarczyk. Rodzinna firma właśnie ob-
chodzi jubileusz 70-lecia.
- Bazujemy na marce i tradycji. Klien-

ci to doceniają – mówi krótko Michał 
Młynarczyk.
Wszystko zapoczątkował jego dziadek 

Stanisław w 1947. Wówczas opatentował 
produkcję Pingwinów – sztandarowego 
rarytasu rodem z Leszna. Od tego czasu 
firma działa nieprzerwanie, przechodzi 
z pokolenia na pokolenie. 
Klasyczne Pingwiny i Cassaty, a potem 

kolejne i kolejne rodzaje i smaki: rożki, 
palermo, smak dzieciństwa, rodzinne… 
Wszystkie wyjątkowe, wszystkie wy-
śmienite, wszystkie godne skosztowania. 
Wśród nich najnowsze: karmelowe rożki 
i karmelowo-śmietankowe lody rodzinne. 
Wszystkie oparte na unikalnej recepturze 
i naturalnych składnikach.
Efekt? Wytwórnia Lodów Młynarczyk 

Siedemdziesiąt  smacznych lat
To niebywałe, że przez 70 lat nie zmieniono receptury produkowanych lodów jednocześnie odnosząc tak spektakularne sukcesy i nie-
ustannie poszerzając rynki zbytu. Czy jest wśród nas choć jedna osoba, której na myśl o tradycyjnych Pingwinach spod 
szyldu Młynarczyk nie pocieknie ślinka?

z powodzeniem funkcjonuje już 70 lat. 
Rokrocznie rozwija się poszerzając ofertę 
i zdobywając nowe rynki zbytu. Stała się 
marką rozpoznawalną nie tylko w Lesz-
nie i regionie, ale wielu zakątkach kraju. 
Nie były przypadkiem przynawane firmie 
wyróżnienia, np.: tytuł "Mistrz rolnictwa 

i przetwórstwa", certyfikat "Doceń Pol-
skie" z wyróżnieniem "Top produkt" czy 
Nagroda Fundacji Kronenberga w kate-
gorii "Mikroprzedsiębiorstwo roku".
- Notujemy ciągły wzrost sprzedaży. 

Dzieje się tak, ponieważ ludzie co-
raz więcej uwagi poświęcają skła-
dowi produktów, chcą wiedzieć, co 
spożywają - chcą jeść zdrowo. My 
na tym „wygrywamy” – podkreśla 
Michał Młynarczyk.
Produkowane w Lesznie lo-

dy można znaleźć w większo-
ści lokalnych sklepów osie-
dlowych, a także w niektórych 
dyskontach sieciowych. W re-
gionie ich zakup absolutnie nie 
powinien stanowić najmniejszego 
problemu.
Wytwórnia Lodów Młynarczyk nieustan-

nie się rozwija. W ostatnim czasie za-
kres produkcji zwiększył się m.in. o lody 
w kuwetach (na gałki, skierowane do lo-
dziarni i kawiarni) w aż 18 smakach!

Firma wpro-
wadziła nie-
dawno nowy 
asortyment 
lodów o wy-
jątkowych 
smakach.

Archiwalna etykieta 
„pingwinów”.

A skoro mamy tak piękną pogodę i ma-
my tak znakomitego „swojego” produ-
centa lodów, to nie pozostaje nam nic 
innego, jak tylko życzyć Czytelnikom 
smacznego!

MICHAŁ DUDKA

REKLAMA
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Ile pomników i tablic pamiątkowych 
w Lesznie kojarzycie? Pięć? Dzie-
sięć? Dwadzieścia?

A o ilu jesteście w stanie co nieco powie-
dzieć? Kto?, po co?, dlaczego?
Jak dobrze znacie Leszno?
Zapraszam na spacer po miejscach 

pamięci...
  W sumie w Lesznie jest około 80 obiek-

tów uznawanych za  miejsca pamięci. 
Najwięcej jest tablic. Większość powsta-
ła przed rokiem 1989. Ponadto mamy 19 
pomników i 6 obelisków, są też miejsca 
pochówków.
Po Lesznie oprowadził nas Mateusz Go-

łembka, pasjonat historii i regionalizmu, 
a także kolekcjoner zdjęć z pomnikami. 
Leszno i region ma w małym palcu. Dłu-
ga lista miejsc pamięci wcale go nie za-
skoczyła. Zna je wszystkie.

- Co ciekawe, rzadko która upamiętniona 
postać ma krystalicznie czysty życiorys. 
A w samym Lesznie najwięcej uwagi po-
święcamy Janowi Amosowi Komeńskie-
mu (dwa pomniki, popiersie i plac) oraz 
Grochowiakowi (dwie tablice i pomnik) - 
zaznacza Mateusz.
Interesującą historią cieszy się jeden 

z pomników Komeńskiego - ten, który 
postawiono w 1898 roku przed kościołem 
Jana Chrzciciela, a w 1947 przeniesiono 
na Plac Komeńskiego. To jeden z najstar-
szych pomników w regionie. Jego cechą 
charakterystyczną jest zachowany podpis 
autora wraz z datą (na tylnej części).
Nie wiadomo, które z miejsc pamię-

ci w Lesznie jest najstarsze, ponieważ 
nie we wszystkich przypadkach uda-
ło się ustalić datę stworzenia lub odsło-
nięcia, np. tablic znajdujących się po 

Tropem historii
Przeniesiony Komeński jest podpisany, Maciejewski nieustannie czeka na kompana 
rozmów, Leszczyńscy z szykiem zdobią kościół farny, złote odciski wskazywały szczę-
ście niedźwiedzi, a Obrońcy Polskiego Morza na dobre zakotwiczyli przy "Dwójce". 
Już wiecie, o czym będzie ten artykuł? 
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stronie zachodniej kaplicy na cmentarzu 
parafialnym.
Z kolei do najnowszych zaliczyć moż-

na: Pomnik w hołdzie Matkom Sy-
biraczkom (ul. Rejtana, przy koście-
le Kazimierza - odsłonięty w kwietniu 
2013), Pomnik Żołnierzy Wyklętych 
(ul. Poniatowskiego, marzec 2014), 
Tablicę Pamiątkowa w hołdzie Ofia-
rom Zbrodni Sądowej z 1947 r. (budy-
nek dworca PKP, maj 2014), Ławeczkę 
Romana Maciejewskiego (ul. Wałowa, 
czerwiec 2014), Pomnik Ludziom So-
lidarności (u zbiegu ulic Niepodległo-
ści i Dąbrowskiego, październik 2015), 
spacerujący po Placu Metziga Stanisław 
Grochowiak (wrzesień 2016) oraz obe-
lisk w parku Jonstona przypominający 
o znajdującym się tam przed laty cmen-
tarzu (październik 2016). 
Oczywiście znaczna część miejsc pa-

mięci znajduje się w ścisłym centrum 
Leszna, np. w Parku Kościuszki i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie przy ul. Ofiar 
Katynia czy przy ul. Kościelnej (w Ba-
zylice Mniejszej i jej okolicy). Kawał hi-
storii można poznać także przechadzając 
się ulicą 17 Stycznia, zwiedzając cmen-
tarz parafialny przy ul. Kąkolewskiej 
czy zaglądając do... parowozowni PKP, 
gdzie znajdują się eksponaty przeniesio-
ne z innych miejsc: tabliczki metalowe 
upamiętniające osoby zasłużone dla wę-
zła PKP Leszno, tablica z cokołu gra-
nitowego "Dom Kultury Kolejarza im. 
Janusza Kaźmierczaka" i rzeźba drew-
niana Janusza Kaźmierczaka ps. Frusiu.
O ile pomniki i obeliski mieszkańcy 

raczej kojarzą, o tyle niektóre tablice 

pamiątkowe cieszą się małą popular-
nością. Przechodzimy obok nich na co 
dzień, ale nie bardzo zwracamy na nie 
uwagę. Na przykład na tablicę z wizerun-
kiem ks. Sylwestra Marciniaka przy Nie-
podległości czy tablice znajdujące się na 
południowej ścianie Bazyliki Mniejszej.
- Poza tym sporo obiektów znajduje się 

w placówkach oświatowych i styczność 
z nimi mają praktycznie tylko członkowie 
społeczności szkolnych - podkreśla Mate-
usz Gołembka.
A szkoda, bo koniec końców, histo-

rii można nie lubić, ale warto ją znać. 
Tym bardziej, gdy dotyczy naszego 
sąsiedztwa.

TEKST I ZDJĘCIA: MICHAŁ DUDKA

Jeśli nie wiesz, to dowiesz się, że...

...w Lesznie jest
około 80 obiektów

uznawanych
za miejsca pamięci
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Ta ostatnia rozmowa…
Nie urodził się w bezdomności. Nie był na nią skazany. Jak sam 
mówi, podjął decyzję. Pytanie tylko, czy to był wybór świadomy?

Poznałem go, gdy oczekiwał 
60-tych urodzin. Niezwykle po-
godny i towarzyski. Przez długi 

czas zamieszkiwał jeden z większych pu-
stostanów w Lesznie. Nienawidził samot-
ności - zawsze ktoś mu towarzyszył, naj-
częściej alkohol. To jego słuchał, to jemu 
ulegał, to z nim zasypiał.
Mówili na niego „Dziadek”.
Swoje przeżył. Gościł w wielu zakładach 

karnych na terenie kraju, w sumie odsie-
dział około 20 lat. Najczęściej zamykano 
go za drobne przewinienia, ale w życiory-
sie miał też bardziej spektakularne wpisy. 
Na przykład ten dotyczący dnia, w któ-
rym ukradł ormowcowi żuka, a następnie 
staranował nim ścianę sklepu i po brze-
gi wypełnił pakę skradzionymi produkta-
mi. Albo ten, gdy posłał na deski woźne-
go, za co wyleciał ze szkoły. Można też 
wspomnieć o jego bogatych perypetiach 
miłosnych. Z pierwszą żoną miał córkę, 
która zmarła. Z drugą miał syna, ale ona 
zdradziła go z kolegą. Z trzecią partner-
ką układało się do momentu, aż nie trafił 
za kratki. Wówczas znalazła pocieszenie 
u innego.
Po latach stwierdził, że nie żałuje odsie-

dzianych lat, utraty zdrowia ani nawet 
braku dachu nad głową. Nie żałuje głodu 
i szykanowania. Ale nieszczęścia w miło-
ści nie może odżałować…
Nie uważał się za alkoholika, choć pił na 

umór. O swoim życiu mówił, że to mate-
riał na bestseller. Z początku nie dowie-
rzałem, nie sądziłem, że czymkolwiek 
mnie zaskoczy. W końcu już tyle słysza-
łem od innych bezdomnych... Ale z cza-
sem zacząłem brać jego słowa na poważ-
nie. Trudno bowiem ukrywać zdziwienie, 
gdy w trakcie wysłuchiwania kolejnych 
opowieści włosy mimowolnie stają dęba.
Spotykaliśmy się po wielokroć. Poznając 

go próbowałem sobie odpowiedzieć na 
kolejne i kolejne pytania…

Tyle się już znamy, ale trzeźwego cie-
bie jeszcze chyba nie widziałem.
Przecież nie piję dużo.
Mamy piętnastą. Ile już dzisiaj 

wypiłeś?
Trochę.
Czego?
Piwa i dykty (denaturatu - dop. autora).
Tego nawet odrobina wystarczy…
Eee... jakbyś pił tyle co ja, to byś tak nie 

mówił. Na mnie to już tak nie działa.
Czyli jednak pijesz dużo.
No… w sumie to piję od kiedy pamię-

tam. Ale nie dużo, tylko często.
Codziennie, od kiedy z ojcem bimber 

pędziłeś. Wiem, mówiłeś mi o tym.
Dokładnie.
Jak dzisiaj samopoczucie?
Do d**y, jak co dzień. Ale jakie ma 

być, skoro jest jak jest. Spójrz (mówi 
wskazując na mury niedokończonej bu-
dowy i brak dachu nad głową, zalegają-
ce na ziemi resztki jedzenia, złom, poroz-
rzucaną odzież, prowizoryczne legowisko 
i upojonego do nieprzytomności kompana 
beztroskiego życia). To jest masakra ja-
kaś! Tak się dłużej nie da!
Ale przecież sam mówiłeś, że wybrałeś 

taki styl życia, że na takie warunki się 
godziłeś, że niczego ci nie potrzeba…
Ale już mam dosyć. Jedna wielka masa-

kra. Ty się dziwisz, że ja piję, a co ja inne-
go tutaj mam? Nic nie mam! Nic mnie tu-
taj nie trzyma!
Zmień to. Nikt inny tego za ciebie nie 

zrobi.
I co mam zrobić? Nic nie mam, nikogo 

nie mam.
Na początek odwyk.
Nie, to nic nie da. Podkurują mnie, a po-

tem pewnie i tak zacznę pić.
Jak będziesz silny, to nie zaczniesz. 

Wyleczą cię, poprosisz o pomoc specja-
listów, wyprostujesz wszystko krok po 
kroku i będzie git.
Nic nie będzie git. Nie będzie…
No jak tak się nastawiasz to na pewno 

nie będzie. Najpierw musisz chcieć 
przestać pić i uwierzyć w to, że można 
inaczej. W przeciwnym razie d**a.
No i d**a. Będzie jak jest. Albo nie bę-

dzie. Mniejsza Michałek, powiedz co u 
ciebie?
U mnie w porządku, ale nie zmieniaj 

tematu. Co z tym odwykiem, zdecydu-
jesz się? Załatwię ci transport.
Nic nie załatwiaj! Nie chcę! Będzie dobrze. 

Nie będzie.
No to nie, co z tego. Przeżyjemy Micha-

łek, albo nie przeżyjemy (mówi z uśmie-
chem na twarzy). Idę na złom zaraz.
Oj, Dziadek, Dziadek…
Nie ma co. Na razie!

PS Żegnając się z radosnym, ale zagu-
bionym Dziadkiem, nie wiedziałem, że 
właśnie odbyliśmy naszą ostatnią roz-
mowę. Niedługo potem zmarł. Przegrał 
wyczerpującą i nierówną walkę z alko-
holem. Pozostawił po sobie przestrogę. 
Mam tylko nadzieję, że odchodził z uśmie-
chem na twarzy. Bo właśnie takiego go 
zapamiętałem.

TEKST I ZDJĘCIE: MICHAŁ DUDKA

REKLAMA

# takie jest życie
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Według najświeższych danych, 
w Polsce z internetu korzy-
sta ok. 28 mln osób (co stano-

wi blisko 67 proc. społeczeństwa), z cze-
go 24 mln za pośrednictwem osobistych 
komputerów, a ponad 20,5 mln wyko-
rzystując urządzenia mobilne (smartfo-
ny i tablety). Te liczby z roku na rok ro-
sną. Jeszcze w 2010 r. dostęp do internetu 
miało ok. 18 mln Polaków, a w 2005 nie-
całe 10 mln. 
Obecnie Polacy surfują po sieci średnio 

4,4 godz. dziennie na komputerach, a 1,3 
godz. na urządzeniach mobilnych, co daje 
w sumie niemal 6 godz.
 

NA KRAŃCU ŚWIATA
Rozwój nowoczesnych technologii ob-

jął praktycznie cały świat. Rozbudowy-
wana jest infrastruktura sieciowa, dostęp 
do internetu jest coraz łatwiejszy i tańszy, 
rośnie popularność urządzeń mobilnych. 
Statystyki są zatrważające. Na 7,4 mi-
liarda ludzi na świecie ok. 3,4 mld ko-
rzysta z internetu, 3,8 mld ma telefony 
komórkowe, 2,3 mld korzysta z mediów 
społecznościowych (np. Facebooka, 
Twittera czy Instagrama) i niemal 2 mld 
z mediów społecznościowych za pośred-
nictwem telefonów komórkowych.
Według raportów w Ameryce Północnej 

stały dostęp do internetu ma aż 88 proc. 
społeczeństwa, w Europie Zachodniej 83 
proc., a w Europie Wschodniej 64 proc. 
Na przeciwległym biegunie znajdują się 
Afryka i Azja Południowa, gdzie inter-
nauci stanowią odpowiednio 29 i 27 proc. 
społeczeństwa.
Wśród krajów bryluje Islandia, w której 

z sieci korzysta 98 proc. mieszkańców. 
W Polsce - jak już wspomniano - odsetek 
ten wynosi ok. 67 proc., natomiast śred-
nia światowa to 46 proc.
Najwięcej czasu w świecie wirtualnym 

za pośrednictwem komputerów spędza-
ją Brazylijczycy i Filipińczycy - po 5,2 

godz. dziennie. Polacy nieco mniej - śred-
nio 4,4 godz. dziennie. To bardzo dużo. 
I pomyśleć, że do tego dochodzi jeszcze 
czas użytkowania urządzeń mobilnych…
 
WUJEK GOOGLE PRAWDĘ CI POWIE
Według Badania Gemius PBI, niemal 95 

proc. polskich internautów (ponad 26 mln 
osób) skorzystało w marcu z wyszukiwar-
ki Google. Łączna liczba odwiedzin do-
meny wyniosła - bagatela - przeszło 7,6 
mld odsłon.
W ścisłej czołówce znalazły się także: 

najpopularniejsza strona społecznościowa 

Wujek Google,
fejsbuki
i erotyka

Polska liczy około 38,5 miliona obywateli. Blisko 28 mln 
to użytkownicy internetu, którzy średnio spędzają w sie-
ci blisko 6 godzin dziennie. Prawie każdy raz na jakiś czas 
korzysta z wyszukiwarki Google, zdecydowana większość 
używa Facebooka, niemal co drugi internauta odwiedza 
serwisy o tematyce erotycznej. Statystyki mówią same za 
siebie - internet i social media z wielkim apetytem pochła-
niają coraz więcej i więcej naszego czasu. Naszego życia. 

My również idziemy
z duchem czasu.

Koniecznie zajrzyjcie
na www.leszczyniak.pl

i znajdźcie nas
na Facebooku

(MTL Media Leszno)!

# w cyfrowej rzeczywistości

Facebook (22,9 mln internautów), plat-
forma YouTube (20 mln), serwisy infor-
macyjne Onet, WirtualnaPolska i Interia 
(odpowiednio: 17,8 mln, 14,6 mln i 12,8 
mln), strony wykorzystywane do robienia 
zakupów Allegro i OLX (16,3 mln i 13,2 
mln) oraz internetowa encyklopedia Wi-
kipedia (15,3 mln).
 
NIE MASZ KONTA - NIE ISTNIEJESZ

Jedną z najszybciej rozwijających się ga-
łęzi cyfrowego świata są media społecz-
nościowe. Mało który uczeń czy student 
nie ma konta na Facebooku lub innych 

witrynach. W sieci bryluje także coraz 
więcej dorosłych, dzieci i seniorów. Nie-
ustannie rośnie popularność kont firmo-
wych i tzw. fanpage`ów osób publicznych 
czy sportowców. Facebook liczy w Pol-
sce ponad 21,5 mln użytkowników, Twit-
ter 5,5 mln, a Instagram 4,5 mln. Wielu 
z nich komunikuje się ze światem zarów-
no poprzez komputery, jak i smartfony 
czy tablety.
 

WIDEO, GAZETY, HUMOR
Internet pochłonął dosłownie wszystkie 

aspekty ludzkiego życia - nawet te, z któ-
rymi "konkuruje", czyli prasę i telewi-
zję. Spośród serwisów gazet ogólnopol-
skich największą popularnością cieszą się 

wyborcza.pl (Gazeta Wyborcza), fakt.pl 
(dziennik "Fakt") i se.pl (Super Express). 
Liczą ponad 5 mln użytkowników każdy. 
W grupie serwisów wideo (tzw. VoD - 

wideo na życzenie), w których można 
oglądać filmy, seriale i programy telewi-
zyjne, przodują: vod.pl, player.pl, show-
max.com i tvp.pl-vod. Miesięcznie notują 
dziesiątki milionów odsłon.
Sporym zainteresowaniem cieszą się tak-

że serwisy z humorem - dowcipami, zdję-
ciami, grafikami czy filmami. Liczba 
użytkowników najpopularniejszych stron 
(demotywatory.pl i kwejk.pl) to 2-3 mln.
 

LASECZKI NA EKRANIE
Jeszcze więcej do myślenia dają kolejne 

statystyki, dotyczące serwisów erotycz-
nych. Według badań Gemius, odwiedza je 
niemal co drugi polski internauta. Więk-
szość woli to robić w domu, ale są też ta-
cy - w liczbie ok. 800 tys. osób - którzy 
nie mają oporów, aby odwiedzać strony 
dla dorosłych będąc w pracy.
Najpopularniejsza w tej branży strona li-

czy znacznie ponad 3 mln użytkowników.
 Nie ulega wątpliwości, że żyjemy 

w czasach nowych technologii i ciągłe-
go, szybkiego rozwoju. Coraz bardziej 
angażujemy się w życie wirtualne, nieste-
ty niekiedy zapominając przy tym o świe-
cie realnym. Zamiast rozmawiać, wolimy 
czatować. Zamiast spotykać się, poświę-
camy czas mediom społęcznościowym. 
Zamiast spędzać czas z bliskimi, odwie-
dzamy ulubione portale.
Pozostaje pytanie - co będzie dalej?
I kolejne - czy aby na pewno chcemy po-

znać odpowiedź na to pierwsze?

TEKST I ZDJĘCIE: MICHAŁ DUDKA

PS Zaprezentowane w artykule dane licz-
bowe mogą nieco różnić się w zależności 
od wykorzystywanego źródła informacji.
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ŻUŻEL
Ze zmiennym szczęściem w dotychczasowych meczach żużlowej Ekstraligi radzili sobie reprezentanci Fogo Unii. Najpierw 
wysoko pokonali w Lesznie Falubaz Zielona Góra, potem przed własną publicznością ulegli Sparcie Wrocław, następnie od-
nieśli spektakularny triumf w Toruniu, wysoko przegrali w Gorzowie z tamtejszą Stalą i wreszcie pewnie pokonali na „Smoku” 
gości z Grudziądza. Po pięciu meczach Fogo Unia zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Na czele Stal Gorzów.

Leszno 64 – 26 Zielona Góra 
(Sajfutdinow 10+2, Kildemand 10+3, Pawlicki 6+1, Kołodziej 11+1, Pedersen 12+2, Smektała 10+1, Kubera 5+2)

Leszno 44 – 46 Wrocław 
(Sajfutdinow 14, Kildemand 4, Pawlicki 1+1, Kołodziej 14+2, Pedersen 6, Smektała 1, Kubera 4+1)

Toruń 44 – 46 Leszno 
(Sajfutdinow 8+2, Kildemand 10+1, Pawlicki 3, Kołodziej 9+2, Pedersen 8, Kubera 3+1, Smektała 5)

Gorzów 51 – 39 Leszno 
(Sajfutdinow 7+1, Kildemand 4+1, Pawlicki 7+1, Kołodziej 4, Pedersen 7, Kubera 0, Smektała 10+1)

Leszno 52 - 38 Grudziądz 
(Sajfutdinow 5, Kildemand 9+1, Pawlicki 11+1, Kołodziej 7+1, Zengota 4+1, Smektała 10+2, Kubera 6)

Piotr Pawlicki zwyciężył w Esbjergu I rundzie eliminacji do przyszłorocznego Grand Prix i wywalczył awans do półfinału elimi-
nacji. Nieudany występ zaliczył Janusz Kołodziej, który po dwóch defektach wycofał się z zawodów.

Dominik Kubera i Bartosz Smektała stanęli na podium finału Srebrnego Kasku w Krośnie. Zajęli odpowiednio drugie i trzecie 
miejsce. Tym samym wywalczyli awans do półfinałów Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów.

Niezwykła historia w finale Brązowego Kasku. Zwycięstwo odniosło… trzech zawodników – wszyscy z Fogo Unii Leszno: Do-
minik Kubera, Wiktor Lis i Bartosz Smektała. Zawody, z uwagi na opady deszczu, przerwano po trzech seriach startów.

Dominik Kubera i Bartosz Smektała wywalczyli awans do finału Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Kubera był 3. w 
półfinale w czeskich Pardubicach, a Smektała 4. w szwedzkiej Eskilstunie.

Na Stadionie Narodowym w Warszawie zorganizowano II rundę tegorocznego cyklu Grand Prix. Triumf odniósł Szwed Fre-
drik Lindgren. Nienajlepiej spisały się leszczyńskie Byki. Piotr Pawlicki był 9. (7 pkt.), Emil Sajfutdinow 11. (6 pkt.), a Nicki Pe-
dersen 13. (5 pkt.).

Znacznie więcej miłych wspomnień przywiozły Byki z łotewskiego Daugavpils. Emil Sajfutdinow wywalczył w sumie aż 13 
oczek, a klasą dla samego siebie był Piotr Pawlicki, który w imponującym stylu – z dorobkiem 18 punktów – odniósł pierwsze 
w karierze zwycięstwo w rundzie Grand Prix.

Zawodnicy z Leszna świetnie zaprezentowali się w trakcie ćwierćfinałów Indywidualnych Mistrzostw Polski. Awans do półfi-
nałów wywalczyli: Janusz Kołodziej, Dominik Kubera, Grzegorz Zengota i Bartosz Smektała.

KOSZYKÓWKA 
MĘSKA

Juniorzy Jamalexu Polonii 1912 Lesz-
no zwyciężyli w rozegranym w ha-
li Trapez Koszykarskim Memoria-
le Juniorów im. Zbigniewa Białasa. 
Pokonali ekipy z Kobierzyc, Gliwic i 
Wrocławia.

Szeregi Jamaleksu Polonii 1912 
opuszcza jeden z liderów zespołu w 
minionych rozgrywkach Szymon Ki-
wilsza. W Lesznie spędził zaledwie je-
den sezon. W przyszłym roku będzie 
bronił barw AZS-u Koszalin w Polskiej 
Lidze Koszykówki, a więc najwyższej 
klasie rogrywkowej w kraju.

SPEEDROWER
Po zaciętym boju LKS Szawer Leszno pokonał na własnym torze mistrza kraju Lwy 
Unimot Częstochowa 80:79.

SIATKÓWKA
Było bardzo blisko, ale ostatecznie 
marzenia o awansie do 2. Ligi trze-
ba odłożyć na później. Siatkarze UKS 
9 Leszno, po znakomitym sezonie i 
dwóch wygranych meczach w tur-
nieju finałowym, przegrali ten ostat-
ni, decydujący o awansie pojedynek 
z Klimą Błażowa 1:3. 

PIŁKA RĘCZNA
Zakończyły się tegoroczne rozgrywki ligowe szczypiorniaka. Real Astromal Lesz-
no zajął ostatecznie 5. miejsce grupie A I ligi. W maju leszczynianie najpierw ulegli 
przed własną publicznością Spójni Gdynia 23:37, potem zremisowali z MKS-em 
Wieluń 23:23, a na koniec zwyciężyli na wyjeździe z Sierpcem Mazur 22:23.

PIŁKA NOŻNA
Nienajlepiej majowe potyczki bę-
dą wspominać piłkarze Polonii 1912 
Leszno. W rozgrywkach IV ligi zremi-
sowali przed własną publicznością z 
Obrą Kościan 1:1 (bramkę dla gospo-
darzy zdobył Jakub Borowczyk), a po-
tem przegrali z Białym Orłem Koźmin 
Wielkopolski i Victorią Ostrzeszów po 
0:2. Nieco poprawili humory sobie i 
kibicom wygraną w Dobrej z tamtej-
szym Wicherem 1:6 (bramki zdobyli: 
3 Artur Krwawczyk, 2 Łukasz Glapiak, 
1 Kacper Robaczyński).

PŁYWANIE
Ośmiu zawodników przystąpiło do 
nocnej rywalizacji na pływalni Akwa-
wit. Pierwsze zawody Swim Night pa-
dły łupem Łukasza Kisło z Realu 64-
sto, który 2500 metrów pokonał w 
czasie 34 minut i 28 sekund.

Oliwia Smektała ze Święciechowy 
(uczennica Szkoły Podstawowej nr 
7 w Lesznie) zdobyła srebrny medal 
na międzynarodowych zawodach w 
pływaniu synchronicznym 26 SL Syn-
chro Cup 2017 w Luksemburgu.

WARCABY
Trzy medale wywalczyli zawodnicy 
UKS Roszady Lipno podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
sportach halowych w Drzonkowie. 
W kategorii juniorów młodszych Ka-
tarzyna Pisarska i Amadeusz Zyber-
-Moszak wywalczyli złoto, a Sebastian 
Wieczorek srebro.

TAEKWONDO
 Wielki sukces na Mistrzostwach Polski Teakwondo ITF odnieśli reprezentanci Ta-
ekwon-do Drache Leszno. W sumie wywalczyli aż 20 medali. Najlepiej poradził 
sobie Bastian Grzegorowski. W sumie wywalczył aż 4 medale, w tym dwa złote.

SZERMIERKA
Wychowanek IKS-u Leszno Bartosz 
Cegielski wywalczył brązowy medal 
Indywidualnych Mistrzostw Polski Se-
niorów we florecie.
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LEKKOATLETYKA I BIEGANIE
W IV Mityngu Lekkoatletycznym „Rawag Cup” w Bo-
janowie wystartowało niemal 70 zawodników z ca-
łej Polski, wśród nich reprezentant Polski w pchnię-
ciu kulą Konrad Bukowiecki. Zmagania seniorów 
poprzedziła rywalizacja dzieci i młodzieży.

Na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie odbyły się 
zawody czwóroboju lekkoatletycznego w ramach 
Leszczyńskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Rywali-
zowali uczniowie 18 szkół podstawowych z Leszna 
i regionu. Najlepszymi ekipami zostały Szkoła Pod-
stawowa nr 7 (Leszno) i Szkoła Podstawowa w Ry-
dzynie (powiat leszczyński).

Za nami kolejna leszczyńska edycja Testu Coopera 
(próby wytrzymałościowej polegającej na 12-minu-
towym ciągłym biegu) organizowana przez Uczel-
niany Klub AZS PWSZ Leszno. Tym razem na stadio-
nie lekkoatletycznym stawiło się 607 osób.

Mateusz Gryczka z Leszna zwyciężył w crossowym 
ultramaratonie GWiNT. Pokonanie 161 km zajęło 
mu 16 godzin i 27 minut.

Julia Baran, zawodniczka LKS Krokus Leszno, wy-
równała rekord Polski w trójskoku w gronie czterna-
stolatek. We Wrocławiu w trakcie zawodów z okazji 
70-lecia DZLA skoczyła 11,18 m.

TENIS STOŁOWY
 Tomasz Mrozek z Wametu Dąbcze wywalczył brązowy medal w Mi-
strzostwach Wielkopolski Młodzików w tenisie stołowym rozegra-
nych w Poznaniu.

KRĘGLARSTWO
Dobiegły końca zmagania w tegorocznym cyklu Grand Prix. Wśród 
pań najlepsza w kraju okazała się Kinga Konopa, a wśród mężczyzn 
Michał Szulc. Oboje reprezentują Polonię 1912 Leszno.

16-letnia Nicoletta Dudziak z Polonii 1912 Leszno wywalczyła zło-
ty medal Mistrzostw Świata w kręglarstwie klasycznym do lat 18 w 
niemieckim Dettenheim.

SZYBOWNICTWO
Podium w Previdzy na Słowacji. 
Andrzej Śmielkiewicz z Aeroklu-
bu Leszczyńskiego zajął 3. lokatę w 
międzynarodowych zawodach szy-
bowcowych FCC Gliding w klasie 
combi.

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA
Zawodniczki X-Demon Tęczy Leszno Maja Pietrzak i Wiktoria Skrzypczak otrzymały powołania do kadry naro-
dowej U-14.

Koszykarki X-Demon Tęczy Leszno pewnie awansowały do półfinału Mistrzostw Polski U-14, wygrywając  w 
Lesznie wszystkie mecze w ramach turnieju ćwierćfinałowego. Z kolei w Toruniu, już w trakcie półfinałów, za-
pewniły sobie awans i walkę o złoto.

Zespół U-16 X-Demon Tęczy Leszno wywalczył w Olsztynie awans do finału mistrzostw Polski. W turnieju półfi-
nałowym leszczynianki dwukrotnie triumfowały i tylko raz musiały uznać wyższość rywalek.

OPRACOWANIE KOLUMNY:
MICHAŁ DUDKA
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Nigdy nie był szczególnie robot-
ny, zresztą zawsze lepiej smako-
wało mu piwo na schodach pod 

sklepem, zwłaszcza latem. Przedpołudnie 
było ciepłe, sierpniowe, ale on ani myślał 
zwlec się z łóżka. W końcu się przełamał, 
ale dzień zaczął jak zwykle. Najpierw 
otworzył pierwszą puszkę piwa, a później 
sączył złocisty napój z kolejnych. I tak 
wlał w siebie kilka litrów trunku. Może 
właśnie wtedy wpadł na pomysł napadu, 
a może myśli te już wcześniej kiełkowa-
ły w krętych zakamarkach jego umysłu? 
Jedno jest pewne - nie wzniósł się na wy-
żyny przestępczego sprytu.

↔

Najbliżsi 75-letniego Marcina F. 
zdenerwowali się nie na żarty, 
kiedy przez długie godziny nie 
dawał im znaku życia. Mógł 
przecież odebrać połączenie 
telefoniczne, ale tego nie zro-
bił. W pewnej chwili z telefo-
nu w ogóle zniknął sygnał, jak-
by aparat się rozładował albo ktoś go 
celowo wyłączył.
Kiedy wieczorem do stolarni wszedł 

jego wnuk, przeraził się nie na żar-
ty. Półprzytomny dziadek z ledwością 
wstał z posadzki skąpanej we krwi. Miał 
zmasakrowaną głowę. To był jednak ja-
kiś łut szczęścia, że wciąż żył i że jesz-
cze w stanie przytomnym zdołał dotrzeć 
do wezwanej na miejsce zdarzenia karet-
ki pogotowia.
Ten upadek, krew i rozbita głowa nie by-

ły przypadkowe. Co prawda stolarz miał 
już swoje lata, ale był całkiem spraw-
ny, więc sam się tak nie urządził. Zresztą 
z warsztatu zginął portfel, kluczyki do sa-
mochodu i samo auto - leciwy ford fiesta. 
Jasne było, że doszło do przestępstwa. 
Policyjne typowanie odbyło się wśród 

miejscowych. Stróże prawa podejrzewali, 
że ten numer mógł wywinąć któryś z osił-
ków mieszkających w L.
75-latek trafił do szpitala z poważnymi 

obrażeniami, które prawdopodobnie by-
ły następstwem kilku ciosów zadanych 
metalową rurką. Kiedy lekarze w szpita-
lu w P. roztoczyli nad nim opiekę, poli-
cja urządziła blokady i wszczęła poszuki-
wania za sprawcą lub sprawcami rozboju.

↔

Odtwórzmy przebieg wydarzeń. Tam-
tego feralnego dnia około godz. 15 do 
warsztatu wszedł Paweł J. Miał jakiś in-
teres, podobno potrzebował solidnej de-
ski do jakiegoś przyrządu służącego wy-
konywaniu ćwiczeń siłowych. Kiedy już 
miał odchodzić, zza pazuchy dobył 
rurkę i uderzył stolarza, któ-
ry w tamtej chwili był od-
wrócony tyłem do nie-
go. Wtedy nastąpiły 

To od początku był wyjątko-
wo idiotyczny pomysł, a 47-let-
ni Paweł J. utrzymywał, że 
przyszedł mu on do głowy nie-
spodziewanie. Zresztą kto przy 
zdrowych zmysłach byłby w 
stanie wykoncypować coś ta-
kiego? Napadać na stolarza? 
Niedorzeczność...

utrata przytomności i upadek na posadz-
kę. Marcin F. świadomość odzyskał pod 
wieczór, chwilę przed tym, jak znalazł go 
wnuk.
Paweł J. przyznał, że do warsztatu po-

szedł z zamiarem nastraszenia stolarza.
- Nie wiedziałem, ile ma pieniędzy, ale 

wiedziałem, gdzie je trzyma. Zorientowa-
łem się w tym, bo kiedyś byłem u niego 
z jakimś interesem. Przy okazji zabrałem 
kluczyki od fiesty - mówi.

Bandyta metalową rurkę wyrzucił w tra-
wę. Chwilę później wsiadł w forda z po-
czątku lat dziewięćdziesiątych i ruszył 
w miasto. I tak zaczęła się zabawa. Paweł 
J. objechał okolicę samochodem Marci-
na F. i napotykał swoich kolegów. Trudno 
było nie pochwalić się zdobyczą. Jedne-
mu tak powiedział:
- Zarąbałem stolarzowi wóz.
A innemu:
- Rąbnąłem stolarza.
Znaczy się krzywdę mu zrobił.
Później z kumplami urządził sobie wy-

cieczkę. Pojechali do pobliskiego mia-
sta. Tam Paweł J. wciągnął amfetami-
nę i twierdzi, że nie za bardzo pamięta, 
co działo się później. Podobno pojechał 

w kierunku wschodnim, docierając au-
tem gdzieś pod Jarocin. Wtedy dopadli go 
policjanci.

↔

47-latek nie za bardzo miał ochotę na 
współpracę z mundurowymi. Może na-
wet po takim narkotykowym strzale nie 
za bardzo wiedział, z kim miał do czy-
nienia. No więc policja - koniec końców 
-  zablokowała uciekiniera, bo ileż można 

było bawić się z nim na drodze w kotka 
i myszkę.
J. żalił się później, że policjanci potrak-

towali go gazem, psikając nim po oczach, 
a później powalili na ziemię i zakuli 
w kajdanki. W jego wyjaśnieniach prze-
wija się też wątek rzekomego pobicia 
przez funkcjonariuszy policji, w co jed-
nak chyba nikt nie dał mu wiary.
47-latek został postawiony w stan oskar-

żenia. Zarzucono mu kradzież z włama-
niem do samochodu, napaść na funk-
cjonariuszy policji, rozbój z użyciem 
niebezpiecznego narzędzia.
Paweł J. na sądowej sali nie był ta-

ki twardy jak wcześniej. Przepraszał po-
krzywdzonego i przekonywał sąd, aby 
ten wymierzył mu jak najniższy wy-

miar kary. Mężczyzna otrzy-
mał 7 lat więzienia oraz 

10.000 zł nawiązki na 
rzecz pokrzywdzo-

nego. Ponadto 
musi zwrócić 
pieniądze za 
uszkodze-
nia powsta-
łe na sku-
tek pościgu 
- zarówno 

te powsta-
ł e  w  fo r -
dzie, jak i te 
w radiowo-

zie policyj-
nym. Zdaniem 

sądu działanie 
mężczyzny było 

brutalne i kompletnie 
pozbawione sensu, a jego 

zachowanie nosi znamiona głę-
bokiej demoralizacji.
Temida napiętnowała także fakt, że 

47-latek uciekał przed policją.
- Wpadł na genialny pomysł, że zrobi tak, 

jak czyni się to w filmach. A to że miał za-
burzoną świadomość? Przecież sam za-
żył świństwo w postaci modyfikującego 
zachowanie narkotyku. Postępowanie to 
można określić jednym słowem: głupota.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

PS Wszelkie podobieństwo do prawdzi-
wych postaci i zdarzeń jest przypadkowe.

# opowieść kryminalna

Genialny pomysł
bandytynaszprycowanego
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Kiedy myślimy o eleganckich 
wnętrzach zazwyczaj do głowy 
przychodzą nam dwa kolory: 
złoty i srebrny. I pewnie jeszcze 
długo to one wyznaczałyby luk-
susowe trendy, gdyby nie nie-
pozorna miedź. 

Miedź
na salonach

Nie wiadomo, czy to zwyczajna chęć 
odmiany w otaczających nas wnętrzach, 
ale z pewnością nie można odmówić 
miedzi swoistego uroku. Miedziane ak-
centy można dziś spotkać niemal wszę-
dzie i faktycznie wyglądają one zaska-
kująco elegancko. Jednak z miedzią, jak 
z pozostałymi metalicznymi odcieniami, 

należy uważać, by nie przesadzić w dru-
gą stronę i nagle z naszego salonu nie 
zrobić świątyni bizantyjskiej. Aby wio-
dła prym jako główny kolor we wnę-
trzu trzeba się niestety dobrze zasta-
nowić, a nawet i natrudzić by miało to 
ręce i nogi. Jednak gdy uda nam się 
nie przekroczyć granicy dobrego sma-
ku efekt końcowy naprawdę potrafi 
cieszyć oko. Jeśli jednak nie czujecie 
się zbyt mocni w aranżacji wnętrz 
postawcie na drobne akcenty 
i niepozorne dodatki. Takie bez-
pieczne kombinacje pozwolą 
uniknąć wpadki, a wybiera-
jąc praktyczne gadżety bę-
dziemy mogli korzystać 
z nich nawet gdy mo-
da na ich odcień prze-
minie. A.K.

Dziś chętnie przyrządzamy zielo-
ne oczyszczające koktajle ze szpi-
nakiem w roli głównej lub po pro-
stu gotujemy z niego smaczne 
danie obiadowe.
Szpinak powinny jeść osoby, któ-

re na co dzień mają sporo stre-
sów, ponieważ jest on bogatym 
źródłem magnezu. Ten pierwia-
stek ma również duży wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie ukła-
du nerwowego. Szpinak zdecydo-
wanie obniża naszą podatność na 
stres, a także pozwala zapobiegać 

bólom i zawrotom głowy.
Zielone liście do swojego menu 

powinny włączyć także przyszłe 
mamy. Bogaty w kwas foliowy, 
szpinak pozwala zapobiegać wa-
dom układu nerwowego płodu. 
Chroni również przed chorobami 
układu krążenia. Zawarte w nim 
witaminy K (odpowiedzialna za 
krzepnięcie krwi), B (obniża cho-
lesterol) oraz E pozwalają opóźnić 
procesy starzenia, a także przy-
spieszają metabolizm i pomagają 
w spalaniu węglowodanów.  A.K.

Pogromca
miażdżycy

Jest bogaty w potas, żelazo i kwas foliowy. Dzięki lu-
teinie, witaminie C oraz beta-karotenowi posiada wła-
ściwości lecznicze. Na szczęście większość z nas już za-
pomniała jak bardzo go nie lubiła, gdy w przedszkolu 
serwowano z niego papkę na pół talerza.

AUTOPROMOCJA

U nas Twoja reklama
żyje

cały miesiąc!

Dzwoń: 603-668-780



41# kobiecym okiem

Technika krok po kroku:
1. Stwórz listę zadań do wykonania w wybranym przez siebie czasie. Może to być 8 godzin pracy, 
ale także dwie godziny wolnego czasu w domu, który chcesz produktywnie wykorzystać. Lista 

może być zwyczajnie papierowa. 

2. Ustaw czasomierz tak, aby odliczył dokładnie 25 minut. Jeśli nie masz w domu ti-
mera, możesz użyć zwykłego budzika czy też telefonu.

3. Wyłącz wszelkie urządzenia, które mogą cię rozpraszać. Jeśli podczas pra-
cy wpadniesz na nowy pomysł, szybko go zapisz i niezwłocznie wróć do wyko-
nywanego zadania. 

4. Gdy usłyszysz dźwięk budzika zakończ pracę i zrób sobie 5 minut przerwy. 
Najlepiej poświęć ten czas na rozruszanie mięśni, oderwanie wzroku od ekra-

nu komputera lub włączenie ulubionej piosenki. Staraj się jednak, aby coś, co miało 
cię rozluźnić nie było absorbujące na tyle, że minuty przerwy zaczną się rozciągać.

5. Po przerwie wróć do pracy nad tym, co wcześniej robiłeś lub jeśli zadanie zostało wykonane, roz-
pocznij nowe działanie. Pamiętaj, że po czterech POMODORO z rzędu musisz zrobić sobie dłuższą 
przerwę. 

Ta metoda może pomóc ci wykonać całodzienny plan zadań, ale może okazać się idealnia w przy-
padku drobniejszych obowiązków, z którymi wcześniej nie mogłeś sobie poradzić, bo cały czas coś 
cię rozpraszało. Twoim kluczem do sukcesu z pewnością będzie dobrze przygotowana lista zadań, 
więc warto poświęcić jej chwilę, a na efekty nie będzie trzeba długo czekać. 

Zorganizuj się w rytmie pomidora
Czy w dobie miliona aplikacji, które mają na celu pomagać ci w od-
haczaniu obowiązków na liście, masz wrażenie, że robisz dużo 
mniej zanim zacząłeś z nich korzystać? Sprawdzasz swoją skrzyn-
kę mailową co chwilę próbując od godziny napisać jedną konkret-
ną odpowiedź? Coraz częściej wydaje ci się, że nie jesteś 
w stanie wykonać wszystkiego na czas, a spraw przyby-
wa? A może właśnie wydałeś fortunę na szkolenie, któ-
re miało pomóc w organizacji lub gadżet, który rów-
nież obiecywał, że wiele spraw wykona za ciebie? 

Przede wszystkim pozwól się odciąć od 
wszystkich teoretycznie potrzebnych, 
a w praktyce pożerających twój cen-
ny czas nowinek internetowych. Naj-
nowsze telefony nie są w stanie zorga-
nizować cię tak, jak możesz zrobić to 
sam przy pomocy minutnika kuchen-
nego (może być ten w kształcie pomi-
dora). Zanim jednak na dobre wkręcisz 
się w technikę stworzoną przez Włocha 
– Francesco Cirillo, zastanów się co naj-
bardziej potrafi rozproszyć twoją uwagę 
podczas pracy. Nad tym będziesz musiał 
popracować intensywniej, bo sama wło-
ska technika, to już czysta przyjemność 
korzystania z czasu. Istotą metody jest 

unikanie wielozada-
niowości i odkładania 
wykonywania zadań. 
W najprostszej posta-
ci jest to motywowanie się 
do skoncentrowania na jed-
nym zadaniu przez 25 minut.
Powstało wiele aplikacji, które wspiera-

ją tę technikę, jednak nie narzędzia są tu 
kwestią nadrzędną – w rzeczywistości 
naprawdę wystarczy zwykły kuchenny 
timer (musi odliczać czas na co najmniej 
25 minut) i odrobina silnej woli. Pamię-
taj! Najważniejsze to skupić się na działa-
niu i zdecydowanie reagować na rozpra-
szacze. A.K.

Niemal każdy, kto dba o zdrowie, tuż 
przed nadejściem lata zastanawia się 
na ile słoneczna pora i przebywanie 
poza budynkiem ma znaczenie dla 
zdrowia i stanu skóry. Co roku poja-
wia się pytanie o czerniaka, a szeroko 
prowadzone akcje prozdrowotne po-
magają znaleźć na nie odpowiedź.
Ostatnio pojawiają się też inne wątpli-

wości. Mianowicie jakie zabiegi z za-
kresu medycyny estetycznej wolno 
przeprowadzić, gdy słońce osiąga swój 
roczny zenit.
Większa ekspozycja 

na słońce może spo-
wodować powikłania 
po zabiegach. Jednak-
że nowoczesna me-
dycyna estetyczna ma 
wiele nowoczesnych 
ofert dla osób, któ-
re chcą poprawić swój 
wygląd podczas sezo-
nu, kiedy znacznie mniej ubrań przy-
krywa ciało. 
Jednym z zabiegów, który robi zawrot-

ną karierę jest peeling wampirzy, ina-
czej nazywany zabiegiem z osoczem 

wzbogaconym w płytki krwi. Jest to do-
skonały zabieg dla osób, które po kilku-
nastu dniach od zabiegu chcą doskonale 
wyglądać. Jego sekretem jest wykorzy-
stanie czynników wzrostu znajdujących 
się w osoczu krwi, które jest podawane 
do skóry pacjenta. Czynniki wzrostu po-
daje się za pomocą mezoterapii. Skóra 
po zabiegu wygląda na znacznie młod-
szą. Czasem udaje się usunąć niektóre 
niedoskonałości, np. przebarwienia.
Dla pań w wieku od 35 do 45 lat za-

biegiem interesującym może być radio-
frekwencja. Seria tych 
zabiegów powoduje 
częściową przebudowę 
kolagenu ograniczając 
luźną skórę. Radiofre-
kwencja jest zabiegiem, 
który można stoso-
wać nie tylko na twarzy 
ale też w innych okoli-
cach, jak uda, pośladki, 

brzuch, etc. Nie jest bolesna i nie ma po-
wodów, by po zabiegach ograniczać eks-
pozycję na słońce.
Pacjenci, którzy korzystają z wypełnia-

czy zmarszczek czy botoksu nie muszą 

się żegnać latem ze swoimi zabiegami. 
Muszą natomiast pamiętać o kilku za-
sadach, m.in. o tym,  że przebywanie 
w podwyższonej temperaturze skra-
ca efekty działania preparatów. Ważne 
jest też to, by doświadczony dermatolog 
mógł dobrać stabilny wypełniacz zmarsz-
czek dla pacjentów, którzy z przebywa-
nia w ciepłej atmosferze zrezygnować 
nie chcą lub z powodów zawodowych – 
nie mogą. 
Tematem, który wywołuje emocje są 

peelingi, czyli zabiegi złuszczające na-
skórek. Prawdą jest, że głębokie złusz-
czanie może spowodować odsłonię-
cie głębszych warstw skóry i może się 

Skóra latem

dr n.med. Marcin Błaszkowski
- specjalista dermatolog i wenerolog
- lekarz medycyny estetycznej
- lekarz zajmujący się
limfologią (medycyną obrzęków)
- staże zagraniczne w Niemczech oraz w Panamie

Adres:
ul. Starozamkowa 18a, Leszno
(+48) 65 529 10 83 / 609 30 40 77
medmar.leszno.eu
facebook.com/medmar.dermatologia

przyczynić do ich uszkodzenia. Jednak-
że prawdą jest też to, że w wielu kra-
jach, w których lato trwa przez cały rok, 
zabiegi te wykonywane są często i to na 
bardzo wysokim poziomie. Doświad-
czeni lekarze zajmujący się skórą po-
trafią poradzić pacjentom, w jaki spo-
sób mogą się zabezpieczać, by uniknąć 
niepożądanych efektów i by móc z tych 
zabiegów korzystać, gdy uważają to za 
stosowne.
Lato i ciepłe dni nadchodzą. Warto się 

nimi cieszyć i skorzystać z możliwo-
ści pokazania odmłodzonej, zadbanej 
i lśniącej skóry.

Radzi dr n. med. Marcin Błaszkowski

(6/2017)
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Program Makłowicz w podróży od kilku już lat nieprzerwanie bije 
rekordy oglądalności w Telewizji Polskiej. Odcinki charakteryzu-
ją się łatwością w odbiorze. Jego fenomenem jest połączenie treści 

kulinarnych z podróżniczymi. Dla przykładu widok przepysznej potrawy 
na tle dalmackiego wybrzeża jest urzekający. To właśnie dlatego – dzięki 
temu oryginalnemu połączeniu - Makłowicz zbudował swoją markę, sta-
jąc się jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. 
Pomimo powszechnej opinii nie jest ani kucharzem, ani nawet 

podróżnikiem. 
- Kucharzem stajesz się w momencie, gdy gotowanie to twoje źródło za-

robku. Podróżnikiem, jeśli jeżdżąc po świecie, zarabiasz. Są to zawody, ta-
kie jak każde inne. Może to być moja pasja, ale na pewno nie jestem za-
równo kucharzem, jak i podróżnikiem. Jestem dziennikarzem. 
Z podróżami jest związany od najmłodszych lat.
 - Mając cztery lata odwiedziłem Węgry, wówczas jeszcze komunistyczne. 

Był to mój pierwszy wyjazd za granicę razem z rodzicami. Odwiedziliśmy 
wówczas Balaton.
Robert Makłowicz, opisując węgierskie jezioro, jest wyjątkowo oszczęd-

ny w słowach. Stosując metaforę, mówi tylko: Zwykła, gorąca patelnia. 
To prawda. Woda w Balatonie latem nagrzewa się do wysokich tempera-
tur, skutecznie odbierając radość z kąpieli. Dzieje się tak, ponieważ kilka 
tysięcy lat temu na Kotlinie Panońskiej znajdowały się czynne wulkany. 
- Piękniejsze i ciekawsze  od Balatonu są winnice, znajdujące się rzut be-

retem od turystycznego zgiełku. 
Dziennikarz z Krakowa ma na swoim koncie ogromną ilość zwiedzo-

nych miejsc na świecie. Najpiękniejszy pozostał dla niego Kraków. 
- Znam każdy zaułek tego uroczego miasta. Czuje także ogromny senty-

ment do terytorium byłego Cesarstwa Austro-Węgierskiego (obecnie Au-
stria, Węgry, Czechy).
Podkreśla, że nie trzeba jechać w tropiki, żeby przeżyć przygodę. 
- Wystarczy odwiedzić Kaszuby czy Bieszczady - bardzo bogate w trady-

cje, a zupełnie inne niż reszta kraju.
Choć oczywiście lubi odkrywać nowe kultury. 
- Nacjonalizm i zamykanie się na inne kultury jest niebezpieczne. Boję się 

szczególnie  nacjonalistów wtedy, gdy dana grupa reprezentuje wrogość 
wobec innych nacji. Może to truizm, ale podróże kształcą osobowość. 
Denerwuje go, gdy mówi się o kuchniach narodowych. Bo co to znaczy 

narodowa kuchnia włoska czy francuska? 
-To ogromny skrót myślowy i poniekąd ignorancja. Bo jak kuchnię to-

skańską można w ogóle porównać do sycylijskiej?! Albo normandz-
ką do prowansalskiej? Powinniśmy nauczyć się mówić o kuchniach 
regionalnych. 
Pan Robert bardzo chwali kuchnię wielkopolską, która przeszła ogrom-

ną zmianę na przestrzeni lat. Oburza się jednak, gdy ktoś zachwyca się 
schabowym. 
- Jak coś, co trzeba tylko rozbić tłuczkiem może być powodem do dumy?
Wielkopolska jest także bogata w inne dania, z których możemy być 

dumni. Zdaniem Roberta Makłowicza jest to czernina czy kartofle 
z gzikiem. 
- Prawdopodobnie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale te dwie potrawy 

można zjeść tylko u was. W Krakowie nikt o tym nie słyszał! 
Robert Makłowicz kilka lat temu miał okazję odwiedzić naszą małą 

ojczyznę
- Byłem raz w Lesznie. To bardzo ładne miasto. Zauważyłem, że lesz-

czynianie są bardzo otwarci na kulturę. Często chodzą do bibliotek czy 
restauracji.

KAMIL DUDKA

Nie jestem kucharzem,
ani nawet podróżnikiem!
Każdy celebryta charakteryzuje się pewną cechą, która wyróżnia go spo-
śród tłumu innych osób. Dla jednych jest to specyficzny sposób ubioru czy 
zachowania. Bohater tego artykułu nie jest osobą ekstrawagancką, za to 
wyróżnia się dużym dystansem do siebie oraz specyficznym sposobem… 
akcentowania.

Fot. Wikimedia Commons



43

Podróżowanie na własną rękę jest 
zawsze znacznie tańsze. Zawsze. 
Każde biuro musi w końcu na 

czymś zarobić, a co za tym idzie - po-
brać prowizję. Jeśli podróżujemy sami, 
nie mamy przed sobą żadnego pośredni-
ka. Oczywiście, musimy wtedy wszyst-
ko samemu rezerwować, załatwiać, 
choć to też może być przyjemność.

- Biuro podróży miałoby za mnie zrobić 
najpiękniejszy moment podróży?! Coś 
Ty! Uwielbiam wykonywać te wszystkie 
rezerwacje, płatności samemu - jedno-
znacznie stwierdził Marcin, który od lat 
podróżuje na własną rękę. Opuszczając 
nasz kontynent, do niektórych państw 
potrzebujemy wizę. Najczęściej większe 
biura podróży mogą załatwić to za nas, 
ale wówczas możemy zapłacić za tę wy-
godę dodatkowe opłaty.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zazwyczaj najpierw wybieramy swoje 
wymarzone miejsce, a dopiero później 
załatwiamy inne rzeczy. W przypad-
ku oszczędnego podróżowania robi-
my odwrotnie. Najpierw wchodzimy 
na jedną z wielu popularnych wyszuki-
warek tanich lotów. Tam bardzo uważ-
nie szukamy okazji. Następnie po zna-
lezieniu jakiegoś miejsca zastanawiamy 
się, czy chcemy tam lecieć. Najczęściej 

oczywiście chcemy. Spójrzmy teraz na 
to od strony technicznej. Cena, którą po-
daje nam przewoźnik (nie portal, któ-
ry może za nas zrobić rezerwację!) jest 
zawsze ostateczna. Wszystkie pogło-
ski o dodatkowych opłatach to bajki. 
Musimy jednak samemu się odprawić 
(na stronie internetowej), a następnie 
wydrukować bilet. Oczywiście bagaż 

„główny” odpada. Zostaje tylko pod-
ręczny. Natomiast aby zapłacić za bi-
let, potrzebujemy karty płatniczej. Sa-
me procedury rezerwacji są już banalnie 
proste. Ceny są naprawdę niskie. Na 
przykład do Oslo polecimy już za 60 zł, 
do Alicante za 110 zł, a do Porto za 190 
zł. 
Jesteśmy już za granicą, na jakimś lot-

nisku. Niestety najczęściej do miasta 
mamy bardzo, bardzo daleko (Port lot-
niczy Sandefjord-Torp, Oslo), daleko 
(Port lotniczy Girona, Barcelona) lub 
blisko (Port lotniczy Lizbona-Portela). 
W tym wypadku zawsze musimy sko-
rzystać z pociągu lub autobusu. Nigdy 
nie TAXI (choć zastanowiłbym się nad 
tym w Afryce lub Ameryce Południo-
wej). Najczęściej zapłacimy za to śred-
nio 25-30 euro. Pierwszą rzeczą, jaką 
powinniśmy zrobić, to odwiedzić infor-
mację turystyczną. W Polsce trochę nie-
doceniana. Za granicą stanowi skarbiec 
przydatnych informacji. Zaczynając na 

Za stówę w wielki świat
Pieniądze to najczęstszy powód rezygnacji z podróży. Z jednej 
strony same koszty dotarcia do danego miejsca są już duże, z dru-
giej strony na miejscu też może być drogo. Oczywiście musimy też 
zabrać ze sobą kieszonkowe, opłacić czasami wizę, a czasami wy-
kupić wycieczkę fakultatywną. Może lepiej zająć się podróżowa-
niem po mapie? Nie, zdecydowanie nie. Musimy jednak zmienić 
kilka rzeczy. 

darmowych mapach, kończąc na darmo-
wej butelce wody. Teraz czas na najcie-
kawszą rzecz...

NOCLEG

Zasadniczo powinniśmy zrobić to 
wcześniej, przed wyjazdem. Na począt-
ku zaczynamy od założenia profilu na 
portalu CouchSurfing. Co to jest? Jest to 
międzynarodowa baza osób, które ofe-
rują darmowy nocleg w swoim domu. 
Z założenia jest to darmowe, ale niektó-
rzy życzą sobie np. butelki regionalne-
go wina z ojczyzny. Warto spełnić taką 
prośbę i uszczęśliwić osobę, u której no-
cujemy. Niektórzy czują spory dystans 
do tego - niesłusznie. CouchSurfing bar-
dzo dokładnie analizuje każdy profil, za-
pobiegając oszustom. Wystarczy tylko 
powiedzieć, że w tym roku nie było żad-
nego incydentu. Aby z tego skorzystać, 
musimy spełnić kilka warunków. Pierw-
szym z nich jest elastyczność. Można 
wcześniej zarezerwować sobie pobyt, 
ale… raczej nikt się na to nie zgodzi. 

10 dni przed to minimum. Obowiązko-
wo musimy znać choć trochę angielski. 
W przeciwnym wypadku jest to uciążli-
we dla obu stron. Pisałem, że to bardzo 
bezpieczne, ale mimo to należy zawsze 
pamiętać o zdrowym rozsądku.
Wróćmy do rezerwacji. Po wypełnieniu 

formularza rejestracyjnego zostaje nam 
już tylko i wyłącznie znaleźć osobę, któ-
ra nas przyjmie. 
Załatwiając nocleg, tak naprawdę koń-

czymy już ze wszystkimi formalnościa-
mi związanymi z wyjazdem. Jak widzi-
cie, jest to banalnie proste oraz bardzo 
tanie. Stwierdzenie, że podróże są dro-
gie, to mit. Aby zwiedzać, potrzebujemy 
tak naprawdę elastyczności, znajomości 
jednego języka obcego oraz otwartości. 
Wówczas cały świat stoi otworem. Do-
skonale zdaję sobie sprawę, że nie każ-
dy ma na tyle odwagi. Dlatego najlepiej 
zacząć w Polsce, a później zapuszczać 
się coraz dalej, kończąc na Ziemi Ogni-
stej w Argentynie.

KAMIL DUDKA

REKLAMA
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Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera: 
- Dziś muszę pokazać klasę. Na trybunie siedzi moja te-
ściowa. 
Trener na to: 
- Nie ma szans, nie dorzucisz...

***

Amerykańscy naukowcy szukali najstarszego człowieka 
na świecie. Dotarli do informacji, jakoby gdzieś na Syberii 
mieszkał człowiek mający 187 lat. Wyruszyli z ekspedy-
cją, szukali i znaleźli. Pytają: 
- Ile pan ma lat? 
- W tym roku kończę 188. 
- Pan musi iść z nami! Będzie pan sławny! 
- Nie wiem czy mnie tata puści. 
- Tata?! A gdzie jest pana tata? 
- Poszedł z dziadkiem na ryby…

***

- Mój wujek kandydował w ostatnich wyborach do sej-
mu. 
- Serio? I co teraz robi? 
- Nic. Wybrali go.

***

Humor na czerwcowe dni
Rozmawiają dwaj psychiatrzy: 
- Wiesz co, mam rewelacyjnego pacjenta. Cierpi na roz-
dwojenie jaźni. 
- A co w tym rewelacyjnego? 
- Obydwaj mi płacą.

***

Policjant na komisariacie sporządza protokół. Pyta kolegi: 
- Jak się pisze "róże"? 
- To akurat wiem, bo moja żona ma na imię Róża. „Ó” za-
mknięte i „Z” z kropką - odpowiada kumpel. 
- Ok. Dzięki - mówi radośnie policjant i pisze dalej: "Po-
dejrzany wszedł na balkon po róże spustowej…"

***

- Przyznaje się Pan do morderstwa? 
- Nie. 
- A wie pan, jaka kara grozi za składanie fałszywych ze-
znań? 
- Oczywiście. Dużo mniejsza, niż za morderstwo.

***

Dla lekarza dobrze, kiedy jesteś chory. 
Dla adwokata dobrze, kiedy wpadłeś w tarapaty. 

Policja zadowolona, kiedy dzięki tobie może sobie popra-
wić statystyki. 
Mechanik się cieszy, jak ci samochód padnie… 
I tylko złodziej życzy ci bogactwa i dobrobytu.

***

W sądzie: 
- Kiedy i jak pokrzywdzony zorientował się, że w domu 
jest ktoś obcy? 
- W naszej rodzinie nie ma w zwyczaju bić mnie znienac-
ka kijem w tył głowy.

***

Kowalski spotyka wściekłego Nowaka: 
- Nowak, coś ty dzisiaj taki wnerwiony? 
- A wiesz, pożyczyłem miesiąc temu teściowej 500 zł i od 
tego czasu jej nie widziałem... 
- No to nie gadaj, że ci się nie opłacało?!

***

- Żołnierzu - alkohol to twój wróg! 
- Żołnierz wroga sie nie boi!

***

Była sobie pewna stara kopalnia, do której trafili nowi 
górnicy. Ci jeszcze nie obeznani z swoim miejscem pra-
cy zaczęli zwiedzać. W którymś momencie jeden z górni-
ków wpadł do dziwnie głębokiej dziury. Jego wystraszo-
ny przyjaciel głośno krzyczy w stronę dziury: 
- Andrzej!  
- Co? 
- Nic ci nie jest?! 
- Nie. 
- Nogi masz całe? 
- Całe. 
- Ręce masz całe? 
- Całe. 
- Głowa cała? 
- Cała. 
- No to wyłaź stamtąd. 
- Nie mogę. 
- Czemu? 
- Bo jeszcze spadam...

***

Rozmowa o pracę: 
- Na początku dajemy dziesięć złotych za godzinę, ale po 
pół roku dostanie pan podwyżkę i będzie piętnaście. Kie-
dy może pan zacząć? 
- Za pół roku.

REKLAMA
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HOROSKOP
BARAN

Uważaj na intrygi kolegów z pracy, pozazdroszczą Ci dobrej passy i premii. W ramach relaksu, 
wybierz się ze swoją druga połówką na wymarzone wakacje. Przy tak szybkim tempie życia za-
dbaj o serce i odpowiednią dietę.

BYK
Mów głośno o swoich potrzebach, nie bój się wyrażać swoich pragnień i opinii zarówno w pracy 
jak i w domu. W Twojej głowie zrodzi się pomysł pomnażania pieniędzy, ale brak Ci jeszcze od-
wagi do działania. Wstrzymaj się jeszcze z tym jakiś czas.

BLIŹNIĘTA
Unikaj plotek, gdyż wywołają niepotrzebne zamieszanie, zarówno w pracy jak i w domu. Oso-
biste rozterki będziesz chciał leczyć w sposób nietypowy, co zdecydowania obciąży Twój port-
fel. Zadbaj o stan swojej duszy. Praca z sobą samym pomogą ci się wyciszyć i poczuć harmonię 
emocjonalną. 

RAK
Unikaj niezaplanowanych wydatków. W tym miesiącu jest duże ryzyko nadmiernej rozrzutności. 
Skup się na swojej drugiej połówce. Wasze relacje odżyją i poczujecie się bardzo kochani. Zadbaj 
o oczy, chroń je przed słońcem.

LEW
Twoje szybkie tempo życia w tym miesiącu spowoduje, ze nie będziesz miał nawet czasu na wy-
dawanie pieniędzy. Zmartwić się może również Twoja druga połówka, której nie poświęcasz 
ostatnio czasu. Zwolnij, bo ominą Cię ważne rzeczy.
 

PANNA
Pod koniec miesiąca pojawi się ktoś, kto wzbudzi Twoje zainteresowanie. Zauroczysz się dość 
mocno, ale nie przełoży się to na Twoją efektywność w pracy, bo tu widać sukces i dodatkowe 
pieniądze. Będziesz mogła poczynić inwestycje na przyszłość.

WAGA
W tym miesiącu będzie duże zamieszanie w pracy. Nagle posypią się zlecenia, a Ty nie będziesz 
wiedział jak ogarnąć nadmiar obowiązków. Twój partner chwilowo Cię opuści, wyjeżdżając służ-
bowo i nie będzie miał kto Ci pomóc. 

SKORPION
Czerwiec przyniesie pozytywne zmiany. Czeka Was dużo pracy nad związkiem. Współpracowni-
cy również będą mogli liczyć w tym miesiącu na twoją pomoc, gdyż sam będziesz chciał się wy-
kazać pracowitością i sumiennością. 

STRZELEC
Nadchodzi okres zastoju i rutyny. Zarówno Ty jak i Twój partner będziecie skupiać się na innych 
sprawach, będziecie chodzić swoimi drogami. Wydatki związane z polepszeniem zdrowia i po-
prawy kondycji nadszarpną Twój budżet. Jednak pamiętaj, na zdrowiu się nie oszczędza.

KOZIOROŻEC
Musicie zachować w tym miesiącu czujność i wykazać się rozwagą przy zawieraniu nowych zna-
jomości. Nielojalny współpracownik lub osoba z zewnątrz firmy będzie próbowała Cię oszukać. 
Wzmacniaj się ziołami.

WODNIK
W połowie miesiąca pojawi się szansa na miłość oraz nowe perspektywy i możliwości rozwoju. 
Cieszcie się swoimi sukcesami, inni to zauważa i będą do Was lgnęli z nowymi propozycjami. 

RYBY
W długoletnich związkach nadchodzi czas, który oboje będziecie odbierać jako decydujący dla 
Waszej relacji. Za dużo pracujecie, za mało odpoczywacie. Zadbajcie o siebie bo zanim się obej-
rzycie, będziecie leżeć w domu pod kołdrą z gorączką.
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Horoskop klasyczny miesięczny - czerwiec 2017
opracowała Wróżka Cesaria 
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Data Nazwa imprezy
5 czerwca

godz. 11-12 Wykład „Malarstwo jako manifestacja życia. Tadeusz Kantor i Grupa Krakowska.”, Leszno, Galeria MBWA (ul. Leszczyńskich 5)

5 czerwca
godz. 17 Wernisaż wystawy „Paleta zmysłów”, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (ul. Chrobrego 3)

6 czerwca
godz. 10-15 Szkolenie „Zatrudnianie Cudzoziemców 2017”, Leszno, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa (ul. 55 Pułku Piechoty 34)

9 czerwca
godz. 8 -15 VI Festiwal Technologii w Lesznie, szczegóły na www.festiwaltechnologii.edu.pl

9 czerwca
godz. 17 Dzień Żagli połączony z Piknikiem Żeglarskim, Zalew w Rydzynie

9 czerwca
godz. 20:30 Koncert Sunday Morning + jam, Leszno, Klub Kwadrat (ul. Armii Krajowej 15)

10 czerwca
godz. 9 -14 I Wielkopolski Dzień Diety Bezglutenowej w Lesznie, ul. Osiecka 8

10 czerwca
godz. 10-14 Rynki Śniadaniowe, Leszno, Plac Metziga

10 czerwca
godz. 10-16 Rajd Rowerowy „Rowerem przez Leszno-Region”, Leszno-Rydzyna

10-11 czerwca
godz. 9-18 Konie i Powozy w Rokosowie, teren przy Zamku

10 czerwca
godz. 10 XVII Rajd Rowerowy „Bez nałogów”, start w Parku im. Bojanowskiego w Bojanowie, szczegóły na www.gminabojanowo.pl

11 czerwca
godz. 10-18 40-lecie Mini Zoo w Lesznie - Piknik Rodzinny (więcej informacji na stronie obok)

11 czerwca
godz. 14 V Przegląd Muzyki Biesiadnej i Piosenki Filmowej, Wijewo, Park przy Urzędzie Gminy

14 czerwca
godz. 19-2 9. Piknik Przyjaciół Jedynki, Leszno, ul. Osiecka 4 – Motel Grant

15-17 czerwca Dni Gminy Lipno, szczegóły na www.lipno.pl
16-18 czerwca Lato z Dęciakami II – Piknik Powitanie Lata, Włoszakowice, szczegóły na www.wloszakowice.pl

17 czerwca
godz. 8-14 Rynek Staroci w Lesznie, Rynek

17 czerwca
godz. 17 Wianki w Rydzynie, Zalew

17 czerwca Noc Świętojańska na plaży w Gołanicach
18 czerwca Gminny Dzień Seniora w Krzywiniu, plaża, szczegóły na www.krzywin.pl
24 czerwca
godz. 10-14 Rynki Śniadaniowe, Leszno, Nowy Rynek

24 czerwca Rejonowe Zawody Sikawek Konnych, Święciechowa, boisko sportowe
24 czerwca Festyn dla dzieci „Powitanie lata”, Długie Stare, boiska sportowe
24 czerwca

godz. 20 Noc Świętojańska w Brennie, plaża główna

24 czerwca 110 - lecie Szkolnictwa Rolniczego w Bojanowie – Zjazd Absolwentów, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Bojanowie, szczegóły na www.zsptbojanowo.pl

24 czerwca XXII Noc Świętojańska Wianki 2017 w Osiecznej, plaża główna nad jeziorem, szczegóły na www.ckibosieczna.pl
24 czerwca Wianki w Krzywiniu, plaża, szczegóły na www.krzywin.pl
25 czerwca Festyn Rodzinny oraz Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK przy SOK, Włoszakowice, strzelnica
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