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Ufo, moc „zen” i inne historie...
...czyli o tym, jak wygląda służba na stanowisku kierowania

Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. # 14-15

Bezrobocie gwałtownie w dół # 16-17
W Lesznie wynosi 4,3%, w powiecie leszczyńskim - zaledwie 3,6%.

W godzinę
do Wrocławia
Pod koniec roku z Leszna do stolicy Dolnego 
Śląska pojedziemy „ekspresówką”.  W gaze-
cie o postępach budowy.

# 22-23

# 30-31

W pewnym sensie dzięki generałowi  można 
delektować się wyjątkowo czystym miodem 
akacjowym z Kopaszewa.

# 34-35

Chłapowski
pozostawił akacje,
oni pozostawią lipy

Tej imprezy nie 
można przega-
pić! W mieście ru-
sza wielkie żużlowe 
święto. Sprawdź, co 
będzie się działo!

Leszno światową
stolicą żużla
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Jest absolutorium
LESZNO > Radni przyjęli sprawoz-
danie z wykonania budżetu za 2016 
rok i udzielili prezydentowi Łukaszo-
wi Borowiakowi absolutorium. Żaden 
z radnych nie zagłosował przeciw.

Pieniądze podzielone
LESZNO > Rada Miejska rozdzieliła 7 mln zł tzw. wolnych środków. Pieniądze zo-
staną przeznaczone na: promocję miasta poprzez sport (1,2 mln zł), przebu-
dowę ulic Szczepanowskiego, Cybulskiego i Wyszyńskiego (1 mln zł), budowę 
kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym (800 tys. zł), wsparcie lesz-
czyńskiego szpitala (500 tys. zł), stworzenie Kontenerów Kultury (500 tys. zł), re-
gulację wynagrodzeń pracowników jednostek samorządowych (442 tys. zł), 
budowę ulic Kalinowej i Budowlanych (380 tys. zł), wykup gruntów przy ul. Geo-
detów (350 tys. zł), pomoc dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (330 tys. zł), 
Miejską Bibliotekę Publiczną (300 tys. zł), rozwój sportu (200 tys. zł), renowację za-
bytków (200 tys. zł) oraz program Leszczyńska Teleopieka (60 tys. zł).

Szykuje się bieg
OSIECZNA > Pod koniec sierpnia w Jeziorkach wystartuje IX Bieg Borków. Uczest-
nicy pokonają jeden z trzech dystansów: 1 km, 3 km lub półmaraton. Trwają zapi-
sy (www.protempo.pl/ix-bieg-borkow/).

Tęczowo w centrum
LESZNO > Anna Zmysłowska i Mo-
nika Borys zaciekle walczyły, aż wy-
walczyły. Z ich inicjatywy w centrum 
miasta (u zbiegu ul. Średniej i Grodz-
kiej) powstał plac zabaw „Tęczowy Za-
kątek” i estetyczny skwer. Inwestycja 
kosztowała 205.000 zł.

Pierwsze pieniądze rozdane
LESZNO > W Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste spotkanie 
związane z symbolicznym przyznaniem pierwszym rodzinom Leszczyń-
skiego Becikowego. Decyzją radnych wsparcie w wysokości 1000 zł otrzy-
mają rodzice (mieszkańcy Leszna) każdego dziecka urodzonego po 1 stycz-
nia tego roku. Pieniądze systematycznie napływają na konta osób, które 
złożyły stosowne wnioski.

Za transplantację
LESZNO > Zespół Szkół nr 4 w Lesznie został 
jednym z laureatów kampanii „Drugie ży-
cie”. Doceniono działania społeczności szkol-
nej w zakresie promowania idei transplanta-
cji, m.in. organizację biegów „Transplantacja 
to Życie”.

Szkoła się odmieni
JEZIERZYCE KOŚCIELNE > Budynek szkoły zostanie przebudowany i rozbudo-
wany w zakresie m.in. sal lekcyjnych, biblioteki, zaplecza sanitarnego i dwóch 
sal przedszkolnych z osobnymi węzłami sanitarnymi. Stosowną umowę podpi-
sał w Poznaniu wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra. Wartość projektu 
opiewa na kwotę blisko 2,5 mln zł, dofinansowanie z  Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego wyniosło niemal 1,4 mln zł.

Jubileusz LBŻ
LESZNO > Leszczyński Bank Żywno-
ści z powodzeniem działa już od 15 
lat. Jubileuszową galę zorganizowa-
no w Miejskim Ośrodku Kultury. Spo-
tkanie było okazją do podziękowania 
wszystkim wolontariuszom i jednost-
kom współpracującym.
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Dofinansowanie dla Wijewa
BRENNO > Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go w wysokości ponad 8,5 mln zł na budowę sieci kanaliza-
cji sanitarnej w Brennie. Zakładana wartość projektu ogółem 
wynosi prawie 16,5 mln zł.

Podstawówka w remoncie
ŚWIĘCIECHOWA > Zmienia się oblicze szkoły podstawo-
wej. Trwają prace związane z termomodernizacją budyn-
ku, odnowieniem elewacji i budową kotłowni gazowej. Pra-
ce wykonuje Zakład Usług Ogólnobudowlanych Mirosław 
Miałkowski z Kłody. Koszt robót wyniesie niemal 2,3 mln zł. 
Remonty mają zakończyć się najpóźniej w sierpniu przyszłe-
go roku.

Rysunki zakupione
LESZNO > Miasto, za kwotę 5000 zł, kupiło ko-
lekcję 25 wyjątkowych rysunków inwenta-
ryzacyjnych bram i furt, które znajdowały się 
lub znajdują nadal na terenie Leszna. To dzieła 
autorstwa Leona Rozpendowskiego, który w 
Lesznie mieszkał, pracował i tworzył.

Posuwa się termomodernizacja
WIJEWO/BRENNO > Trwają prace związane z modernizacją 
energetyczną budynków użyteczności publicznej na tere-
nie gminy Wijewo: Wiejskiego Domu Kultury wraz z Przed-
szkolem w Wijewie, Szkoły Podstawowej w Wijewie i Zespołu 
Szkół w Brennie. Łączny koszt inwestycji to niemal 2,5 mln zł. 
Ponad 1,8 mln zł wyniosło dofinansowanie w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Wielkie świętowanie w Mini Zoo
LESZNO > Hucznie i z wielką radością w tle świętowano jubileusz 40-lecia Mini Zoo w Lesznie. Specjal-
nie na tę okoliczność w Parku 1000-lecia zorganizowano piknik rodzinny z wieloma atrakcjami, szcze-
gólnie dla najmłodszych. Poza tym wydano okolicznościowy album „40 lat Mini Zoo w Lesznie – Po-
znaj naszych mieszkańców”, ze zdjęciami, ciekawostkami i opisami zwierząt przebywających w Mini 
Zoo. UWAGA! Dla naszych Czytelników mamy 5 egzemplarzy tego albumu. Otrzymają je osoby, 
które jako pierwsze wyślą nam maila (leszczyniak@mtlmedia.pl) z tytułem „40 lat Mini Zoo”.

W szkole o technologiach
LESZNO > Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomu-
nikacyjnych już po raz szósty zaprosił mieszkań-
ców do udziału w Festiwalu Technologii. W je-
go ramach odbyło się wiele pokazów, wykładów, 
warsztatów i szkoleń. 

Powstaje oczyszczalnia
KRZYWIŃ > Rozpoczęły się prace związane z budową 
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej. Samorząd 
otrzymał na realizację inwestycji dotację w wysokości aż 19 
mln zł.

Kolorowo nad Wróblewskiego
LESZNO > Wróblewskiego znowu ozdobiona! Nad głowa-
mi przechodniów pojawiły się kolorowe wstążki. Nawiązują 
do postępującej rewitalizacji centrum Leszna. Dzięki nieco-
dziennej ozdobie Starówka po raz kolejny nabrała rumień-
ców (przypomnijmy, że nad ul. Słowiańską rozwieszone zo-
stały parasolki, które – notabene – przed rokiem zdobiły ul. 
Wróblewskiego).

Tytuły dla społeczników
LIPNO> Wieloletni sołtys Radomicka Marian 
Nowak oraz prezes OSP w Wilkowicach Da-
riusz Zawidzki zostali odznaczeni tytułem "Za-
służony dla Gminy Lipno". Obaj są aktywnymi 
społecznikami.

Obrady „Solidarności”
RYDZYNA/LESZNO > Na dwudniowe obrady w 
Zamku w Rydzynie zjechali delegaci Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”. Ich rozpoczęcie po-
przedzono złożeniem kwiatów pod Pomnikiem 
Ludziom Solidarności w Lesznie. Wśród przyby-
łych gości znalazł się mi.n przewodniczący związ-
ku w Polsce Piotr Duda.

Jubileusz „Echa”
LESZNO > Stowarzyszenie Echo ma już 15 lat. Organizacja i jej 
przedstawiciele, którzy na co dzień wspierają potrzebujących, 
świętowali w Parku Satyryków, organizując festyn rodzinny. Nie za-
brakło podziękowań i życzeń. Dziękujemy za te 15 lat i życzymy ko-
lejnych – nie 15, a 150 lat owocnej pracy na rzecz środowiska lokal-
nego! 
Dodajmy, że w najbliższym czasie Echo czeka przeprowadzka z nie-
wielkiego lokalu przy ul. Narutowicza do nowej, przestronniejsząej 
siedziby przy Al. Krasińskiego. 

Mażoretki
na szczycie

LESZNO > Złoto to ich ko-
lor. Mażoretki Orkiestry Dę-
tej Miasta Leszna odniosły 
kolejny wielki sukces. Tym 
razem we Włoszech wywal-
czyły dwa złote medale Mi-
strzostw Europy. Wspaniała 
passa trwa. Brawo!

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Zdjęcie: Łukasz Domagała
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Postaw na ćwiczenia
LESZNO > Wróciła joga na stadionie żużlowym. Stowarzy-
szenie Przystań zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
udziału w bezpłatnych ćwiczeniach. Joga będzie się odby-
wać w każdą niedzielę lipca o godz. 9.

Dofinansowanie dla Krzywinia
KRZYWIŃ > Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację 
zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpowied-
nio 127.881 zł na przebudowę stacji uzdatniania wody w Bie-
lewie oraz 265.000 zł na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków w Świńcu.

Ruszy budowa
nowego przedszkola

RYDZYNA > Wykonawca wybrany. Przedszkole samorządo-
we w Rydzynie (w sąsiedztwie boisk sportowych i wiatra-
ka) wybuduje Konsorcjum Budowlane Kontrakt – Usługi Bu-
dowlane – Piotr Giera z Wilkowic. Przyjęta oferta opiewa na 
kwotę blisko 6,6 mln. Prace mają się rozpocząć już wkrótce. 
Przypomnijmy, że gmina na realizację inwestycji otrzymała 
dotację w wysokości aż 4,25 mln zł.

Nowe inwestycje w Lesznie
LESZNO > Miasto w remoncie. Trwają prace w wielu miejscach, m.in. przed Sta-
dionem im. Alfreda Smoczyka powstaje Aleja Gwiazd Żużla. Trwa też remont ul. 
Westerplatte, 55 Pułku Piechoty i Strzeleckiej. Dobiegła końca modernizacja ba-
senu odkrytego przy kręgielni. Od 1 lipca mogą z niego korzystać mieszkańcy. 
W planach są także przebudowy wspomnianej kręgielni przy ul. Strzeleckiej oraz 
strzelnicy przy III Liceum Ogólnokształcącym.

Awaria w centrum miasta
LESZNO > Poważna awaria magistrali wodociągowej wystąpiła na Al. Krasińskiego. W pobliżu skrzyżo-
wania z Al. Jana Pawła II pod asfaltem pękła rura o średnicy 500 mm, co spowodowało niekontrolowa-
ny wypływ wody i w konsekwencji zapadnięcie się jezdni. Służby MPWiK sprawnie uporały się z awa-
rią, a zniszczona nawierzchnia została zastąpiona nową warstwą bitumiczną.

Już wakacje
LESZNO/REGION > Rozpoczęły się wakacje. W przedszkolach, szkołach i uczel-
niach wyższych życzono sobie udanego i bezpiecznego wypoczynku. Drogie 
Dzieci, droga Młodzieży – wszystkiego dobrego i do zobaczenia w murach placó-
wek oświatowych we wrześniu!

Zdjęcie: Łukasz Domagała

TEKST: MICHAŁ DUDKA

Zdjęcie: Łukasz Domagała
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Nadchodzi ostatni etap modernizacji
szlaku kolejowego Poznań - Wrocław
Odcinek linii kolejowej E59 pomiędzy Lesznem a Rawiczem zostanie poddany gruntownej modernizacji. Projekt zakłada między inny-
mi podniesienie dopuszczalnej prędkości poruszania się pociągów do 160 km/h. Prace ruszą na jesieni.

Linia kolejowa łącząca dwa duże 
ośrodki miejskie ma strategicz-
ne znaczenie dla ruchu pasażer-

skiego. Pomiędzy miastami codziennie 
przejeżdża kilkadziesiąt pociągów, prze-
wożących tysiące osób. Jeszcze do nie-
dawna prędkość pociągów na tej trasie 

była niezadowalająca, a infrastruktura ko-
lejowa pozostawiała wiele do życzenia. 
Linia kolejowa E59 od kilku lat poddawa-
na jest modernizacji, która obejmuje wy-
mianę infrastruktury, w tym zmiany na 
stacjach i przystankach kolejowych.
 W piątek, 23 czerwca, w Wielkopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod-
pisana została umowa na przebudowę 
ostatniego odcinka tego szlaku kolejo-
wego - od granicy z województwem dol-
nośląskim do Leszna. Na inwestycję za-
planowano 355 mln zł. Roboty ruszą 
w październiku tego roku. W ich ramach 
zmodernizowanych zostanie 11 przejaz-
dów kolejowo-drogowych, zamontowa-
ne zostaną nowe rogatki, sygnalizacje 
świetlna i dźwiękowa oraz monitoring. 
W Lesznie powstanie Lokalne Centrum 
Sterowania.
 Modernizacja zakłada ponadto uspraw-

nienie ruchu w rejonie linii kolejowej. 
W tym celu wybudowane zostaną no-
we wiadukty oraz przejścia podziemne. 
Zmienią się stacje i przystanki kolejowe, 
gdzie zmodernizowanych zostanie łącznie 
8 peronów. Będzie zamontowany nowy 
system informacji pasażerskiej, wymie-
nione zostaną wiaty i ławki. Wszystkie 
obiekty będą dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
 - Dla pasażerów najważniejszą informa-

cją jest to, że skrócenie czasu przejazdu 
pociągów i prace modernizacyjne znaczą-
co wpłyną na poprawę nie tylko ich bez-
pieczeństwa, ale i komfortu. Stałe pod-
noszenie poziomu usług zawsze generuje 
dodatkowych klientów, dlatego liczę na 
to, że Wielkopolanie jeszcze chętniej będą 
korzystać z polskich kolei - mówi woje-
woda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
 Po przeprowadzeniu modernizacji czas 

przejazdu najszybszych składów pomię-
dzy Czempiniem a Rawiczem skróci się 
o około 20 minut. Wykonawcą robót na 
ostatnim odcinku będzie konsorcjum 
w składzie: Astaldi S.p.A i Costruzioni 
Linee Ferroviarie S.p.A.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

DŁUGOŚĆ
MODERNIZOWANEGO ODCINKA: 

35 km
 

DO ODNOWIENIA:
 

Stacje kolejowe:
- Bojanowo

- Rawicz
 

Przystanki kolejowe:
- Rydzyna

- Kaczkowo
 

NOWA INFRASTRUKTURA:
 

Wiadukty kolejowe:
- Rawicz, ul. Piłsudskiego
- Rawicz, ul. Świętojańska

 
Wiadukt drogowy:

- droga Bojanowo-Pakówka
 

Przejścia pod torami:
- stacja Rawicz

- stacja Bojanowo
- ul. Okrężna, Leszno

Projekt „Prace na linii kolejowej E59 na odcin-
ku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek grani-
ca województwa dolnośląskiego – Czempiń” 
współfinansowany jest przez Unię Europej-
ską ze środków Instrumentu „Łącząc Europę”. 
Jego koszt całkowity to 1,5 mld zł, z czego 1,2 
mld zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Zdjęcie: Łukasz Domagała
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Spójrz na własne oczy
Rozmowa z Ewą Bobińską-Kachnowicz, ordynatorem oddziału okulistycznego kliniki VITA MED w Głogowie. 

W naszej klinice oferujemy Pacjentom profesjonalną opiekę oku-
listyczną, w oparciu o sprawdzone, najnowocześniejsze standardy świa-
towe. Wykazujemy dbałość o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przez 
wszystkich pracowników naszego zespołu. W ramach wymiany doświad-
czeń współpracujemy z klinikami o podobnym profilu na terenie Europy. 
Zajmujemy się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem schorzeń oczu oraz 
udzielaniem konsultacji specjalistycznych.

Pani doktor, prowadzi Pani od 15 lat 
klinikę okulistyczną - w czym specjali-
zuje się Klinika Vita-Med?

Klinika ma pełny zakres diagnosty-
ki i leczenia okulistycznego, ale przede 
wszystkim zajmujemy się laserową ko-
rekcją wzroku metodą OptiLASIKTM, 
oraz nowoczesną chirurgią zaćmy. Ko-
rekcja jest znakomitym sposobem, żeby 
pozbyć się soczewek kontaktowych lub 
okularów.

Po co właściwie się ich pozbywać, sko-
ro soczewki wydają się być optymal-
nym rozwiązaniem...

Nie do końca, ponieważ u wielu osób 
"kontakty" wywołują uczulenia, zapa-
lenia czy podrażnienia oczu. Poza tym 

wraz ze szkłami należy kupić wiele do-
datkowych produktów, trzeba pamię-
tać o czyszczeniu i pielęgnacji. Bez tych 
dodatkowych środków i procedur jest 

szybciej, łatwiej i wygodniej.

Rzeczywiście taka wizja wydaje się 
być kusząca. W jaki sposób można 
uwolnić się od tych uciążliwości?

Właśnie przeprowadzając korekcję 
wzroku metodą OptiLASIKTM, która od-
różnia się od innych metod korekcji lase-
rowej - metoda jest bardzo bezpieczna, 
szybka- usunięcie 1 Dioptrii wady w 1,4 
sekundy, przewidywalna i precyzyjna 
- usuwa wadę z dokładnością do… mi-
krometra, daje doskonałe wyniki i satys-
fakcję osobie, która poddała się zabie-
gowi - z roku na rok przyrasta, 
nam grupa zadowolonych 
Pacjentów, którzy cieszą się 
wolnością od okularów!

Wróćmy do początku naszej rozmo-
wy. Wspomniała Pani również, że kli-
nika VITA - MED zajmuje się także 
operacją zaćmy. Wiele się ostatnio 
słyszy o tej przypadłości. Skąd ona 
się bierze?

Zaćma związana z wiekiem rozwi-
ja się bardzo powoli i bezboleśnie. 
Często pojawia się poniżej 55. ro-
ku życia. Gdy choroba rozwi-
ja się powoli, Pacjent mo-
że nie zdawać sobie sprawy 
z pogarszającego się stanu 

zdrowia. Wzrok, do momentu, aż zaj-
dzie konieczność wizyty u okulisty - na 

przykład potrzebą zmiany okularów, po-
nieważ Pacjent widzi nieostro, ma za-
mglony obraz, rozmyte są przedmioty, 

kolory są matowe, słabo wi-
dzi nocą, a okulary przestają 
pomagać….

Czym grozi zaćma?

Może prowadzić nawet do utraty 
wzroku: uniemożliwia wykonywa-

nie codziennych czynności - nawet 
nalewanie herbaty do szklanki, czy 
wyjście samodzielnie z domu staje się 

niemożliwe. Kłopotliwe staje się po-
dejmowanie aktywności zawo-

dowej czy uprawianie sportu. 

To już nie są przelew-
k i ,  a l e  c z y  p o z b y -
c i e  s i ę  z a ć m y  j e s t 
skomplikowane?

To jeden z argumentów podnoszo-
nych przez pacjentów, ale jest wręcz 
przeciwnie. Zabieg usunięcia zaćmy 
jest po pierwsze bezbolesny, a po dru-
gie - bezpieczny. Przy okazji pozwala 
pozbyć się takich przypadłości jak wa-
da wzroku, astygmatyzm i starczow-
zroczność. Każdej osobie wykonujemy 
szczegółowe badania pomiarowe, na 
precyzyjnym sprzęcie diagnostycznym 
i indywidualnie dobieramy implant so-
czewki wewnątrzgałkowej, dopasowany 

do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jak wygląda  taki zabieg?

Wykonujemy zabiegi w trybie ambulato-
ryjnym, zabieg wykonywany jest w znie-
czuleniu miejscowym, co oznacza, ze 
nie ma potrzeby położenia się w szpita-
lu. Pacjent przebywa w naszym ośrodku 
kilka godzin, ale sam zabieg trwa około 
20 minut. Przy każdym zabiegu nad pa-
cjentem czuwa zespól specjalistów, któ-

ry oprócz zajmowania się oczami dba 
także o prawidłowy komfort pacjenta 
i parametry życiowe takie jak np.: ciśnie-
nie krwi, praca serca, oddychanie. Więk-
szość pacjentów powraca do zwykłej ak-
tywności w ciągu kilku dni.

Pani doktor, ostatnio otrzymała pani 
Dolnośląskiego Hipokratesa w kate-
gorii OKULISTA ROKU. Jest to wyróż-
nienie nie byle jakie, bo przyznawane 
głosami pacjentów. To chyba szcze-
gólny powód do dumy?

Zgadza się i chciałabym w związku z tym 
bardzo podziękować za oddane gło-
sy. To pacjenci zgłaszali kandydatów 
i to oni zdecydowali o moim zwycię-
stwie, głosując na mnie w poszczegól-
nych etapach. Jest mi z tego powodu 
niezmiernie miło. Serdecznie dziękuję za 
wyróżnienie!

Dziękuję za rozmowę.Klinika okulistyczna VITA MED, tel. 76 831 3747
Ekspert ds. zabiegów zaćmy, tel. 570 50 70 50

Ekspert ds. laserowej korekcji wzroku, tel.  607 588 588

www.vita-med.glogow.pl
www.zdrowespojrzenie.pl
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Z drogi do paki
 
LESZNO > Miała być tylko kontrola za przekroczenie prędkości, a skończyło się na 
poważnych problemach 42-letniego mieszkańca powiatu wschowskiego. Mężczy-
zna został zatrzymany na ul. Fabrycznej. Citroen, którym kierował nie miał aktual-
nych badań technicznych, a później jeszcze mundurowi odkryli, że kierowca po-
winien siedzieć w więzieniu. 42-latek był poszukiwany przez wschowski sąd do 
odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. To jednak nie koniec. W bagażniku i sa-
mochodowych schowkach mężczyzna przewoził papierosy bez polskich znaków 
akcyzy. W miejscu zamieszkania skontrolowanego jegomościa znaleziono ponad-
to 40 kg krajanki tytoniu oraz 3000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. 
Mężczyźnie postawiony został zarzut przewożenia i posiadania papierosów oraz 
tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Gdyby towar wprowadzono do obrotu, Skarb 
Państwa straciłby na tym około 30.000 zł. 42-latek znajduje się w więzieniu, a za 
nowe grzeszki ponownie stanie przed obliczem Temidy. Tym razem grozi mu do 3 
lat pozbawienia wolności.

Rów i dachowanie
 
CHORYNIA/KOPASZEWO > Na drodze łączącej te dwie miejscowości doszło do ko-
lizji z udziałem 18-letniej mieszkanki gminy Krzywiń. Kobieta kierowała samocho-
dem kia cerato. W pewnym momencie straciła panowanie nad pojazdem i zjecha-
ła do rowu, gdzie doszło do dachowania. Nie odniosła obrażeń.

Kierowca ranny w wypadku
 
GMINA PONIEC > W niewyjaśnionych okolicznościach 21-letni kierowca stracił 
panowanie nad prowadzonym renault megane. Doszło do tego na łuku drogi 
pomiędzy Poniecem a Czarkowem. Mężczyzna zjechał autem na prawe pobo-
cze i lewą stroną samochodu uderzył w drzewo. W stanie ciężkim przetranspor-
towano go do Poznania, gdzie został poddany operacji. Okoliczności zdarzenia 
wyjaśniają gostyńscy policjanci.

Dwa zdarzenia w tym samym czasie
 
GMINA ŚWIĘCIECHOWA > Trzy zastępy strażaków obsługiwały wypadek, do które-
go doszło na drodze krajowej nr 12 pomiędzy miejscowościami Lasocice i Długie 
Stare. Kiedy na miejsce dotarli strażacy, pomocy rannym już udzielał zespół ratow-
nictwa medycznego. Okazało się, że na trasie doszło do zderzenia sześciu pojaz-
dów. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, rozłączyli akumulatory w rozbitych 
autach i zneutralizowali rozlane na jezdnię płyny ekspoloatacyjne. Jedna osoba 
wymagała przewiezienia do szpitala. Kiedy strażacy kończyli działania na DK 12, 
dotarła do nich wiadomość, że w Trzebinach - niedaleko Długi Starych - mercedes 
sprinter uderzył w drzewo. Tam również zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a osoba 
poszkodowana została przewieziona do szpitala. Straty będące następstwem obu 
wypadków oszacowano na ponad 200.000 zł.

Po centrum z 2 promilami
LESZNO > Grubo przesadził kierowca audi, zatrzymany przez policjantów w 
centrum miasta. Potencjalny drogowy zabójca, 24-latek z powiatu szamotul-
skiego, prowadził samochód, mając w wydychanym powietrzu prawie 2 promi-
le alkoholu. Zgodnie z prawem usłyszał zarzut kierowania autem w stanie nie-
trzeźwym. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności 
oraz co najmniej trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych 
wraz z obowiązkiem wpłaty przynajmniej 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
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W leszczyńskiej Toyocie kupisz nie tylko 
pojazdy nowe. Salon ma w swojej ofercie 
także szereg samochodów używanych - 
od małych pojazdów miejskich, przez au-
ta kompaktowe po samochody luksuso-
we. Na placu przy salonie znaleźć można 
zarówno auta starsze, jak i młodsze i to 
różnych marek. Wszystkie łączy jedno - 
są to auta pewne. Jak to możliwe?
- Zanim odkupimy samochód, podda-
jemy go gruntownej weryfikacji. Naj-
pierw zaczynamy od sprawdzenia nume-
ru VIN, kontrolujemy nadwozie pojazdu 

Jeśli auto, to tylko pewne
Ile razy zawiodłeś się podczas poszukiwań używanego samochodu? Chciałeś kupić sprawne auto, a okazało się, że wymarzony

pojazd stał się niespodziewanie skarbonką bez dna? Tego problemu nie ma w salonie używanych aut prowadzonym
przez Toyota Mikołajczak. Tutaj każdy oferowany do sprzedaży samochód poddawany jest rygorystycznej kontroli.

Strona z protokołu kontroli samocho-
du. Tu zwraca się uwagę na detale.

Toyota Mikołajczak Leszno
Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

Telefon: 65 529 63 13i przekazujemy go na ścieżkę diagnostycz-
ną. Sprawdzamy 118 najważniejszych 
punktów auta, w tym nawet takie elemen-
ty jak obecność klucza do kół czy apteczki. 
Dzięki temu zyskujemy pewność, że kupu-
jemy samochód w dobrym stanie technicz-
nym, a nasi klienci wiedzą, że otrzymują od 
nas pewny pojazd - mówi Marcin Men-
dyka, dyrektor marketingu i sprzedaży 
w salonie Toyota Mikołajczak w Lesznie.
Drobiazgowa kontrola powoduje, że To-
yota nie przyjmuje odnowionych samo-
chodów po ciężkich wypadkach czy aut 

Na auta do 8 lat i przebiegu 180.000 km
udzielamy rocznej gwarancji!

Odwiedź nas na www.toyotamikolajczak.pl
i znajdź swój nowy samochód!

składanych z kilku części.
- Przed sprzedażą auta używanego poka-
zujemy klientowi protokół kontroli pojaz-
du, w którym znajduje się lista zbadanych 
elementów. Podajemy w nim również wy-
rażany w procentach stopień zużycia tarcz 
czy klocków hamulcowych. Zależy nam na 
przedstawieniu rzeczywistego stanu pojaz-
du - zaznacza M. Mendyka.
Takie podejście procentuje, gdyż oso-
by, które już zakupiły samochód uży-
wany wracają po kilku latach do Toyo-
ty po nowsze modele. Często zostawiają 

również swój starszy pojazd, który wcze-
śniej zakupili właśnie w tym miejscu i do-
płacają do nowego tylko różnicę w cenie.
- Dokładnie skontrolowany samochód jest 
też łatwiej sprzedać na rynku wtórnym in-
dywidualnie i nabywcy to doceniają - pod-
kreśla M. Mendyka.
Przy salonie Toyoty w Lesznie można 
obejrzeć obecnie około 100 pojazdów 
używanych różnych marek. Drugie tyle 
jest dostępne na placu przy kaliskim od-
dziale Toyota Mikołajczak. Szczegółowa 
oferta aut używanych znajduje się w in-
ternecie na stronie salonu pod adresem 
www.toyotamikolajczak.pl.
Na placu w Lesznie samochody można 
oglądać od poniedziałku do piątku po-
między godziną 9 a 17 oraz w soboty od 
9 do 14.
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Nie pobicie, lecz włamanie
LESZNO > Troska obywatela (i bardzo dobrze!) 
doprowadziła do zatrzymania sprawcy włama-
nia do sklepu z telefonami komórkowymi w cen-
trum Leszna. Świadek zadzwonił z informacją, że 
ktoś przy pomocy linki zakończonej metalowymi 
elementami próbuje wybić witrynę sklepową. Po-
licjanci pojechali na miejsce, gdzie zobaczyli od-
dalającą się na ich widok zakapturzoną postać. 
Włamywacz miał zakrwawione ręce i próbował 
wmówić funkcjonariuszom, że pobił się ze znajo-
mym. Tyle że na wystawie brakowało dwóch tele-
fonów o wartości 1000 zł, które znaleziono w jego 
kieszeni… Podejrzanemu o włamanie grozi do 10 
lat pozbawienia wolności.

Prochy w nerce
LESZNO > Śpieszymy wyjaśnić, że nie chodzi o or-
gan ludzkiego ciała, lecz o torebkę zakładaną na 
pasku spodni. 22-latek został zatrzymany w Par-
ku Jonstona w Lesznie. Był nerwowy, dlatego po-
licjanci sprawdzili, co takiego trzyma we wnętrzu 
torebki. W środku miał 60 woreczków z marihuaną 
o łącznej wadze 40 gramów i jeszcze kilkadziesiąt 
pustych opakowań. Mężczyzna ma postawione za-
rzuty posiadania środków odurzających. Został ob-
jęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania 
kraju. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Kolejna debata
BOSZKOWO > Pod hasłem "Poroz-
mawiajmy o bezpieczeństwie - mo-
żesz mieć na nie wpływ" odbyła się 
policyjna debata zorganizowana 
w Boszkowie. Miejsce to nieprzypad-
kowe, bowiem w okresie letnim zjeż-
dżają się tutaj tysiące osób z ziemi 
leszczyńskiej oraz sąsiednich woje-
wództw - dolnośląskiego i lubuskie-
go. Na spotkanie z udziałem policji 
i samorządowców przyszło kilka-
dziesiąt osób. Główne tematy? Za-
kłócanie ciszy nocnej, poruszanie się 
łodziami po Jeziorze Dominickim, 
kwestie parkowania na ul. Dominic-
kiej oraz bezpieczeństwo poruszają-
cych się nią pieszych.

Na razie po "prawku"
DZIĘCZYNA > Zbyt szybko pędził motocyklem, dlatego zatrzymała go gostyń-
ska "drogówka" - mowa o 18-letnim mieszkańcu gminy Krobia, który poruszał się 
na jednośladzie w terenie zabudowanym z prędkością 95 km/h. Oznacza to, że 
w tym akurat miejscu przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km/h. 18-latek otrzy-
mał 500 zł mandatu, 10 punktów karnych i stracił prawo jazdy na trzy miesiące. 
Pozostaje mieć nadzieję, że przemówi mu to do rozsądku. Szkoda życia.

Lewy towar w sklepie
LESZNO > Prawie 70 kg tytoniu, około 300 paczek pa-
pierosów bez polskich znaków akcyzy oraz nielegalne 
tabletki na potencję miał 46-letni leszczynianin w skle-
pie położonym w centrum miasta. Mężczyzna został za-
trzymany. Postawiono mu zarzut przechowywania wy-
robów tytoniowych, na których Skarb Państwa mógłby 
stracić co najmniej 70.000 zł. Ponadto mężczyzna odpo-
wie za przechowywanie w celu wprowadzania do ob-
rotu produktów leczniczych, którymi nie można han-
dlować w Polsce. Za pierwsze przestępstwo grozi kara 
finansowa oraz do 3 lat więzienia, a za złamanie Prawa 
farmaceutycznego - do 2 lat pozbawienia wolności.

Płonął TIR
LESZNO > Na marketowym parkingu 
przy ul. Lipowej zapalił się ciągnik sio-
dłowy z naczepą. W ogniu stanęła ka-
bina pojazdu. Kierowca nie mógł so-
bie poradzić z jej ugaszeniem, udało 
się to dopiero strażakom, którzy do 
zdławienia płomieni użyli piany cięż-
kiej. Przyczyną pożaru było prawdo-
podobnie zwarcie instalacji elektrycz-
nej w pojeździe.

Dramat w lesie
SARBINOWO-KARZEC > Na drodze łączącej te dwie 
miejscowości, w kompleksie leśnym, przeprowa-
dzone zostały ćwiczenia. Scenariusz zakładał zde-
rzenie dwóch samochodów, poprzedzone kolizją 
z rowerzystą. Na skutek zdarzenia w ogniu stanął je-
den z pojazdów, a następnie płomienie przeniosły 
się na las. Łącznie poszkodowanych zostało 10 osób, 
a pierwsi na miejscu zdarzenia byli strażnicy leśni. 
W ramach symulacji testowano współdziałanie stra-
żaków z komend w Rawiczu i Gostyniu, a także stra-
ży ochotniczych z Pudliszek, Krobi i Ponieca.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KP PSP W GOSTYNIU/KMP W LESZNIE/KM PSP W LESZNIE

REKLAMA
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Po królewsku
Zdjęcie:

M. Nowak

Praga, przepiękne mia-
sto o niezwykłej histo-
rii, z wieloma zapierają-
cymi dech zabytkami. 
W jednym z piękniej-
szych parków królewski 
wypoczynek - paw i jego 
towarzysz.

To wnętrze leszczyńskiej 
octowni. Udało mi się 
tam wejść jako jednemu 
z nielicznych, gdy obiekt 
był w stanie destrukcji. 
W zniszczonej przestrze-
ni stało krzesło, na ktore 
padał promień światła. 
Jakby ktoś na nim przed 
chwilą siedział, wstał 
i wyszedł.

Był tu 
człowiek
Zdjęcie:

A. Przewoźny

Pochwal się swoją twórczością! Prześlij zdjęcie/a swojego autorstwa na leszczyniak@mtlmedia.pl. 
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Polska plaża, wiosenna ci-
sza, spokój, niewielu wcza-
sowiczów... a jednak plaża 
żyje swoim życiem. Mewy 
dają energię, zapowiadają 
letnie szaleństwo.

Zapowiedź lata
Zdjęcie:

H. Maćkowiak

Zdjęcie zrobione w gmi-
nie Włoszakowice. Są takie 
miejsca wśród pól, gdzie 
zieleń traw idealnie współ-
gra z rożnymi barwami 
kwiatów.

Ciepło czerwieni
Zdjęcie:

W. Składkowski

Dołącz podpis i krótki opis fotografii. Najlepsze obrazy opublikujemy w kolejnych wydaniach „Leszczyniaka”.
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Pomieszczenie w budynku Komen-
dy Miejskiej Policji przy ul. Kor-
cza tętni życiem 24 godziny na 

dobę. Jest jak serce, które czasami pracu-
je wolniej, a kiedy indziej bardzo inten-
sywnie. Czasami może nawet za bardzo, 
gdy wciąż napływają kolejne zgłosze-
nia. Na stanowisku kierowania, zwa-
nym potocznie dyżurką, jak w soczewce 
skupiają się problemy Leszna i powiatu 
leszczyńskiego.
Jednym z dyżurnych, którzy tu pracu-

ją jest Krzysztof Majchrzak. Opowiada 
o pracy w tym specyficznym i zarazem 
najważniejszym miejscu w komendzie.

Trujący gaz, moc "zen" i poszukiwanie równowagi

Wypadki, kradzieże, pobicia, czasami zabójstwa, a nawet... wizy-
ty duchów i naloty ufo. Te dwa ostatnie przykłady to nie żart - po-
licjanci pracujący w stanowisku kierowania w Lesznie odbierają 
różne zgłoszenia i na każde muszą zareagować.

Krzysztof Majchrzak na stanowisku kierowania przy ul. Korcza w Lesznie.

- Zgłoszenia przyjmujemy zarówno oso-
biście, jak również telefonicznie od świad-
ków lub osób pokrzywdzonych prze-
stępstwem - tłumaczy. - Wiele zgłoszeń 
wpływa do nas od pogotowia, straży po-
żarnej, czy z Wojewódzkiego Centrum Po-
wiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.

WCIĄŻ NA OBROTACH

Służbę na stanowisku kierowania podjął 
9 lat temu.
- Dla mnie rozpoczęcie pracy właśnie tu-

taj było szokiem, bo wydawać by się mo-
gło, że w dyżurce jest spokojnie. Zgadza 

się - bywają takie chwile, że dzieje się nie-
wiele. Ale zwykle po trzech godzinach ci-
szy przychodzi mnóstwo zgłoszeń i wciąż 
dochodzą następne. Wtedy wszystko się 
wyrównuje. Pracujemy po 12 godzin 
pod stałą presją czasową, zwłaszcza że 
każde zadanie trzeba wykonać od A do 
Z - objaśnia.
Nie ma takich dni, w których zupełnie 

nic się nie dzieje, chociaż...
- Do spokojniejszych momentów należą 

poranki, a więcej pracy jest po południu. 
Najtrudniejsze dni to poniedziałki. W na-
szym żargonie mówimy, że wtedy "sprzą-
tamy po weekendzie". Trudna jest też 
sobotnia noc, kiedy w mieście trwają im-
prezy - opowiada.
W ciągu doby w dyżurce odbiera się 

średnio około 40 zgłoszeń, których na-
stępstwem są policyjne interwencje. 

Drugie tyle, a może nawet więcej połą-
czeń, dotyczy próśb o poradę prawną.
- Ludzie dzwonią z różnymi spra-

wami i w miarę możliwości staramy 
się im wyjść naprzeciw - zaznacza K. 
Majchrzak.

OBCY W MIEŚCIE

Najwięcej zgłoszeń wpływających na 
ul. Korcza dotyczy zdarzeń drogowych, 
zakłóceń ciszy czy porządku publiczne-
go, awantur domowych, kradzieży skle-
powych, nieporozumień międzysąsiedz-
kich, naruszeń nietykalności cielesnej 
i uszkodzeń mienia. Rzadziej - i to cieszy 
- wpływają zgłoszenia o zabójstwach czy 
zgwałceniach. Jeśli idzie o problemy po-
zapolicyjne, ludzie pytają o sprawy do-
tyczące opieki nad dziećmi, a nawet… 
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Trujący gaz, moc "zen" i poszukiwanie równowagi

podziału majątku pomiędzy małżonkami.
Telefony bywają różne, wydawać by się 

mogło, że wręcz niepoważne. Ale niczego 
nie można bagatelizować.
- Zadzwonił do nas człowiek i zupeł-

nie poważnie - co czuje się w głosie - po-
wiedział, że w Lesznie wylądowało ufo. 
Kiedy indziej dowiedzieliśmy się, że ktoś 
do mieszkania wpuszcza przez gniazd-
ko elektryczne trujące gazy - mówi K. 
Majchrzak.
Duchy chodzące po domach to standard, 

a raz zdarzyło się zgłoszenie dotyczące 

człowieka, który przechadza się po jezdni 
jednej z głównych ulic Leszna. Policjan-
towi, który dotarł na miejsce, powiedział, 
że opuściła go moc "zen".
Z jednej strony sprawa wydaje się za-

bawna, ale z drugiej jest to poważny kło-
pot. Człowieka dzwoniącego z takim 
problemem trzeba wysłuchać, uspokoić 
i zapewnić, że wszystko jest pod kontrolą.

POWŚCIĄGNĄĆ EMOCJE

Spokój jest szczególnie potrzebny 

Krzysztof Majchrzak
Ma 38 lat. Służbę w leszczyńskiej 
policji podjął w 2000 roku. Naj-
pierw był w patrolówce, później zo-
stał dzielnicowym, a od 9 lat słu-
ży w stanowisku kierowania, czyli 
na dyżurce. Najpierw był pomocni-
kiem dyżurnego, później został za-
stępcą, a od 4 lat jest dyżurnym. 
Kiedyś, w wolnych chwilach po pra-
cy, relaksował się uprawiając sztu-
ki walki, a obecnie pasjonuje go 
kalistenika, czyli trening siłowy 
z wykorzystaniem masy własnego 
ciała i drążków.

40 zgłoszeń
odbiera się średnio w ciągu doby

w dyżurce przy ul. Korcza w Lesznie

w kontekście natłoku zadań i zdarzeń, 
przy których trudno powściągnąć emocje. 
Najgorsze momenty?
- Zgłoszenie zgwałcenia dziecka czy 

śmierć dziecka to wiadomości najtrud-
niejsze do zaakceptowania. Trudne są 
negocjacje z samobójcami, gdyż z jed-
nej strony trzeba wykazać się empatią, 
a z drugiej - opanowaniem - wyjaśnia K. 
Majchrzak.
Jak sobie radzić z tym wszystkim?
- Kiedyś przyszedł do mnie młody po-

licjant i zapytał, czy on się nadaje do tej 
pracy.
Jaka była odpowiedź?
- Że w pewnym sensie nikt się do niej nie 

nadaje. Bo z jednej strony trzeba by być 
zupełnie wyjałowionym z emocji, aby 
skoncentrować się wyłącznie na działa-
niu, a z drugiej - właśnie empatycznym, 
aby wiedzieć, w jaki sposób najlepiej po-
móc ludziom. To są dwa przeciwieństwa, 
ale zawsze należy szukać równowagi 
- zauważa.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA



16 # rynek pracy

styczeń 1997
4644 bezrobotnych

lipiec 1998
2684 bezrobotnych

styczeń 2003
7852 bezrobotnych

lipiec 2008
 2556 bezrobotnych

styczeń 2013
 5214 bezrobotnych

maj 2017
 2274 bezrobotnych

Bezrobocie najniższe od czasu przełomu ustrojowego

Wykres poziomu bezrobocia
na terenie powiatu 

leszczyńskiego
w latach 1997 - 2017

Z rynku pracy płyną wyjątkowo optymistyczne wiadomości. Z miesiąca na miesiąc w kraju spada poziom bezrobocia i zjawisko to jest 
doskonale widoczne również na terenie powiatu leszczyńskiego. Możliwe, że niedługo liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Lesznie spadnie poniżej magicznej granicy 2000.

Według szacunków Mini-
sterstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecz-

nej na koniec maja tego roku stopa 
bezrobocia w Polsce spadła do 7,5 
procent i była o 1,6 procent niż-
sza niż rok wcześniej o tej samej 
porze. Według danych resortu jest 
to wynik najniższy od 1991 roku. 
W skali kraju liczba osób pozo-
stających oficjalnie bez zatrudnie-
nia oscylowała w maju na pozio-
mie 1.200.000. Spadek bezrobocia 
obserwowany jest we wszystkich 
województwach, choć tendencja ta 
najsilniej zaznacza się w warmiń-
sko-mazurskim (to wciąż woje-
wództwo o najwyższym poziomie 
bezrobocia), lubuskim i lubelskim.
Wielkopolska zdecydowanie 

przoduje pod względem poziomu 
zatrudnienia. Nie ma innego re-
gionu w kraju, w którym poziom 
bezrobocia wynosiłby 4,6 procent. 
Więcej osób bez pracy jest staty-
stycznie na Śląsku, w Małopolsce 
oraz na Mazowszu. Przyglądając 
się mapie regionu zaobserwować 

można duże różnice na poszcze-
gólnych obszarach. Największe 
problemy z pracą są w powiatach 
konińskim, słupeckim i kolskim 
na wschodzie oraz w chodzie-
skim, wągrowieckim i zło-
towskim na północy Wielko-
polski. Tradycyjnie najniższe, 
właściwie nieistniejące bez-
robocie obserwuje się w moc-
no zurbanizowanym i silnie roz-
winiętym gospodarczo powiecie 
poznańskim. Równie łatwo jest 
otrzymać pracę w powiecie 
wolsztyńskim.
- Według danych statystycz-

nych pochodzących z końca 
kwietnia tego roku na 380 
powiatów powiat leszczyń-
ski zajmuje w kraju 22. lo-
katę pod względem pozio-
mu bezrobocia, a miasto 
Leszno -  38.  pozy-
cję - mówi Wiesław 
Szczechowiak, dy-
rektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy 
w Lesznie.

4,3%
wynosi stopa bezrobocia w Lesznie

Na koniec maja w leszczyńskim PUP-
-ie zarejestrowane były 2274 osoby, 

z czego 1360 z nich stanowiły kobie-
ty. Problem braku zatrudnie-
nia w najmniejszym stopniu 

dotyka mieszkańców 
gminy Wijewo oraz 
gmin Lipno, Rydzyna 
i Włoszakowice.

- W urzędzie rejestru-
jemy coraz mniej osób, 

a pozytywnym 
zjawiskiem 
jest, że w gro-
nie tym mniej 
mamy absol-
wentów czy 
likwidują-
cych dzia-
łalność 

gospodarczą. Od kilku lat nie notujemy 
również zgłoszeń zwolnień grupowych - za-
znacza dyrektor Szczechowiak.
Wraz ze spadkiem bezrobocia dynamicz-

nie przybywa ofert pracy. Dla przykładu 
w 1998 roku do PUP w Lesznie wpłynęło 
ich 1816, a w 2016 aż 4527. W pierwszym 
kwartale tego roku urząd przyjął 1392 ofer-
ty pracy. Nie ma się jednak co oszukiwać, 
że pozytywne statystyki przekładają się na 
dobrobyt pracujących. W Lesznie i regionie 
palącym problemem ciągle pozostaje niski 
poziom płac, niepozwalających wielu ro-
dzinom na godne życie.
- Bardzo powoli zaczyna się to zmieniać 

i tendencję tę obserwujemy w napływają-
cych do nas ofertach. Wśród nich pojawia-
ją się takie, w których pracodawcy oferu-
ją nawet po 4000 czy 5000 złotych brutto 
wypłaty. Dotyczy to na przykład elektryków 
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styczeń 1997
4644 bezrobotnych

lipiec 1998
2684 bezrobotnych

styczeń 2003
7852 bezrobotnych

lipiec 2008
 2556 bezrobotnych

styczeń 2013
 5214 bezrobotnych

maj 2017
 2274 bezrobotnych

Bezrobocie najniższe od czasu przełomu ustrojowego

3,6%
wynosi stopa bezrobocia
w powiecie leszczyńskim

Bezrobotni w poszczególnych gminach
powiatu leszczyńskiego

Bezrobotni według
reprezentowanych zawodów

Zawód Liczba 
bezrobotnych W tym kobiet

Bez zawodu 316 181
Sprzedawca 289 269

Pracownicy ds. ekonomicznych i administracyjnych 100 93

Kucharz 92 73

Krawiec/szwaczka/ operator maszyn w przemyśle 
włókienniczym 86 86

Ślusarz 56 12
Murarz 51 0
Stolarz 51 0
Fryzjer 47 46

Sprzątaczka 45 45
Pedagog 40 35

Mechanik samochodowy 40 0
Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 39 33

Malarz 32 0
Cukiernik 28 24

Pomocniczy robotnik budowlany 28 0

z odpowiednimi uprawnieniami, kierow-
ców samochodów ciężarowych, księgo-
wych, ale również cukierników czy spa-
waczy. Mimo wszystko nadal przeważają 
oferty z wynagrodzeniem najniższym, czy-
li 2000 złotych brutto - podkreśla dyrek-
tor PUP.
Niestety, nie każdy może liczyć na wy-

marzoną i dobrze płatną pracę, co wią-
że się z niedostosowaniem 

wykształcenia kandyda-
tów do aktualnego 

zapotrzebowania 

rynkowego. Kłopoty ze znalezieniem za-
trudnienia mają osoby bez zawodu, na-
stępnie sprzedawcy, pracownicy do spraw 
ekonomicznych i administracyjnych oraz 
kucharze. W innych segmentach ryn-
ku niedobory pracowników wyrównują 
cudzoziemcy.
- Są nimi w przeważającej części obywa-

tele Ukrainy, pracujący głównie w rolnic-
twie, ogrodnictwie, budownictwie, trans-
porcie i przetwórstwie przemysłowym 
- zauważa Szczechowiak.

TEKST I INFOGRAFIKI:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Dane aktualne na dzień 31 maja 2017 roku.

REKLAMA
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Rok pod znakiem inwestycji
To niebywałe, jak wiele inwestycji w 2017 roku zrealizuje Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie. Za-
dań jest tyle, że trudno je wszystkie wymienić. Dość powiedzieć, 
że w tym roku łączna wartość inwestycji związanych z budową 
i przebudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także in-
nych zadań, ma wynieść około 14,8 miliona złotych!

W planie MPWiK na 2017 rok znala-
zło się około 65 zadań inwestycyjnych. 
Wiele z nich związanych jest z przebu-
dową nawierzchni drogowych – wów-
czas przedstawiciele spółki czynią 
starania, aby niejako „wyprzedzić” dro-
gowców i  w obliczu koniecznych do 
wykonania rozkopów zarazem zmo-
dernizować lub pobudować sieci wo-
dociągowe i kanalizacyjne. Tak jest 
chociażby w przypadku ul. Strzeleckiej, 
55 Pułku Piechoty, Juranda i Wester-
platte w Lesznie.
- Ten rok jest dla nas rekordowy pod 
względem inwestycji i trudny zarazem. 
Mamy do czynienia z sytuacją, którą 
w ekonomii nazwać można rynkiem wy-
konawcy, a to powoduje, że trudno jest 
znaleźć podmioty zainteresowane reali-
zacją zadania w określonych przez nas 
widełkach czasowych. W efekcie niektó-
re przetargi ogłaszamy po kilka razy – 
zaznacza Lidia Michalczak Kierownik 
Działu Inwestycji MPWiK.
Mimo wielu trudności zdecydowana 
większość zadań przebiega zgodnie 

z planem. To w dużej mierze zasługa 
zaangażowania pracowników spół-
ki i ich owocnej współpracy z firma-
mi wykonawczymi oraz niejednokrot-
nie całym zespołem różnych jednostek 
zaangażowanych w realizację danej 
inwestycji. 
Aby zrealizować ten ogrom zadań 
MPWiK sięga nie tylko do kieszeni wła-
snej Spółki, ale pozyskuje również 
środki zewnętrzne z instytucji takich, 
jak Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie oraz Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.
W sumie w 2017 roku pobudowa-
nych zostanie około 5,3 km nowych 
sieci wodociągowych i 5,5 km no-
wych sieci kanalizacyjnych. Poza tym 
przebudowanych zostanie ok. 7 km 
sieci wodociągowych i 3,3 km sieci 
kanalizacyjnych.
Inwestycje realizowane są na terenie 
miasta Leszna oraz gmin Święciecho-
wa i Lipno.

UL. STRZELECKA, LESZNO
To jedna z większych i bardzo ważnych inwestycji realizowanych przez MPWiK 
w ostatnich latach. Przebudowa infrastruktury obejmuje po około jednym kilome-
trze: magistrali wodociągowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami i sieci kana-
lizacyjnej. I etap inwestycji zgodnie z planem już został zrealizowany. Kolejny roz-
pocznie się 10 lipca, czyli już po Drużynowym Pucharze Świata na Żużlu. Całość 
prac związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną powinna być gotowa 
w październiku.

UL. ŚWIĘCIECHOWSKA I DWORCOWA, WILKOWICE
I etap przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w każdej z ulic został już 
zrealizowany. Pozostały zakres zostanie zakończony jeszcze w lipcu. Przebudowa 
obejmuje odcinki o łącznej długości blisko 3,0 km sieci wodociągowej. 

UL. WESTERPLATTE, LESZNO
Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Westerplatte dobiegła końca. 
Pierwotnie planowane zastosowanie tu nowoczesnej metody bezwykopowej nie 
było możliwe, dlatego podjęto decyzję o przebudowie istniejącej sieci kanaliza-
cji ogólnospławnej w ul. Westerplatte na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Grun-
waldzkiej metodą wykopową.

UL. 55 PUŁKU PIECHOTY, LESZNO
Prace zlecone przez MPWiK ruszyły 20 czerwca, a zakończą się prawdopodobnie na 
przełomie sierpnia i września. Przebudowa infrastruktury obejmuje modernizację 
sieci wodociągowej z przyłączami do granicy posesji oraz przebudowę odcinków 
przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogowym. W I etapie prace 
obejmą odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Prusa, następnie przeniosą się na odci-
nek od ul. Prusa do Alei Konstytucji 3 Maja.

UL. WILKOWICKA, LESZNO
W lipcu ruszy budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilkowickiej. Wykonaw-
ca robót już został wybrany. Prace mają się zakończyć na przełomie września 
i października.

ZAKOŃCZONE
Udało się już zrealizować pięć ważnych zadań, w tym budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w trzech ulicach Leszna: Kossaka, Usługowej i Architektów. Przebu-
dowana została sieć wodociągowa w ulicy Pilotów w Strzyżewicach, a także zakoń-
czyła się budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Wilkowicach.

W TRAKCIE
Obecnie prace trwają w Lesznie na os. Rejtana i w rejonie Leśnej Osady, a także 
w rejonach ulic Łowieckiej oraz Osieckiej i Leszczynowej. W tych miejscach budo-
wana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Z kolei w ulicy Juranda ma miejsce Roboty na ul. Westerplatte w Lesznie.
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Rok pod znakiem inwestycji

Szybko postępują prace zlecone przez MPWiK przy ul. 55 Pułku Piechoty
w Lesznie.

Trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. Rejtana w Lesznie, 
w rejonie Leśnej Osady.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
tel. 65 529-83-11

e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl
www.mpwik-leszno.pl

przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto 
w Strzyżewicach wymieniany jest odcinek rurociągu wody surowej, służącego do 
transportowania wody ze studni do stacji uzdatniania SUW Strzyżewice.

PLANOWANE
MPWiK przygotowuje się już do realizacji kolejnych zadań. Będzie się wiele działo 
zarówno w Lesznie, jak i na obszarze aglomeracji leszczyńskiej. Wśród inwestycji pla-
nowanych na terenie gminy Święciechowa jest m.in. budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami w Krzycku Małym (ok. 1,5 km), a także budowa sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej w Świeciechowie w rejonie ulicy Składowej oraz w Henryko-
wie w ulicach: Brylantowej, Szmaragdowej i w rejonie ulicy Zaborowskiej. Na tere-
nie gminy Lipno planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na os. 
Podkowa w Gronówku oraz w ulicy Dojazdowej i na os. Słonecznym w Wilkowicach. 
Ponadto sieć wodociągowa powstanie w Mórkowie oraz w Klonówcu na os. Klono-
wym, a sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Koronowie. W Lesznie zostanie po-
budowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna w rejonach ulic: Myśliwskiej, Ostroro-
ga, Kasztelańskiej i Miodowej. Zaplanowano także budowę metodą bezwykopową 
sieci wodociągowej na Placu Kościuszki w Lesznie, na odcinku od ul. Ofiar Katy-
nia wzdłuż Pałacu Sułkowskich do granicy terenu szkoły. Natomiast przebudowane 
zostaną:
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, w rejonie ul. Grunwaldzkiej;
 - metodą bezwykopową sieć kanalizacyjna w Lesznie w ul. Prochownia, w ul. An-
drzejewskiego i w rejonie ul. Sokoła (przejście pod torami kolejowymi);
- sieć kanalizacyjna w ul. Cybulskiego;
- sieć wodociągowa w ul. Szczepanowskiego;
- sieć kanalizacyjna  w rejonie ul. Najdy.

Część inwestycji wiąże się z utrudnieniami dla pieszych, rowerzystów i kierow-
ców. W takich przypadkach pracownicy MPWiK bardzo proszą o wyrozumiałość 
i zapewniają, że czynią starania, aby problemów komunikacyjnych było jak naj-
mniej i aby możliwie szybko dobiegały końca.

Rafał Zalesiński
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny MPWiK Sp. z o.o.

Przy tak dużej ilości zadań inwestycyjnych, jakie w tym roku realizuje-
my, należy wspomnieć o tym, że tak sprawne podejście do ich wyko-
nania wymaga ogromnego zaangażowania, a także współpracy wielu 

zespołów, w tym Działów Inwestycji i Eksploatacji w samej Spółce, ale także koor-
dynacji naszych działań ze współpracującymi z MPWiK inspektorami nadzoru in-
westorskiego oraz jednostkami zewnętrznymi. Współdziałamy ściśle z Miejskim 
Zarządem Dróg i Inwestycji, a także z Biurem Projektów Współfinansowanych 
w Lesznie (np. ul. Strzelecka i Wilkowicka). Natomiast realizacja inwestycji w Wil-
kowicach (ul. Święciechowska i Dworcowa) wymagały dokonania uzgodnień i za-
warcia trójstronnego porozumienia między Gminą Lipno, Starostwem Powiato-
wym i naszą Spółką. Do tak ważnego pod względem inwestycyjnym roku Spółka 
przygotowała się odpowiednio. Od 1 stycznia 2017 roku postawiliśmy na ścisłą 
współpracę i koordynację działań Działów Inwestycji i Eksploatacji, które znalazły 
się w jednym pionie zarządzania w nowej strukturze organizacyjnej MPWiK. War-
to także nadmienić, że oprócz wymienionych tutaj inwestycji dotyczących budo-
wy i przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Spółka corocznie re-
alizuje także kilkadziesiąt innych postępowań przetargowych, które koordynuje 
wyodrębniona w strukturze Działu Inwestycji Sekcja Przetargów”.

„
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Maskuj światło!
 
Mieszkańcy Leszna zaangażowani we wspól-
ną akcję z wojskowymi. Oto komunikat podany 
przez prasę:
 
W związku z akcją obronną przeciwlotniczo-gazową odbędzie 
się dziś w Lesznie próbne gaszenie świateł wobec domniemane-
go nalotu eskadry nieprzyjacielskich samolotów. Próba odbę-
dzie się w czasie od godz. 18.30 do 20. Prosimy wszystkich miesz-
kańców miasta dostosowywać się do wydanego i ogłoszonego 
już zarządzenia w tej sprawie. Próba polega na dokładnym za-
maskowaniu wszystkich źródeł światła.

GAZETA LESZCZYŃSKA, 1938 ROK

Za 1500 zł
Czas na ogłoszenie:
 
Morga roli, ziemi dobra obok miasta Leszna cene 1500 zł. na 
sprzedaż. Wiadomość w Adm. "Dziennika Leszczyńskiego" lub 
tam składać Oferty pod szyl. "Morga".

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Pomnik i sztandar
poświęcone

Wieści z prowincji:
 
Bojanowo. (Pomnik Serca Jezusowego) Dzięki zabiegom naszego duszpasterza, który umiał pokonać 
wszelkie trudności, stanął w Rynku okazały pomnik Serca Jezusowego. Poświęcenia dokonał ks. dziekan 
Sramkiewicz w dniu 29 maja br. W uroczystej procesji udano się na Rynek, gdzie ks. dziekan odprawił na-
bożeństwo polowe, a kazanie, zastosowane do uroczystości, wygłosił miejscowy duszpasterz, ks. Wierzcha-
czewski. Odśpiewaniem Roty zakończono piękną uroczystość.
 
Rydzyna. (Poświęcenie sztandaru) Wczoraj przy pięknej pogodzie odbyła się tu uroczystość poświęce-
nia sztandaru Kółka Rolniczego w Rydzynie. Na uroczystość tę przybył także Patron Kółek Roln. p. poseł 
Brownsford. Wspaniały pochód, poprzedzony przez banderę konną w krakowskich kostjumach oraz orkie-
strę 55 Pozn. p. p. pod osob. kier. kapelm. ppor. Olszewskiego wyruszył przez miasto do kościoła na nabo-
żeństwo, podczas którego wygłosił piękne kazanie X. dziekan Steinmetz. Po nabożeństwie ruszono dalej do 
zamku. W południe odbył się wspólny obiad w hotelu p. Tomińskiego, podczas którego wygłoszono oko-
licznościowe przemowy. M. in. przemawiali pp: wicepatron Pilisiewicz, poseł Brownsford, burmistrz Mosz-
czeński, wicepatron Ponikiewski i i. Popołudniu odbyła się wielka zabawa ludowa w parku zamkowym. P. 
posłowi Brownsfordowi i p. Pilisiewiczowi wręczyła deputacja gospodarzy bukiet kłosów przeplatany pięk-
ną wstążką. Przy dźwiękach muzyki bawiono się ochoczo a zainteresowanie wielkie wzbudzał siarczysty 
mazur, odtańczony przez młodzież pod kier. pani Pilisiewiczowej. Różne niespodzianki jak koło szczęścia, 
loteria fantowa itd. wypełniły zabawę popołudniową. Wieczorem tańce na dwóch salach i pięknie odegra-
ny teatr pod zręczną reżyserią p. nauczyciela Hazynga dopełniły wspaniały ten program. Lwia część uro-
czystości przypada zasłudze państwu Pilisiewiczów z Przybinia. Dzień wczorajszy pozostanie uczestnikom 
na długo w miłej pamięci.

GŁOS LESZCZYŃSKI, 1924 ROK
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REKLAMA

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
W tekstach zachowano oryginalną pisownię.

Szóstka lepsza
Uważaj na kogo głosujesz, czyli jak zachęcało się ludzi do odda-
nia głosu na właściwą listę wyborczą.
 
Wyborco! Jedynka czując swoją klapę, sądzi że głosy twoje dostanie za "kiełbasę i 
wódkę" wyborczą.
W poczuciu swej godności oddasz swój głos nie na "wódkę i kiełbasę" tylko na listę 
numer 6.

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Zmasakrowana 
wiewiórka

Czytelnicy od zawsze byli wyczuleni na to, co dzieje się na uli-
cach. Przykładem informacja od mieszkańca Leszna.
 
Od naszego Czytelnika otrzymujemy poniższe słuszne uwagi o zachowaniu się mło-
dzieży i jej rozwydrzeniu.
"Jeszcze za mało harcerzy w Lesznie, bo gdyby ich było więcej, nie zdarzył by się 
brzydki wypadek, jaki miał miejsce w niedzielę po południu.
Oto przy ul. Królowej Jadwigi, przechodnie widzieli, jak banda łobuzów, widząc bie-
gnącą po ulicy spłoszoną i przerażoną wiewióreczkę, goniła ją do upadłego, bijąc ka-
mieniami i kijami. Starsi w pobliżu znajdujący się, nie tylko nie bronili lecz jeszcze za-
chęcali słowami bierz ją, wal, bij, będzie fajne futro!
Zbite i skrwawione zwierzątko, dopiero wyrwała z trudnością z rąk oprawców prze-
chodząca uczennica szkoły średniej. Zaniosła do najbliższych znajomych, gdzie opa-
trzono rany, bo już była za słaba i niebawem przestała żyć.
Nie dziwię się ulicznej łobuzerii, lecz czyż i pośród starszych już niema przyjaciół 
zwierząt?

GŁOS LESZCZYŃSKI, 1937 ROK

Zapiał czerwony kur
 
O wielkim pożarze pod Śmiglem.
 
Groźny pożar wybuchł wczoraj o godz. 16 we wsi Czacz. Zapaliło się w zabudowa-
niach rolnika Stachowiaka. Wskutek silnego wiatru pożar począł się srożyć z wielką 
siłą w całej wsi. Spłonęły zabudowania mieszkalne i budynki gospodarcze całkowicie 
lub częściowo u gospodarzy: Stachowiaka, Jurgi, Kozicy, Bartkowiaka i Jondera. Do 
akcji ratowniczej budynków krytych słomą stanęły ochotnicze straże pożarne z 13 si-
kawkami, oraz dwoma motopompami (z Kościana i Bronikowa). Inwentarze zdołano 
uratować. Spłonęły natomiast częściowo meble i urządzenia domowe. Straty pokry-
wa częściowo ubezpieczenie.

GŁOS LESZCZYŃSKI, 1938 ROK

Mało pali
 
Z cyklu przerwa na reklamę.
 
"Tatra", limuzyna 2-cyl, 4 drzwiowa, bardzo wygodna, ekonomiczna 8-9 litr na 100 
km., po gruntownym remoncie - tanio sprzedam. Stanisław Szymanowski - Leszno, 
Leszczyńskich 36.

GŁOS LESZCZYŃSKI, 1937 ROK

W przeddzień wojny
 
W mieście kopią rowy przeciwlotnicze.
 
Na apel komendanta miasta opł. stawili się wczoraj o godz. 4-tej po południu i dzisiaj 
o godz. 6-tej rano liczni mieszkańcy z łopatami i kilofami na rynku przed ratuszem, 
skąd nastąpił odmarsz na miejsca pracy.
Do kopania rowów przystąpiono na terenach dużych przedsiębiorstw jak np. Łaska, 
Schneider, Gazownia, poza tym na pl. Niessingowej, w parku kolejowym, na Nowym 
Rynku, na ul. Dąbrowskiego i na ul. Przemysłowej.

 GŁOS LESZCZYŃSKI, 1939 ROK

Weź mieszkanie
 
Duże i przestronne.
 
4 pokoje z kuchnią, słoneczne odnowione na I p. od zaraz tanio do wynajęcia. Leszno, 
Matejki 5, administrator.

 GŁOS LESZCZYŃSKI, 1938 ROK 
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W godzinę do Wrocławia
W poprzednim wydaniu przedstawiliśmy budowę drogi S5 na odcinku leszczyńskim. Tym razem sprawdzamy, jak buduje się dolnoślą-
ska część ekspresówki, która przybliży Leszno do Wrocławia. Do stolicy Dolnego Śląska pojedziemy już pod koniec tego roku.

Stan zaawansowania budowy S5
na odcinku Korzeńsko-Wrocław

Zadanie 1

87%
Zadanie 2

75%
Zadanie 3

70%
Całkowity koszt budowy: 1,9 mld zł.

Powstająca właśnie droga S5, 
przebiegająca przez Dolny 
Śląsk i łącząca się z wielkopol-

ską częścią "eski" liczy około 50 km. 
Jej budowa została podzielona na trzy 
etapy (patrz mapa na sąsiedniej stro-
nie). W ramach inwestycji budowa-
nych jest właśnie 14 obiektów mosto-
wych. Zdecydowanie największym 
z nich jest most nad Baryczą oraz li-
nią kolejową prowadzącą z Poznania 
do Wrocławia. Będzie miał on po trzy 
pasy jezdni w każdą stronę i odciąży 
Żmigród od intensywnego ruchu ko-
łowego. Jezdnie będą miały także pas 
awaryjny.
- Obiekt ten, z uwagi na chęć uniknię-

cia ingerencji w cenną ekologicznie 
Dolinę Baryczy i budowę potężnych 
rusztowań, wykonywany był metodą 
nasuwania podłużnego. Każda estaka-
da składa się z 29 żelbetowych eleme-
netów, a wykonanie i nasunięcie każ-
dego takiego segmentu pochłaniało 
tydzień. Na obiekt ten zużyto 3852 to-
ny stali - mówi Magdalena Szumiata 

z wrocławskiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Pierwszy odcinek liczy prawie 15 

km i buduje go konsorcjum firm Bu-
dimex/Strabag. Drugi, zaczynający 
się za Miejscem Obsługi Podróżnych 
Morzęcin i kończący się w pobliżu 
miejscowości Marcinowo, ma prawie 
14 km. Wykonuje go firma Dragados. 
Na tym odcinku, w pobliżu Prusic, 
wybudowany zostanie Obwod Utrzy-
mania Drogi Krościna, gdzie znajdą 
się baza służb GDDKiA oraz magazyn 
sprzętu do zimowego utrzymania S5.
Trzeci odcinek drogi, czyli ten, któ-

ry wchodzi w Autostradową Obwod-
nicę Wrocławia, buduje firma Astaldi. 
Ma on ponad 19 km długości. Na tym 
fragmencie powstaje najdłuższy most, 
wykonywany metodą nasuwania po-
dłużnego. Przechodzi nad rzeką Wida-
wą i okalającymi ją terenami zalewo-
wymi. Most ten ma 13 przęseł i dwie 
jezdnie po dwa pasy ruchu, a także pa-
sy awaryjne.
Węzeł Widawa, za pośrednictwem 

którego droga łączy się z AOW, ma 
powierzchnię prawie 15 hektarów 
i dość skomplikowany układ.
Budowa dolnośląskiego odcin-

ka S5 idzie zgodnie z ustalonym 
harmonogramem.
- Termin oddania drogi do użytku za-

planowany został na grudzień tego ro-
ku, przy czym istnieje możliwość, że 
pierwszy odcinek trasy będzie gotowy 
wcześniej - dodaje M. Szumiata.
Jeżeli do użytku oddana zostanie ca-

ła ekspresówka pomiędzy Poznaniem 
a Wrocławiem, przejazd tego odcinka 
zajmie półtorej godziny. Z Leszna do 
Wrocławia pojedziemy około godzi-
ny. Należy pamiętac, że na razie wą-
skim gardłem pozostaje na tym odcin-
ku stara "piątka" pomiędzy Lesznem 
a Kaczkowem.
Inwestycja jest współfinansowana ze 

środków Unii Europejskiej.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: Ł. DOMAGAŁA

I GDDKIA O/WROCŁAW

Węzeł Krościna
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Tak buduje się dolnośląski odcinek S5.
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O sile firmy świadczy zgrany zespół
Od 20 lat Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT z żelazną konse-
kwencją buduje swoją markę. Wysokiej jakości produkty z lesz-
czyńskiego zakładu trafiają do kilku europejskich krajów,  jako 
Generalny Wykonawca firma ma swoim koncie już ponad 350 zre-
alizowanych inwestycji.  Ustawiczny rozwój  AMBIT zawdzięcza 
oddanym pracownikom oraz niezawodnym podwykonawcom, 
którym w piątek - 23 czerwca - dziękowano za zaangażowanie 
i współpracę.

Twórcami firmy są Jarosław Da-
widziak i Mariusz Stajer z Lesz-
na. Razem uczyli się w I Liceum 

Ogólnokształcącym, aby następnie pod-
jąć studia z zakresu budownictwa na Po-
litechnice Wrocławskiej. O własnej fir-
mie myśleli od zawsze aż w końcu 
przyszedł moment, aby plany przekuć 
w rzeczywistość.
- W latach 1995 - 1997 pracowaliśmy 

w małej firmie budowlanej i uczyliśmy się 
tego rzemiosła od podstaw. Każda bran-
ża ma swoją specyfikę, dlatego bardzo 
nas interesowało, jak to wszystko działa - 
mówi Jarosław Dawidziak, prezes zarzą-
du Przedsiębiorstwa Budowlanego AM-
BIT sp. z o. o.
W formie spółki zaczęli funkcjonować 

w 1997 roku, wciągając do biznesu  kil-
ka osób z firmy, w której uczyli się fachu. 
Na początku sami pracowali fizycznie, 

a było to jeszcze w czasach, kiedy AM-
BIT świadczył usługi jako podwyko-
nawca dla znanej w regionie firmy LPB. 
Przedsiębiorstwo szybko zaczęło się roz-
wijać, znajdując własną drogę. W dru-
gim roku działalności właściciele AM-
BIT-u sprowadzili do Polski nowoczesne 
szwajcarskie maszyny numeryczne. 
Dzięki nim firma mogła precyzyjnie giąć 
blachy o długości do 6 metrów, a to prze-
łożyło się na uruchomienie produkcji pa-
rapetów stalowych i aluminiowych oraz 
profili budowlanych. W tamtym cza-
sie na rynku była to absolutna nowość. 
AMBIT wstrzelił się w niszę, której 
nikt wcześniej nie zagospodarował. Był 
to jeden z tych elementów, który wpły-
nął na dynamiczny rozwój przedsiębior-
stwa. Ważne zmiany nadeszły w 2001 
roku. AMBIT zyskał wtedy własną sie-
dzibę zlokalizowaną w rydzyńskiej 

Rok 2017
133 osób

Rok 2012
119 osóbRok 2007

115 osób

Rok 2002
58 osób

Rok 1997
5 osób

Zatrudnienie w latach
1997 - 2017

strefie przemysłowej, ale szybko zrobi-
ło się za ciasno. W 2005 roku firma prze-
niosła się do Leszna, zagospodarowując 
obszar po dawnej "fabryce domów" przy 
ul. Kąkolewskiej, gdzie z powodzeniem 
działa do dzisiaj.
W początkach działalności AMBIT 

był kilkuosobowym zespołem wza-
jemnie uzupełniających się ludzi. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, 
po uruchomieniu produkcji parape-
tów, ukształtowały się pierwsze działy: 

produkcyjny i montażowy. Wówczas zor-
ganizowana została również admini-
stracja, która czuwała nad prawidło-
wym działaniem przedsiębiorstwa. Wraz 
z upływem czasu zespół pracowników 
stale się powiększał, a po przeniesieniu 
siedziby z Rydzyny do Leszna i przejęciu 
węzła betoniarskiego poziom zatrudnie-
nia wzrósł  skokowo.
Obecnie AMBIT jest bardzo złożoną fir-

mą, w której skład wchodzi między in-
nymi kilka działów produkcyjnych, dział 
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O sile firmy świadczy zgrany zespół

sprzedaży, a także rozbudowany dział 
obsługi inwestycji. Zatrudnienie w firmie 
stale wzrasta, ostatnio głównie w obsza-
rze produkcji. Obecnie pracuje w niej po-
nad 130 osób.
Przedsiębiorstwo to nie tylko pra-

cownicy, ale również szereg wysoko 

wyspecjalizowanych podwykonawców. 
Nie ma co ukrywać, że dla każdej fir-
my współpraca z zaufanymi partnera-
mi stanowi wartość dodaną i nie inaczej 
jest w przypadku AMBIT-u. Pomagają 
oni w utrzymaniu parku maszynowego, 
wspomagają transport czy administrację, 

w znacznym stopniu wspierają realiza-
cję inwestycji. Są jak ważne tryby, dzięki 
którym wszystko poprawnie funkcjonuje.
W piątek, 23 czerwca, podczas impre-

zy z okazji 20-lecia Przedsiębiorstwa Bu-
dowlanego AMBIT jego zarząd dzięko-
wał wszystkim, którzy przyczyniają się 

do sukcesów firmy. W sposób szczegól-
no podziękowano sporej grupie pracow-
ników z dłuższym stażem pracy.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA 
ZDJĘCIA:  ADRIAN FRANEK

Pracownicy AMBITU odebrali od prezesów podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz firmy. Tort w firmowych barwach.

(10/2017)



26 # reklama



27# okiem specjalisty

W Polsce dwie najpopularniejsze for-
my prowadzenia działalności gospo-
darczej to Jednoosobowa działalność 
gospodarcza oraz Spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością.

W 2016 roku według rejestru REGON 
zarejestrowanych jednoosobowych dzia-
łalności gospodarczych było ponad 3 
miliony, jest to ponad 70% wszystkich 
przedsiębiorców w sektorze prywat-
nym. Natomiast według rejestru KRS 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią jest wybierana przez ponad 80% 
zgłaszających.

Wymienione wyżej formy prowa-
dzenia działalności różnią się przede 
wszystkim:

1. Sposobem rejestracji – zarejestrowa-
nie jednoosobowej działalności gospo-
darczej jest bezpłatne a właściwym re-
jestrem jest CEIDG. W przypadku Sp. 
z o.o. rejestracja za wpis do KRS jest 
płatna.

Spółka czy działalność jednoosobowa?
2. Wybór formy opodatkowania – Osoby 

fizyczne prowadzące jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą podlegają opodatko-
waniu podatkiem PIT a Sp. z o.o. podat-
kiem CIT tj. podatek dochodowy od osób 
prawnych.

3. Obowiązek sprawozdawczy – Pro-
wadząc jednoosobową działalność go-
spodarczą wystarczy złożenie deklaracji 
podatkowej PIT, natomiast spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością musi złożyć 
sprawozdanie finansowe do KRS.

4. Zabezpieczenie majątku prywatnego – 
Przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG 
odpowiada za długi firmy całym swo-
im majątkiem prywatnym. Zobowiąza-
nia Spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią jako, że jest ona bytem prawnym są 
pokrywane z majątku spółki. Jeżeli mają-
tek spółki nie wystarczy na spłatę długów 
spółka upada. Będąc udziałowcem spół-
ki ryzykujesz jedynie utratę tych udzia-
łów. Wyjątkiem jest, kiedy jest się w za-
rządzie spółki, wówczas kiedy nie złoży 

się wniosku o upadłość spółki ryzykuje 
się swoim majątkiem prywatnym. 

5. ZUS – Prowadząc działalność gospo-
darczą pierwszy raz płaci się przez dwa 

W następnym numerze: Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Biuro Rachunkowe ABAKUS
Kadry i Płace | Rachunkowość | Pełna Księgowość | KPiR | Ryczałt |
Doradztwo podatkowe | Przygotowanie Umów Spółek handlowych         

Przygotowanie i rejestracja :
- spółek handlowych metodą tradycyjną; 
- spółek handlowych przez system S24 ;
abakuszus@poczta.onet.pl
tel./fax + 48 65 529 37 36
tel. 504 261 651

lata „mały ZUS”. Po dwóch latach prze-
chodzi się na podstawowy ZUS. Za 
to będąc wspólnikiem jednoosobowej 
Sp. z o.o. od samego początku płaci się 
składki ZUS w podstawowej wysokości.

Rozwój mowy dziecka

Noworodek przychodzi na świat przy-
gotowany do zwracania szczególnej 
uwagi na ludzką mowę, a zwłaszcza 
na głos matki. Udział  w tym przy-
gotowaniu ma zarówno natura, jak 
i wychowanie.
Leon Kaczmarek wyróżnia cztery 

okresy kształtowania się mowy dziecka:

- okres melodii  (sygnału-apelu: 0-1r.ż.),
- okres  wyrazu (sygnału jednoklasowe-

go: 1-2 r.ż.),
- okres zdania (sygnału dwuklasowego: 

2-3 r.ż.),
- okres swoistej mowy dziecięcej (swo-

istych form językowych  3-7 r. ż.).

Okres melodii-sygnału – apelu
Pierwszy głos noworodka w postaci peł-

nego, głośnego krzyku, połączonego 
z rozpoczętą czynnością oddychania, jest 
przejawem samodzielnego życia, wyra-
zem jego siły żywotniej. Pragnienie, głód, 
ból lub inne przyczyny, które wywołu-
ją płacz albo krzyk, które są sygnałem, że 
niemowlę potrzebuje pomocy. 
Około 2-3 miesiąca pojawia się u nie-

mowlęcia forma zwana głużeniem. Po-
dobnie jak płacz, jest odruchem bezwa-
runkowym, towarzyszącym życiowym 
funkcjom niemowlęcia. Głużą wszystkie 
dzieci, nawet głuche.
W drugiej połowie 1 roku życia obserwu-

jemy u dziecka gaworzenie. Jest to świa-
dome, zamierzone powtarzanie dźwię-
ków. Dziecko naśladuje teraz dźwięki, 
które usłyszało od otoczenia. Ta „zabawa 
dźwiękiem” staje się symptomem uwagi 

i woli oraz swoistym treningiem słucho-
wym. Brak gaworzenia może być sygna-
łem, że dziecko nie słyszy. 

Okres wyrazu – sygnału jednoklasowego                                                                                           
Okres ten obejmuje drugi rok życia dziec-

ka (1-2 r.ż).. Dzięki wzrastającej sprawno-
ści motorycznej, a zwłaszcza lokomocyj-
nej, dziecko nie jest już skazane na bierny 
kontakt z otoczeniem, lecz samo organizu-
je sobie coraz bogatsze sytuacje: zbliża się 
do ludzi i przedmiotów, chwyta, manipu-
luje, natrafia na coraz to nowe rzeczy i zja-
wiska – a wszystko to, co spotka trzeba ja-
koś nazwać. W ten sposób mowa staje się 
dla dziecka narzędziem myślenia, badania, 
dociekania świata. Trudniejsze dla nie-
go głoski zastępuje innymi (substytucja), 
o zbliżonym miejscu artykulacji, a gru-
py spółgłoskowe upraszcza, ułatwia sobie 
w ten sposób kontakt z otoczeniem.

Okres zdania – sygnału dwuklasowego
Okres ten przypada na 2-3 rok życia 

dziecka. Mowa  wykazuje  z okresem po-
przednim znaczny postęp.  U progu przed-
szkola dziecko wymawia już bardzo du-
ży wachlarz głosek. W sumie mowa jest 
już zrozumiała nie tylko dla najbliższe-
go otoczenia. Dziecko zaczyna mówić 
zdaniami 2-3 wyrazowymi. Są to zdania 

oznajmujące, rozkazujące, pytające 
i wykrzyknikowe.                                                                  

Okres swoistej mowy dziecięcej
Okres ten przypada na 3-6(7) rok ży-

cia. W tym wieku dziecko prowadzi 
już swobodne rozmowy. Posługuje się 
rozbudowanymi sygnałami dwukla-
sowymi, jednak układ zasad budowa-
nia zdań, nie jest do końca poprawny.  
Okres ten przypada na pobyt dziecka 
w przedszkolu i jego rozwój intelektu-
alny, rozbudowana aktywność rucho-
wą, wzrost zainteresowania światem, 
zjawiskami przyrodniczymi, a co za 
tym idzie niekończące się pytania o na-
zwę, przyczynę i skutek. U 6-latków 
mowa powinna być już opanowana pod 
względem dźwiękowym.
Rozwój mowy postępuje równole-

gle z jego rozwojem fizycznym i umy-
słowym. Mówienie jest umiejętnością, 
której trzeba się uczyć i którą nale-
ży doskonalić. Narządy artykulacyjne 
poddawane są treningowi od pierw-
szych chwil życia, jednak nie zawsze 
efekt jest wystarczający do podjęcia 
czynności mownych, wtedy też należy 
dodatkowo usprawnić narządy mowy, 
aby dziecko przezwyciężyło trudności 
artykulacyjne.

Monika Wawrzyniak
neurologopeda
tel. 603-652-222
tel. 65 529-29-29
Leszno, ul. Kiepury 12 (budynek VigorMed)
Przyjęcia:
poniedziałki (godz.16-20)
piątki (godz. 16-20)
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Pewnie często zdarza Ci się treno-
wać, poświęcać dużo czasu na tre-
ningi, a efekty nie są dla Ciebie za-
dowalające. Próbujesz się zastanowić 
dlaczego tak się dzieje?  Pomogę Ci 
więc podając najczęstsze przyczyny:

1. Nieodpowiednia ilość godzin tre-
ningowych w tygodniu: być może 
Twój cel wymaga poświęcenia większej 

Siedem powodów, dlaczego nie możesz osiągnąć efektów

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

ilości pracy. A być może trenowanie co-
dziennie powoduje, że nie tworzysz prze-
strzeni dla mięśni i ciała, aby mogło 
dojść do właściwych procesów takich jak 
np. wzrost masy mięśniowej? Regenera-
cja to też element treningu

2. Niewłaściwe odżywianie: Śred-
ni procentowy rozkład efektów to 60% 
trening/40% dieta. To że trenujesz 5 ra-
zy w tygodniu i codziennie jesz słodkie 
nie sprawi, że osiągniesz swój efekt. Je-
śli wiesz, że na treningu dajesz z siebie 
100% to szukaj rezerw w odżywianiu

3. Brak planu treningowego: Jako tre-
ner na siłowni bardzo często obserwuję 
osoby, które trenują. 8/10 osób przycho-
dzi bez jakiegokolwiek planu!!! Robią 
ćwiczenia na maszynach, które po prostu 
są wolne lub z braku wiedzy powtarzają 
non stop te same. Nie osiągniesz sukcesu 
jeśli go NIE ZAPLANUJESZ!

4. Brak motywacji: potrafi zniszczyć 
wszystko. Pamiętaj, że trening to pro-
ces. U jednego trwa 5 miesięcy, a u in-
nego rok. Jeśli wiesz, że masz wszyst-
ko przygotowane to rób swoje regularnie. 

A zobaczysz wkrótce to czego oczeku-
jesz od swojego ciała. Daj mu czas. 

5. Technika ćwiczeń: jeśli nie wiesz jak 
poprawnie  wykonać dane ćwiczenie, al-
bo masz wrażenie, że wszyscy dooko-
ła dziwnie na Ciebie patrzą, to nie bój się 
podejść do trenera na siłowni. Z pewno-
ścią pokaże Ci jak wykonać dane ćwicze-
nie. Poza tym najczęściej kontuzje wy-
nikają właśnie ze złej techniki, dlatego 
zatroszcz się o to na samym początku.

6. Robiąć brzuszki chcesz wyrzeźbić 
brzuch: Jeden z największych mitów! Je-
śli masz tzw. oponkę, czyli warstwę tłusz-
czyku na brzuchu to wykonując brzusz-
ki- owszem trochę wyrzeźbisz brzuch- ale 
nie zobaczysz tego nigdy pod warstwą 
tkanki tłuszczowej. Nie ma czegoś takie-
go jak miejscowe spalanie tkanki tłusz-
czowej, czyli robiąc brzuszki nie gubisz 
tkanki tłuszczowej na brzuchu i tyczy się 
to każdej innej partii ciała.. Aby zgubić 
brzuch lepiej zaprzyjaźnij się z hantlami 
lub sztangami i innymi ćwiczeniami, któ-
re nie izolują jednej grupy mięśniowej.

7. Monitoring: Nie nie, wcale nie 

chodzi mi o kamery na siłowni. Mowa 
o monitorowaniu postępów. Otóż skąd 
masz wiedzieć, że osiągasz zamierzo-
ny efekt jeśli tego nie notujesz? Zmierz 
obwody, zrób sobie zdjęcia i porów-
naj to za miesiąc. I bardzo ważne- nie 
wchodź codziennie na wagę, a już na 
pewno nie przywiązuj do tego nadmier-
nej uwagi, ponieważ dobowe wahania 
wagowe mogą zniweczyć największy 
zapał. Sprawdzaj się co 1-2 tygodnie, 
a uczciwie rozliczaj swoją pracę w ska-
li miesiąca. Wtedy można obiektywnie 
stwierdzić czy jesteś na dobrej drodze 
czy trzeba coś zmienić.

Zastosuj się do tych 7 wskazó-
wek, a zobaczysz efekty już wkrótce. 
Powodzenia!

Możesz zrobić to jednak jeszcze szyb-
ciej, jeśli zaczniesz ze mną współpraco-
wać. Te porady to jedne z wielu wpisa-
nych w etykę mojej pracy. Nie widzisz 
efektów? Pozwól mi się przyjrzeć Two-
jej dotychczasowej pracy wybierając je-
den z rodzajów treningów. Zapraszam 
na stronę www.trenerdawidmazur.pl

Poczuj komfort bezpieczeństwa w czasie wakacji

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

Na ubezpieczeniu i na zdrowiu nie 
warto oszczędzać – szczególnie, gdy 
wakacyjny wyjazd za pasem. Nie po-
zwólmy, aby podczas błogiego wypo-
czynku tył głowy zaprzątały nam myśli 
związane z pytaniem „Co zrobię, je-
śli coś się stanie?”. Zafundujmy sobie 
wczasy bez zmartwień!

Zdobywanie górskich szczytów zakoń-
czone kontuzją, wywrotka łodzi na je-
ziorze, skaleczenie stopy podczas prze-
chadzki brzegiem morza, zgubienie się 
w lesie, kolizja drogowa w trakcie prze-
jażdżki wynajętym samochodem, szko-
dy w hotelu wyrządzone przez nasze po-
ciechy, atak choroby setki kilometrów od 
domu, zgubienie dokumentów czy wresz-
cie transport zwłok do ojczyzny – to tylko 
niektóre z wielu problemów, z jakimi nie-
stety regularnie spotykają się polscy tu-
ryści. Nie wszystkiemu można zapobiec, 
ale na każdą ewentualność można się za-
bezpieczyć. Dla nas, dla naszych bliskich 
i dla świętego spokoju…

Świadomość ludzi na temat wszelkiego 
rodzaju ryzyk jest coraz większa, w efek-
cie czego wielu z nich decyduje się na 

wykupienie odpowiedniego ubezpiecze-
nia. Im dalej i częściej podróżujemy, im 
większe miewamy problemy ze zdro-
wiem, im liczniejsza jest nasza rodzi-
na, tym bardziej powinniśmy pomyśleć 
o zabezpieczeniu.

OC obejmujące nas i naszych bliskich to 
oczywiście podstawa. Obecnie popular-
ną opcją jest rozszerzenie ubezpieczenia 
o ryzyko terroryzmu oraz na uprawianie 
sportów ekstremalnych. Osobne pozycje 
dedykowane sa osobom przewlekle cho-
rym, zainteresowanym usługą poszuki-
wania i ratownictwa w górach i na morzu 
oraz wyjeżdżającym do pracy sezonowej 
(na przykład tegorocznym maturzystom). 
Poza tym rośnie grono Klientów zainte-
resowanych wykupieniem ubezpiecze-
nia związanego z usługami medycznymi, 

transportem medycznym czy sprowa-
dzeniem zwłok do kraju. Sytuacje – cza-
sem dość kuriozalne – bywają różne, 
a przezorny zawsze ubezpieczony…

Ubezpieczenia dedykowane urlopowi-
czom mają w swojej ofercie wszystkie 
towarzystwa ubezpieczeniowe. W trak-
cie wakacji letnich wiele możliwości 
okraszonych jest zniżkami - tym bar-
dziej warto z tego skorzystać.
Życzymy Państwu, aby wakacje oka-

zały się niezapomnianą przygodą wol-
ną od wypadków i nieprzyjemnych in-
cydentów. Ale jeśli – odpukać – dojdzie 
do jakiegokolwiek zdarzenia, niech Pań-
stwa głowy będą wolne od wszelakich 
trosk i zmartwień. Cieszcie się waka-
cjami, a resztę zostawcie nam. Poleca-
my się!
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Grecja kierunkiem numer jeden
W tym biurze podróży oferta jest na 

tyle bogata, że każdy znajdzie w niej 
wczasy idealnie dopasowane do swo-
ich potrzeb. Dosłownie każdy…

Leszczyniak: Mowa oczywiście 
o Was, Pani Kasiu. Eurotop od 17 lat 
spełnia oczekiwania na-
wet najbardziej wymagają-
cych Klientów. No i właśnie 
– czego owi Klienci wyma-
gają jeśli chodzi o kierunki 
wyjazdu?

Katarzyna Mencel-Zieliń-
ska: Oferta jest bardzo bo-
gata. Organizagtorzy regu-
larnie wprowadzają nowe 
kierunki. Niemniej najwięk-
szym zainteresowaniem już 
od kilku lat cieszy się Grecja 
i Wyspy Greckie. Wielu naszych Klien-
tów z przyjemnością tam wraca. Doce-
niają nieustanne słońce, grecką gościn-
ność, pyszne jedzenie, starożytne zabytki 
i przystępne ceny. Jeśli dodać do tego 
zróżnicowane plaże, krystalicznie czystą 
wodę, dbałość o każdy detal w hotelach 
i niezwykle przyjazną kulturę, mamy 

przepis na wakacje idealne.

W jakich jeszcze kierunkach gustują 
mieszkańcy Leszna i regionu?

Oczywiście Hiszpania i wyspy hiszpań-
skie. Z roku na rok coraz większą popu-

larnością cieszy się Bułgaria. 
Głównym kryterium wybo-
ru jest w tym przypadku cena. 
W obliczu sytuacji geopoli-
tycznej nieco spadło zaintere-
sowanie wyjazdami do Tur-
cji i Egiptu, aczkolwiek nadal 
są to jedne z chętniej wybie-
ranych ofert. Te miejsca cha-
rakteryzuje bardzo korzystny 
stosunek jakości hotelu i jego 
otoczenia do ceny.

Podróż, nawet w najdalsze 
zakątki świata, nie zajmuje wyjątkowo 
dużo czasu. Lot samolotem to już chy-
ba norma?

Jak najbardziej. Zdecydowana większość 
naszych Klientów decyduje się właśnie na 
transport lotniczy, szybki i wygodny. Wy-
starczą zaledwie dwie, trzy godziny by 

polski chłód zamienić na słońce Morza 
Śródziemnego.

Wolimy leniuchować, czy raczej 
zwiedzać?

To już kwestia mocno indywidualna. 
Część osób decyduje się na dwutygodnio-
we wylegiwanie się na plaży, inne na cią-
głą podróż połączoną ze zwiedzaniem. 
Kto ma dużo czasu i urlopu, wybiera 
wczasy 10, 11 lub 14-dniowe. Kto nie ma 
tyle szczęścia, decyduje się na weekendo-
wy wypad po Europie (np. do Barcelony, 
Rzymu czy Paryża) lub tygodniowe All 
Inclusive. Coraz chętniej turyści wybierają 
wczasy 7+7, czyli wakacje złożone z sied-
miu dni intensywnego zwiedzania i sied-
miu dni leniuchowania, proponowane 
szczególnie mocno w przypadku krajów 
egzotycznych. Ciekawą alternatywą są 
także rejsy statkami turystycznymi – tak 
zwanymi pływającymi hotelami z mnó-
stwem atrakcji na pokładzie. To przede 
wszystkim wygoda i możliwość zwiedze-
nia wielu miejsc za jednym razem.

Dobrze, że od przybytku głowa nie bo-
li, bo wybór atrakcyjnych ofert zdaje 

się być naprawdę duży…

Warto na bieżąco być z nami w kon-
takcie, odwiedzać nas, przedzwonić lub 
zaglądać na naszą stronę internetową 
i przejrzeć wyszukiwarkę ofert. Są tam 
dostępne tysiące pozycji, bardzo zróżni-
cowane. Zapewniam, że wymarzone wa-
kacje są na wyciągnięcie ręki.

A zatem…

A zatem zapraszamy do biura podróży 
Eurotop! I życzymy wszystkim udanych 
wakacji!

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

Wrastający paznokieć to przykra dole-
gliwość wywołana najczęściej niewłaści-
wym skróceniem płytki. Pierwszym obja-
wem problemu jest dyskomfort w trakcie 
chodzenia, nieprzyjemny ucisk lub kłu-
cie, następnie bolesność. Zbagatelizo-
wanie tych objawów prowadzi do sta-
nu zapalnego, a następnie 
sączenia się treści ropnej 
i krwi. Ziarninowanie tkan-
ki to zaawansowany objaw 
zapalenia, skutkujący prze-
rostem skóry. Doświadczo-
ny podolog przy wszystkich 
powyższych stanach prowa-
dzi odpowiednio dopaso-
wane terapie, zawsze bio-
rąc pod uwagę szczegółowy 
wywiad.

Gdzie szukać pomocy?

Zawsze u podologa. Zanim 
wybierzesz gabinet, upew-
nij się, że osoba, do której 
zwracasz się o pomoc posiada odpowied-
nie kwalifikacje. Podolodzy chętnie dzie-
lą się efektami swojej pracy internecie – 
przeglądając ich strony łatwiej znajdziesz 

Jak poradzić sobie z wrastającym paznokciem?
miejsce, w którym oferta będzie skiero-
wana na Twoje potrzeby.

Dlaczego podolog?

Podolog to osoba wyspecjalizowana 
w problemach stóp; w jego rękach jest 

wiele metod i procedur sto-
sowanych indywidualnie do 
potrzeb i w taki sposób, by 
problemy, m.in. wrastają-
cych paznokci rozwiązywać 
szybko i na stałe.

Metody korekcji
wrastających paznokci.

Przy niewielkim wrasta-
niu i braku rany, najczęściej 
wystarczy odpowiednie 
zaaplikowanie tampona-
dy i instruktarz pielęgna-
cji palca w domu. Przy spe-
cyficznym, rurkowatym 
kształcie płytki, który czę-

sto również wywołuje bolesność, moż-
na zastosować wybrany rodzaj klam-
ry ortonyksyjnej. Przy zaawansowanych 
stanach lub dużych ubytkach paznokcia, 

wywoływanych niewłaściwym skróce-
niem płytki paznokcia, najczęściej, naj-
lepszym rozwiązaniem jest zastosowa-
nie Metody Arkady.
Wszystkie powyższe sposoby powinien 

dopasować, odpowiednio do sytuacji 
specjalista. Nie zawsze są to rozwiąza-
nia szablonowe, zatem powyższe wyja-
śnienia metod odbierz jako wiedzę in-
formacyjną, a nie instrukcję dla swojego 
podologa : )

Jakich działań powinieneś unikać?

Unikaj samoleczenia, zwłaszcza kie-
dy problem dotyczy Cię po raz pierwszy 
i nie otrzymałeś nigdy instrukcji postę-
powania od specjalisty. Zalecam unika-
nia chirurgicznych resekcji klinowych 
lub całościowych, które w dobie gabi-
netów podologicznych są przestarzałe, 
niepotrzebne, a często prowadzące do 
powikłań.

Kto z Was będzie wypatrywał porad 
w kolejnym „Leszczyniaku”? Dajcie 
znać na fanpage PODOlove Leszno!

Do usłyszenia!

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
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Chłapowski pozostawił akacje, oni pozostawią lipy
Pan generał miał głowę nie od parady, bo wprowadził takie roz-
wiązania w rolnictwie, jakich próżno było szukać w XIX wieku na 
innych polskich ziemiach. Jego starania procentują również dzi-
siaj, bo w pewnym sensie przez niego można delektować się wy-
jątkowo czystym miodem akacjowym z Kopaszewa.

Ciepły dzień. Z asfaltowej dro-
gi biegnącej przez Kopasze-
wo skręcam w prawo. Wjeż-

dżam w piaszczysty trakt, oddzielony od 
pól drzewami. Samochodem lekko rzu-
ca. Po chwili docieram do skraju lasu, 
gdzie z daleka widać rzędy uli. Zwykle 
w takich rejonach słychać 
śpiew ptaków, ale nie tu. 
Tutaj jest zupełnie ina-
czej. Ich odgłosy zagłu-
sza miarowe brzęczenie 
tysięcy, a może nawet mi-
lionów pszczół. Podobno są 
niespokojne, bo kończy się im 
pożytek rzepakowy. Tak mówi 
Radosław Chmielewski, z którym 
rozmawiam w pobliżu pasieki. Je-
steśmy w miejscu, które w pewnym 
sensie ukształtowała historia.

NAŚLADOWCA GENERAŁA

Pszczelnictwo na terenie Kopaszewa to 
zasługa znanego Wielkopolanina - gene-
rała Dezyderego Chłapowskiego. Kie-
dy Polska znajdowała się pod zaborami, 
a ziemie te wchodziły w skład Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, generał zakoń-
czył karierę wojskową  i  od 1816 roku 
rozpoczął nowy etap w swoim życiu jako 
właściciel ziemski i rolnik. Ta data miała 
charakter przełomowy. Działalność De-
zyderego Chłapowskiego związana była 
z nieustannym wprowadzaniem innowa-
cji w rolnictwie. On właśnie był pionie-
rem w sadzeniu pasów wiatrochronnych, 
niezwykle ważnych dla plonowania, ale 
również dających wiele innych korzy-
ści. Z pasów tych można 

było pozyskiwać drewno, 
ale przede wszystkim stały 
się źródłem pszczelego po-
żytku. Dominującą rośliną 
w śródpolnych zadrzewie-
niach była i jest do dzisiaj 
robinia akacjowa, którą licz-
nie odwiedzają pszczoły.
- Jedno z najstarszych ta-

kich zadrzewień liczy po-
nad sto lat i rośnie przy dro-
dze z Turwi do Kopaszewa, 
która zwana jest "Trak-
tem Chłapowskiego" - mó-
wi kopaszewianka, Dorota 
Chmielewska, która promo-

cji pszczelarstwa na tych ziemiach 
oddała się bez reszty.
Naśladowcy Chłapowskiego można 

szukać w osobie Piotra Świta, dawnego 
sołtysa Kopaszewa, społecznika, a nade 
wszystko zapalonego pszczelarza. Za je-
go sprawą po II wojnie światowej we wsi 
znów zaczęło przybywać pasiek. Właści-
wie nie było wtedy gospodarstwa, w któ-
rym nie można było natknąć się na dwa 
czy trzy ule.
- Piotr Świt był również znawcą cho-

rób pszczelich występujących w tym re-
jonie i zarazem znakomitym dokumenta-
listą wiejskiego życia oraz własnej pracy. 
Pozostał po nim bogaty materiał, któ-
ry przekazała mi jego wnuczka Stani-
sława Wiśniewska - opowiada Dorota 
Chmielewska.

NIEBIESKIE ULE

W rodzinie Chmielewskich tradycje 
pszczelarskie sięgają właśnie czasów po-
wojennych. W latach pięćdziesiątych Ka-
zimierz Chmielewski wraz ze Stanisła-
wem Motałą założyli swoją pierwszą 
pasiekę. Wspomina Czesław Chmielew-
ski, syn Kazimierza:
- Ojciec robił ule i ramki do nich, a Sta-

nisław Motała był fachowcem od pszczół. 

Obserwowałem to wszystko i - mając 16 
lat - zapragnąłem mieć własne pszczoły. 
Pamiętam, że miałem od 3 do 5 uli.
Trudno się dziwić, że następne pokole-

nia Chmielewskich też nie mogą żyć bez 
pszczół. Od 10 lat własne ule ma Rado-
sław, syn Czesława i podobne zaintereso-
wania wykazuje siedmioletni Staś. Naj-
młodszy pszczelarz w rodzinie ma w tej 

W maju zbiera się miód rzepakowy, 
w połowie czerwca - akacjowy, 

a do początku lipca - lipowy. 
W międzyczasie pozyskuje się 

wielokwiat.

 Pasieka Piotra Świta.  Kopaszewo 1944 r.

Pasieka St. Motały i K.Chmie-
lewskiego. Kopaszewo lata 50-
te XXw.

Taka pszczółka świetnie promuje kopaszewski
produkt tradycyjny.
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Chłapowski pozostawił akacje, oni pozostawią lipy

chwili trzy ule i wszystkie są niebieskie. 
Jak sam mówi, chce żeby odróżniały się 
od pozostałych.
Od ubiegłego roku "Miody z Kopasze-

wa" stają się coraz bardziej rozpoznawal-
ną marką. Dzieje się tak za sprawą żony 

pana Radosława, Doroty Chmielewskiej,  
która w ramach Stowarzyszenia "Gospo-
darze z Pasją" postanowiła odtworzyć hi-
storię miodów kopaszewskich.
To działanie doprowadziło do zareje-

strowania w styczniu ubiegłego roku 

produktu tradycyjnego "Miody z Kopa-
szewa", który promuje nie konkretnych 
producentów, lecz wszystkie miody po-
zyskiwane właśnie z tej wsi i oczywiście 
samą wieś.
- Z przykrością stwierdzam, że ta ga-
łąź gospodarki coraz szybciej zani-
ka, a wielu pszczelarzy nie ma następ-
ców wśród najbliższych - mówi Dorota 
Chmielwska.
Dlatego Stowarzyszenie "Gospodarze 

z Pasją" realizuje  projekty społeczne 
dotyczące pszczelarstwa dedykowane 
dzieciom i młodzieży.

COŚ OD SIEBIE

Współczesna działalność w zakresie 
pasiecznictwa jest w Kopaszewie pew-
nego rodzaju hołdem składanym gene-
rałowi Dezyderemu Chłapowskiemu. 
Bo to, że dziś we wsi w pasiekach sta-
cjonarnych pozyskuje się miody rze-
pakowy, lipowy, akacjowy i wielo-

kwiatowy, jest wyłącznie jego zasługą. 
Dwieście lat temu wykonał pracę, która 

procentuje współcześnie. Właściwie wy-
przedził swoje czasy, myśląc o tym, co 
dopiero nastąpi.
- My jesteśmy beneficjentami jego dzia-

łań, ale również sami chcemy dać kolej-
nym pokoleniom coś od siebie. Właśnie 
z tego powodu w ramach  wspomnianych 
projektów społecznościowych na tere-
nie Parku imienia Generała Dezyderego 
Chłapowskiego sadzimy lipy - zaznacza 
D. Chmielewska.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Pamiątka z trzydniowego kursu chorób pszczelich, który odbył się 23-25 sierpnia 
1935 roku w Poznaniu.

Radosław, Dorota i Stanisław Chmielewscy wraz z Teresą i Czesławem Chmielewskimi. 

Pamiętaj!

Jeśli chcesz spożyć miód, to najlepiej 
nałóż go sobie na łyżeczkę albo posma-
ruj nim chleb. Jeżeli zamierzasz wrzu-
cić go do wody, to tylko do takiej, która 
ma nie więcej niż 40 stopni Celsjusza. 
W przeciwnym razie zabijesz wszystkie 
najcenniejsze składniki odżywcze.
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Możemy być dumni
Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy śmieci ładowało się na przycze-
py i wywoziło ciągnikiem rolniczym na wysypisko. Obecnie Miej-
ski Zakład Oczyszczania w Lesznie jest jednym z najnowocze-
śniejszych przedsiębiorstw, posiadającym zaplecze sprzętowe na 
miarę XXI wieku.

Miejski Zakład Oczyszczania 
powstał niedługo po przemia-
nach ustrojowych, kiedy to 

wyodrębniono go z istniejącego przez la-
ta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Na początku 
był zakładem budżetowym, powołanym 
do utrzymania czystości i gospodarowa-
nia odpadami. W 2002 roku firma zosta-

ła przekształcona z zakładu budżetowego 
w spółkę. Dwa lata później MZO stał się 
już spółką międzygminną, a w 2005 roku 
pozyskał pieniądze na wielką jak na ów-
czesne czasy inwestycję - budowę Zakła-
du Zagospodarowania Odpadów w Trze-
bani oraz rekultywację trzynastu "dziur", 
jak zwano w tamtym okresie klasyczne 

wysypiska. Zaczęły one znikać w latach 
2008-2010, a wraz z likwidacją ostatniej 
"dziury" skończyła się prymitywna go-
spodarka odpadami.
 Poważne zmiany przyniosło wprowa-

dzenia tzw. ustawy śmieciowej, która zre-
wolucjonizowała proces zbierania i zago-
spodarowywania odpadów. W 2012 roku 
powstał Komunalny Związek Gmin Re-
gionu Leszczyńskiego - nowa jednost-
ka, na którą gminy scedowały działalność 
w obrębie zarządzania odpadami. Zmiany 
te pociągnęły za sobą wprowadzenie ry-
gorystycznych przepisów, które odtąd re-
gulowały i do dziś regulują działalność 
w tej branży. W tym czasie Miej-
skiemu Zakładowi Oczyszczania 
szefował Wiesław Wojdyła.
 - Dawniej odpady ładowało się 

widłami na przyczepę i wywozi-
ło na wysypisko. W porówna-
niu do tamtych czasów zmie-
niło się niemal wszystko. 
Obecnie jesteśmy nowo-
czesną spółką, korzystamy 
z najnowszych dostępnych 
technologii i dysponuje-
my sprzętem, który lokuje 
nas w czołówce podobnych 
firm działających w Polsce 
- przyznaje Dawid Tom-
czak, obecny prezes Miej-
skiego Zakładu Oczyszcza-
nia sp. z o. o.
 Firma w tym roku świętuje 

ćwierćwiecze istnienia. Jubile-
usz stał się znakomitą okazją do 
pewnych podsumowań i spojrzenia 
na niektóre sprawy z dystansu. To 
przyglądanie się rozwojowi spół-
ki z różnych perspektyw utwierdza 

Z okazji 25-lecia istnienia MZO, prezes spółki, Dawid Tomczak, odebrał wiele 
gratulacji i życzeń.

Publiczność porwały dziewczyny z Electrica Duo - 
Kasia i Paula zagrały na elektrycznych skrzypcach 
i harfie.

25-lecie MZO to przede wszystkim święto pracowników firmy, którzy poświęcają jej swoje życie.
I tak już od wielu lat.

Mieczysław Frąckowiak - właśnie ob-
chodzi 40-lecie pracy zawodowej, a im-
preza w Radosławiu była znakomitą 
okazją, aby go uhonorować. Jak za-
znaczył prezes Tomczak, pan Mieczy-
sław pracuje dłużej niż żyją niektórzy 
z obecnych na sali.

w przekonaniu, że firma poszła we wła-
ściwym kierunku, chociaż nie zawsze by-
ło łatwo. Podczas imprezy zorganizo-
wanej z okazji 25-lecia firmy na Ranczo 
Radosław mówił o tym - zwracając się do 
pracowników MZO - Adam Mytych, wi-
ceprezydent Leszna:
 - Kilkanaście lat temu kilku odważ-

nych ludzi podjęło decyzję, aby ucywili-
zować gospodarkę odpadami nie tylko 
w Lesznie, ale również w całym regionie 
leszczyńskim. Codzienny państwa trud 
sprawia, że w naszym regionie żyje się 
bardziej niż przyzwoicie. Myślę, że może-
my być dumni z tego, co osiągnęliście.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Niemałe zainteresowanie 
wywołały występy Rewii 
Incanto. Panie pokazały się 
gościom w kilku, zupełnie 
różnych odsłonach.
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Piękna pogoda, komplet widzów, olbrzymie emocje i kolejny 
wielki triumf Polaków – tego wszystkiego polscy kibice oczeku-
ją od finałów Drużynowego Pucharu Świata, które w dniach 7-8 
lipca odbędą się w Lesznie.

Fani speedway’a – wszystkie ręce na pokład!
Drużynowy Puchar Świata na Żużlu jest największym żużlowym świętem na are-
nie międzynarodowej. Rokrocznie finały okraszone są niesamowitą dawką emo-
cji. W głowach leszczynian ciągle tkwią zawody organizowane na Stadionie im. 
Alfreda Smoczyka w latach 2007 i 2009, kiedy to Polacy w wielkim stylu wywal-
czyli złote medale. Leszno dwukrotnie okazało się dla naszej reprezentacji bardzo 
szczęśliwe i chyba nikt z Biało-Czerwonych nie spodziewa się, że tym razem bę-
dzie inaczej.
Bilety na tegoroczny finał cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Organizato-
rzy spodziewają się kompletu widzów. Niewykluczone, że w dniu zawodów kasy 
biletowe będą nieczynne, bo zabraknie wejściówek. Dlatego też osobom zainte-
resowanym udziałem w tym jakże wyjątkowym widowisku radzimy nie zwlekać 
z zakupem biletu. Wspólnie pomóżmy Biało-Czerwonym obronić mistrzowski ty-
tuł wywalczony przed rokiem w Manchesterze.

Miejsce I II III Suma
Polska 7 3 1 11
Dania 4 5 3 12

Szwecja 3 2 7 12
Australia 2 4 3 9

Wielka Brytania 0 2 1 3
Rosja 0 0 1 1

Klasyfikacja medalowa DPŚ

Drużynowy Puchar Świata rozgrywany jest od 2001 roku, jako kontynuacja Dru-
żynowych Mistrzostw Świata na Żużlu. Zawody odbywają się pod patronatem 
Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM), a zwycięzca otrzymuje prze-
chodnie trofeum imienia Ove Fundina.
W 16 dotychczasowych turniejach prym wiedli Polacy, którzy wygrywali aż sied-
miokrotnie. Do tego dorzucili 3 srebra i 1 brąz.
DPŚ niemal całkowicie został zdominowany przez cztery reprezentacje: Polski, 
Danii, Szwecji i Australii.

Tego nie można przegapić! Leszno światową stolicą żużla

Wyniki Drużynowego Pucharu Świata 2016 (Manchester, Wielka Brytania)

      I. Polska* - 39  II. Wielka Brytania - 32 III. Szwecja - 30  IV. Australia - 22

* Piotr Pawlicki - 10, Bartosz Zmarzlik - 11, Patryk Dudek - 10, Krzysztof Kasprzak - 8
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Tak prezentuje się Polska Husaria 
Zawodnicy:
Patryk Dudek | Piotr Protasiewicz | Jarosław Hampel
(Falubaz Zielona Góra) | Maksym Drabik (Sparta Wro-
cław) | Maciej Janowski (Sparta Wrocław) |Przemysław
Pawlicki (Stal Gorzów) | Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów)
| Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) | Piotr Pawlicki
(Fogo Unia Leszno) | Bartosz Smektała (Fogo Unia
Leszno)

Menedżer:
Marek Cieślak (Falubaz Zielona Góra)

Decyzją Marka Cieślaka w wielkim finale DPŚ wy-
stąpią: Patryk Dudek (Falubaz Zielona Góra), Ma-
ciej Janowski (Sparta Wrocław), Bartosz Zmarz-
lik (Stal Gorzów), Piotr Pawlicki i Bartosz Smektała 
(Fogo Unia Leszno).

Polacy są zdecydowanym faworytem imprezy. W roli 
ich najgroźniejszych rywali stawiani są przede wszyst-
kim Duńczycy, Australijczycy i Szwedzi. Czarnym ko-
niem zawodów mogą się jednak okazać Rosjanie, 
w których drzemie ogromny potencjał.

 1 lipca
Półfinał w King's Lynn (Wielka Brytania)
Czechy, USA, Australia, Wielka Brytania

 4 lipca
Półfinał w Västervik (Szwecja)
Szwecja, Dania, Rosja, Łotwa

 7 lipca
Baraż w Lesznie (godz. 19)
O awans powalczą drużyny z miejsc 2. i 3. z półfinałów

 8 lipca
Finał w Lesznie (godz. 19)
O medale powalczą Polacy (jako gospodarze turnieju), zwycięzcy 
półfinałów oraz triumfator barażu.

Drużynowy Puchar Świata 2017
 plan jazdy

Tego nie można przegapić! Leszno światową stolicą żużla

TEKST: MICHAŁ DUDKA

Imprezy towarzyszące Drużynowemu Pucharowi Świata
przy stadionie

Piątek, 7 lipca od godz. 16

Strefa Monster Energy – Alejka pod stadionem
16:30 – 17:00 | Bijemy rekord Polski w zumbie (30 minut tańca bez przerwy!) - stadion lekkotletyczny
17:00 | Stadion speedrowerowy: turniej młodzieżowy
17:00 | Koncert zespołu Sunday Morning – alejka/scena
18:00 | pokaz pole dance – alejka/scena

Sobota, 8 lipca, od godz. 16:00

Strefa Monster Energy – Alejka pod stadionem
16:00 | występ mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna – alejka/scena
16:15 | zjazd ponad 100 starych motocykli – alejka
- konkursy i zabawy
- strefa animacja
- strefa muzyki, w tym spotkanie z reprezentacją polski, koncert zespołu Ogień i występ Cheerleaderek 50 Plus
- strefa sportu

AUTOPROMOCJA
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Największy wybieg w parku zamiesz-
kuje bardzo stara rasa bydła domowe-
go. Została wyhodowana w zachodniej 
i północnej Szkocji. Wzorzec rasy zo-
stał stworzony już w 1884 roku i nigdy 
nie był zmieniany.
Wbrew ociężałemu wyglądowi to 

zwierzęta bardzo sprawne fizycznie. 
Potrafią z miejsca wyskoczyć w górę 
nawet na wysokość 1,7 metra! Są bar-
dzo odporne na niskie temperatury. Po-
maga im w tym gruba, dwuwarstwowa 
sierść. Dzięki efektownej grzywie ich 
oczy chronione są przed wiatrem.
Rasa ta charakteryzuje się długo-

wiecznością, nawet 20-letnie krowy ro-
dzą cielęta. Przy ich wybiegu należy 
pamiętać, że bardzo łatwo się płoszą, 
a zdenerwowane są zdolne do szybkich 
i gwałtownych reakcji.

TEKST I ZDJĘCIE: MICHAŁ DUDKA
WSPÓŁPRACA: MICHAŁ TRZMIEL

Bydło domowe rasy szkockiej górskiej
highland cattle (Bos taurus) 

Czy wiesz, że…
 

Krowa (samica) tej rasy osiąga wagę do 
450 kg, a buhaj (samiec) może ważyć 

nawet 650 kg?!

REKLAMA
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W spirali zadłużenia, 
bez możliwości ucieczki

Wabieni chwytliwymi hasłami dają się 
omamić. Szukają rozwiązania proble-

mów i lepszego jutra w lukratywnych 
ofertach, które z czasem stają się ich 
najgorszym koszmarem. Lista jest 

coraz dłuższa, niewielu uczy się 
na błędach innych. Są ła-

twowierni. Tak bardzo 
łatwowierni…

Mowa o ludziach. 
O nas. O znacz-
nej części społeczności, 

także tej naszej, lokalnej. Wielu z nich 
to osoby starsze, ale są też młodzi na do-
robku i dojrzali, miastowi i mieszkań-
cy wsi, bezrobotni i na dobre pochłonięci 
pracą na dwa etaty, kobiety i mężczyź-
ni. Łączy ich jedno – nie są dość ostrożni 
w swoich decyzjach finansowych.
Nowe banki, szybko i tanio, bez zbędnych 

formalności, niskie raty, szybka gotówka, 
bez poręczycieli, bez dodatkowych opłat, 
oddłużenia, konsolidacje, szybka decy-
zja, bez BIK i komornika, bank odmawia 
a my nie – to tylko niektóre z wielu haseł 
serwowanych na co dzień przez kredyto-
wych naciągaczy, którzy żerują na trud-
nej sytuacji życiowej i problemach finan-
sowych ludzi. Aż trudno uwierzyć w to, 
że jeszcze niedawno w samym Lesznie 
funkcjonowały dwie placówki finanso-
we, których podejrzane działanie od daw-
na było znane organom ścigania. Mimo 
to przez długi czas z powodzeniem zara-
biali na kolejnych nieostrożnych. Dopiero 
przed kilkoma miesiącami placówki zo-
stały zamknięte. Postępowanie w sprawie 
setek, jeśli nie tysięcy oszukanych w całej 
Polsce prowadzi prokuratura we Wrocła-
wiu. Szefów firm aresztowano.
Ale o co tyle szumu? – ktoś zapyta. – 

Wiem ile pożyczam, oddam z procentem 
(niewielkim, przecież w ofercie wyraź-
nie napisali…) i po kłopocie – ktoś doda. 
Sęk w tym, że ów ktoś prawdopodobnie 
nigdy nie miał do czynienia z kredyta-
mi zaciąganymi w parabankowych in-
stytucjach. I nie wie, jak oddłużanie wy-
gląda w praktyce. Ile kosztuje nerwów, 

zdrowia, sił i pieniędzy. Bo ko-
niec końców okazuje się, że rata 

wcale nie taka niska, że oddać trzeba 
znacznie więcej niż pożyczono, że życz-

liwi i wyrozumiali byli tylko przed pod-
pisaniem umowy. I że to wszystko na po-
czątku była ściema.
Z czasem, ku zdziwieniu nieostroż-

nych klientów, wyrastają różne kwiat-
ki. Pan Marian z Leszna wziął pożycz-
kę w wysokości 12.000 zł, z czego blisko 
3000 zł wyniosła prowizja dla pośredni-
ków. Pani Janina miała oddać dwa razy 
więcej, niż pożyczyła. Pan Janusz nawet 
nie wiedział, że zamiast 2000 zł zacią-
gnął kredyt na kwotę 45.000 zł! A pan 
Piotr otrzymał sowity kredyt, pomi-
mo upojenia alkoholowego i widocznej 
niepełnosprawności…
Brzmi nieprawdopodobnie? Otóż - za-

smucimy Was, drodzy Czytelnicy - ta-
kie sytuacje zdarzają się naprawdę! Tylko 
jak się temu dziwić, skoro bezgranicznie 
zawierzamy pośrednikom. Nie czytamy 
umów, podpisujemy co nam podsuną. Bo 
stron dużo, literki małe, a pani taka mi-
ła… A potem napotykamy problem, któ-
ry tygodniami nie pozwala nam zasnąć. 
Wpadamy w długi, z których nie potrafi-
my się wykaraskać. I nikt nie potrafi nam 
skutecznie pomóc.
Apelujemy zatem o rozsądek i ostroż-

ność! Najlepiej trzymać się jak najdalej 
od pożyczek, a jeśli już musicie co nieco 
zaciągnąć, dokładnie przeczytajcie umo-
wę przed jej podpisaniem!
Chyba, że wolicie szybko i dużo. 

Kłopotów.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIE: PIXABAY.COM
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Czernina wyłącznie w "Mamucie"!
Ten lokal szczególnie wyróż-
nia się spośród innych restaura-
cji Leszna. Wyłącznie tutaj moż-
na skosztować niedostępnych 
nigdzie indziej specjałów trady-
cyjnej polskiej kuchni.
 
"Mamut" powstał w 1991 roku. Jego 
pierwsza siedziba mieściła się tam, 
gdzie obecnie znajduje się leszczyń-
ski ZUS. W 1999 roku został przenie-
siony na Nowy Rynek do kamienicy 

pod numerem 29. Na parterze bu-
dynku mieści się pub, będący miej-
scem spotkań Leszczyńskiego Brac-
twa Motocyklowego. To znakomite 
miejsce na luźne pogawędki. Za to 
na I piętrze znajduje się restauracja 
na 80 osób, w której serwowane są 
dania kuchni polskiej i europejskiej. 
Charakterystyczne potrawy?
 - U nas można skosztować czerni-
nę, móżdżek oraz wątróbkę babuni 
- mówi Maciej Majewski, właściciel 

Przedsiębiorstwa Gastronomiczne-
go "Mamut".
 W restauracji organizowane są spo-
tkania rodzinne, imprezy firmowe, 
szkolenia, wesela, chrzciny i wiele in-
nych uroczystości.
 Piętra II i III kamienicy pod nume-
rem 29 zajmuje istniejąca od 2005 
roku część hotelowa. Jest tu 9 pokoi 
- jeden jednoosobowy i osiem dwu-
osobowych - wyposażonych w łóż-
ka małżeńskie.

Zapoznaj się  ofertą "Mamuta" - wejdź na www.mamut.leszno.pl | W ofercie firmy pyszne dania na zamówienie - tel. 65 520-17-77

KOLARSTWO
Aż 650 zwolenników dwóch kółek wystartowało w Lesz-
czyńskim Maratonie Rowerowym. Wielu z nich zdecy-
dowało się na pokonanie dłuższego, 90-kilometrowego 
odcinka. Najszybsi dotarli do mety w czasie nieco po-
nad 2 godzin i 7 minut. 

Z kolei 450 zawodników wzięło udział w kolejnej od-
słonie Solid MTB Maraton. Rywalizowano na trzech dy-
stansach, wszystkie padły łupem reprezentantów Realu 
64-sto: Maciej Kasprzak najszybciej pokonał 66 km, Woj-
ciech Mizuro 39 km, a Michał Kaźmierczak 25 km.

PŁYWANIE
Worek medali z poznańskich term przywieźli młodzi 
pływacy Miejskiego Klubu Astromal Leszno. W sumie 
wywalczyli aż 11 krążków. Na podium stawali: Jakub Ja-
niak, Aleksandra Wiśniewska, Oliwia Smektała, Jakub 
Krawczyk, Sara Kaminiarz, Mikołaj Grzesiecki, Martyna 
Kozłowska, Iwo Kliber i Jonasz Napiecek. 
Nieźle poradzili sobie także na kolejnych zawodach roz-
grywanych na tym samym obiekcie, podczas rundy 
Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Mło-
dzików. Jakub Janiak wywalczył aż cztery medale (2 zło-
te i 2 srebrne), brąz dorzuciła sztafeta mieszana (Oliwia 
Ratajczak, Zuzanna Sobierajska, Aleksandra Wiśniewska, 
Jakub Janiak).

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA
X-Demon Tęcza Leszna szóstą drużyną w kraju 
w kategorii kadetek do lat 16. W finałowym tur-
nieju Mistrzostw Polski w Tarnowie odniosły jed-
no zwycięstwo i trzy porażki. 6. miejsce w Polsce 
to spory sukces dla ekipy z Leszna.

Mamy Mistrzynie! Zespół X-Demon Tęczy Lesz-
no wywalczył tytuł Mistrza Polski w katego-
rii do lat 14. W finałowym meczu podopieczne 
Krzysztofa Zajca pokonały ekipę ze Zgorzel-
ca 79:67. Mistrzynie grały w składzie: Liwia 
Adach, Patrycja Banaszak, Paulina Banaszak, 
Zuzanna Duda, Kornelia Hromada, Aleksandra 
Koczorowska, Maja Pietrzak, Natalia Skorczyk, 
Wiktoria Skrzypczak, Marta Śródecka, Sandra 
Walachowka i Weronika Żelisławska. Brawo! 
W Lesznie gorące powitanie zgotowali złotym 
młodziczkom bliscy i kibice.

KOSZYKÓWKA MĘSKA
W szeregach pierwszoligowego Jamalexu Polonii 
1912 Leszno trwa budowanie składu przed sezo-
nem 2017/2018. Pierwsi zawodnicy już przedłuży-
li kontrakty, są to: Radosław Trubacz, Nikodem Si-
rijatowicz, Stanferd Sanny i Maciej Rostalski.

KRĘGLARSTWO
Kolejny sukces Polonii 1912 Leszno! Juniorzy 
wywalczyli we Wronkach tytuł mistrzów Polski. 
Złoty medal dało wykulanie 2219 punktów (Fi-
lip Glapiak 531, Kamil Kozłowski 572, Mateusz 
Klecha 522, Michał Szulc 594). Nieco gorzej po-
radziły sobie juniorki, które zajęły czwarte miej-
sce (Anna Łochowicz 515, Angelika Ciszewska 
480, Marcelina Stróżyńska 392, Nicoletta Du-
dziak 536).

W Pucku rozdano ostatnie w tym sezonie me-
dale Mistrzostw Polski. Złoto w tandemach wy-
walczył duet Kinga Konopa i Mateusz Klecha, 
a brązowy medal zdobyła Anna Chwastyniak do 
spółki z Piotrem Kielibą. W sprintach na drugim 
stopniu podium stanęła Joanna Lajtke.

SIATKÓWKA
PLAŻOWA

Na boiskach przy III Liceum Ogólnokształcącym 
w Lesznie odbył się X Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Astromalu. Do boju przystąpiły 24 eki-
py. Zwyciężyła para Paweł Pietraszko - Bartosz 
Mariański, zawodnicy GKS Katowice.

(1
8/
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PIŁKA NOŻNA
Zakończyły się rozgrywki IV Li-
gi. Polonia Leszno zakończyła se-
zon na 7. miejscu. W ostatniej ko-
lejce spotkań poległa w Ostrowie 
Wielkopolskim 1:3. Honorowe tra-
fienie dla gości zaliczył Jędrzej 
Wydmuch.

SPEEDROWER
Przekonywujące zwycięstwo na własnym 
torze odnieśli reprezentanci LKS Szawer 
Leszno. Pokonali Mustanga Żołędowo 
94:63.

LEKKOATLETYKA
11 krążków wywalczyli na Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów w Poznaniu re-
prezentanci UKS Achilles Leszno. Złote medale zdobyła Patrycja Maciejewska 
(rzut dyskiem i rzut młotem) oraz Anna Maciejewska (rzut oszczepem), srebr-
ne Dorota Górska (bieg 100m przez płotki), Jolanta Klimasz (rzut dyskiem i rzut 
młotem) oraz sztafeta 4x100m (Krajka, Grzegorowski, Ośko i Królikowski), a brą-
zowe Szymon Królikowski (bieg 100m), Łukasz Gembalski (bieg 2000m z prze-
szkodami) oraz Grzegorz Walewski (bieg 1500m).

ŻUŻEL
Byki nabierają rozpędu. Po porażce we Wrocławiu z tamtejszą Spartą odniosły trzy 
kolejne zwycięstwa. Najpierw na własnym torze zgodnie z planem uporały się 
z częstochowskimi Lwami, a potem odniosły niezwykle cenne zwycięstwa w Ryb-
niku i Zielonej Górze. Unia Leszno z meczu na mecz jest coraz mocniejsza. Lesz-
czyńscy kibice powoli ostrzą sobie zęby na play-offy. Już teraz zapowiada się wspa-
niała walka o medale i wielkie emocje.

Wrocław 51 – 39 Leszno 
(Sajfutdinow 8+2, Kildemand 6+1, Pawlicki 10+2, Zengota 9, Kołodziej 3, Kubera 
1+1, Smektała 2)

Leszno 57 – 33 Częstochowa 
(Sajfutdinow 8+1, Kildemand 4+1, Pawlicki 14+1, Zengota 11+1, Kołodziej 12, 
Smektała 3, Kubera 5+1)

Rybnik 44 – 46 Leszno 
(Sajfutdinow 13, Kildemand 2+1, Pawlicki 5+2, Zengota 10, Kołodziej 7, Kubera 2, 
Smektała 7)

Zielona Góra 42 – 48 Leszno 
(Sajfutdinow 10+1, Kildemand 6, Pawlicki 8, Zengota 8+3, Kołodziej 8, Kubera 5+1, 
Smektała 3)

19 sierpnia w rosyjskim Togliatti odbędzie się finał Grand Prix Challenge. Najlepsi 
zawodnicy wywalczą awans do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. W turnieju fi-
nałowym, dzięki udanym występom w eliminacjach i półfinałach, wystąpią m.in. 
reprezentanci Fogo Unii Leszno Piotr Pawlicki i Peter Kildemand.

Janusz Kołodziej i Bartosz Smektała bronili polskich barw w meczu towarzy-
skim pomiędzy Biało-Czerwonymi a Rosją w Ostrowie Wielkopolskim. Wywalczyli 

odpowiednio 8 i 5 punktów. Polska triumfowała 54:36.

Najpierw Bartosz Smektała w węgierskim Nagyhalász, a potem Dominik Kube-
ra we francuskim Macon zwyciężyli w półfinale Indywidualnych Mistrzostw Euro-
py Juniorów. Obaj zatem, w roli głównych faworytów do medali, powalczą w finale 
turnieju w łotewskim Daugavpils, który zaplanowano na 26 sierpnia.

Za nami kolejne rundy Grand Prix. W Pradze zawodnicy Unii Leszno nie odegrali 
kluczowych ról. Peter Kildemand z 8 punktami na koncie zajął miejsce 8., Piotr Paw-
licki z 7 pkt. był 11., a Emil Sajfutdinow z 2 pkt. na koncie zajął ostatnie, 16. miejsce. 
Zgoła inaczej Rosjanin zaprezentował się w Horsens. Znakomita jazda i 14 wywal-
czonych oczek dły mu miejsce na drugim stopniu podium. Piotr Pawlicki z 4 pkt. na 
koncie był 13., a Peter Kildemand z 3 pkt. dopiero 14.

Nicki Pedersen nadal pauzuje. Duńczyk zmaga się z groźnym urazem kręgosłupa. 
Przed nim kolejne badania. Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle wróci na tor. W przy-
padku 40-letniego zawodnika Fogo Unii każdy scenariusz zdaje się być możliwy.

Tabela PGE Ekstraligi
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans

1 Stal Gorzów 9 15 + 54
2 Sparta Wrocław 8 14 + 47
3 Fogo Unia Leszno 9 13 + 60
4 Falubaz Zielona Gora 8 12 + 2
5 ROW Rybnik 7 7 + 6
6 Włókniarz Częstochowa 9 7 - 56
7 Get Well Toruń 10 4 - 50
8 GKM Grudziądz 8 4 - 63

TEKST: MICHAŁ DUDKA

REKLAMA
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U nas Twoja reklama
żyje

cały miesiąc!

Dzwoń: 603-668-780

Bieganie bez limitu

Podczas niedzielnych, wspólnie po-
konywanych kilometrów endor-
finy szaleją. Nikt wtedy nie roz-

mawia o pracy, wszyscy koncentrują się 
na biegach. Członkowie grupy wspól-
nie uczestniczą w zawodach i organizu-
ją wypady w góry, aby tam jeszcze cię-
żej trenować. Lesz NO Limits organizuje 
również wiele akcji takich jak bieganie 
o poranku czy biegi nocne. Biegacze or-
ganizują także pikniki rodzinne, podczas 
których dzieci mogą podpatrzeć, jak ich 
rodzice spędzają czas wolny. To z pew-
nością zaprocentuje w przyszłości i naj-
młodsze pokolenie pójdzie w ślady ro-
dziców, pielęgnując w sobie zdrowy tryb 
życia. Grupa ma również w planach zor-
ganizowanie wymagającego biegu ultra.  

Niejeden o nich słyszał i niejeden chciałby zostać jednym z nich - mowa o sympatykach biegów ultra i obcowania z naturą, czyli członkach 
grupy Lesz NO Limits Runners. Została ona utworzona dwa lata temu przez Sebastiana Stokłosę, Miłosza Szcześniewskiego i Jakuba Parę.

A ponieważ Leszno i okolice to w więk-
szości tereny nizinne, nie ma tu miejsca 
na żadne wymówki.
Współzałożyciel grupy – Miłosz (Salco 

Sport Team) to bardzo utalentowany bie-
gacz długodystansowy. Jest skromnym 

człowiekiem zaciekle dążącym do celu. 
Jak twierdzą jego podopieczni, nie po tru-
pach, lecz własnym samozaparciem i siłą 
umysłu. Zawsze stara się wspierać człon-
ków grupy. Przygotowuje dla nich nie-
dzielne treningi, które pomagają osiągać 

wyznaczony cel. Zawodnicy Lesz NO 
Limits dokonują często rzeczy niemożli-
wych i pokonują niewyobrażalne dystan-
se. W tym roku Miłosz w parze z Piotrem 
Hercogiem wygrali „Bieg Rzeźnika”. 
Piotr Organista przebiegł dystans 240 ki-

lometrów na Dolnośląskim Festiwalu 
Biegowym, a Przemysław Kasiński zajął 
trzecie miejsce w ostatniej edycji ultrama-
ratonu "Gwint" na dystansie 110 km. Jak 
sami mówią, ich największym atutem są 
ludzie, którzy sprawiają, że każdy, nawet 

Niedzielne treningi integrują coraz większą liczbę biegaczy z Leszna i okolic. Biegacze z Lesz NO 
Limits wzajemne wsparcie i motywowanie do przełamywania barier, a w nagrodę kilka głęb-
szych oddechów na szczycie i dziecięca radość z osiągniętego celu. Biegasz w to?

ten najbardziej wymagający trening prze-
mienia się w dziką frajdę. Potrafią cieszyć 
się z sukcesów pozostałych, istotnie jest 
przecież czuć siłę w grupie. To mobilizu-
je i sprawia, że cały czas są w stanie osią-
gać więcej. Dla tych ludzi bieganie ultra 
ma zupełnie inny wymiar, inne znaczenie. 
To styl życia, indywidualna ścieżka, któ-
rą podążają, doceniając przy okazji pięk-
no natury. Dla nich to po prostu czysta pa-
sja i nieopisana radość! 
Chcesz dołączyć do tych endorfinowych 

szaleńców? Wystarczy polubić ich profil 
na facebooku: Lesz NO Limits Runners 
i pojawić się na treningu o wyznaczonej 
godzinie. Do biegu gotowi? Start!

TEKST: A.K.

AUTOPROMOCJA
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Goździki nie tylko od święta 
Dzięki zawartości eugenolu, 
czyli substancji, która zmniej-
sza aktywność enzymów pro-
wadzących do stanów zapal-
nych, goździki hamują rozwój 
infekcji drożdżowej, czy nawet 
rozwój choroby nowotworowej. 

Każdy kojarzy tę przyprawę z grudnio-
wym czasem i aromatyczną pomarań-
czą, ale nie wszyscy wiedzą, że goździ-
ki mają o wiele szersze zastosowanie niż 
tylko to ozdobne. Suszone pąki kwiato-
we goździkowca korzennego – stale zie-
lonego drzewa pochodzącego z Azji, już 
od ponad 2 tysięcy lat są znane ze swo-
ich leczniczych właściwości. 
Goździki mają bardzo silne działanie an-
tyseptyczne, dlatego doskonale radzą 
sobie z bólem zębów. Wystarczy prze-
gryźć kilka z nich i trzymać w ustach 
przez około 2 minuty. A jeśli akurat wy-
bieramy się do dentysty zadziała on lek-
ko znieczulająco. 

Natomiast ssanie całych goździków usu-
nie z ust nieprzyjemny zapach (na przy-
kład czosnku) lub nieświeży oddech. 
Dlatego wybierając w sklepie przypra-
wę omijaj tę w proszku, ponieważ bar-
dzo szybko traci smak i aromat, a co za 

tym idzie, eteryczne działanie jest zdecy-
dowanie słabsze. To świetny zamiennik 
gum do żucia, których skład jest niemal-
że wyłącznie chemiczny.
Dzięki goździkom, które również bar-
dzo dobrze radzą sobie z niszczeniem 

wolnych rodników, nasz organizm wol-
niej ulegnie procesom starzenia się. Licz-
ne substancje antyutleniające oczysz-
czają ciało z toksyn takich jak fenole, czy 
indole.

 A.K.

Jednogarnkowe danie
Kurczak ze szpinakiem, makaron z boczkiem, czyli 
przepis na obiad, który zmieści się w jednym naczyniu.

Składniki:

6 plastrów boczku
2 piersi z kurczaka
Pęczek świeżego szpinaku
4 ząbki czosnku
2 łyżeczki soli
1 łyżeczka pieprzu
5 szklanek mleka
1 opakowanie makaronu penne 
Starty parmezan 

Jak to zrobić?

Przygotuj naczynie, które po-
mieści wszystkie składniki. Bo-
czek należy pokroić na mniejsze 
kawałki i podsmażyć bez dodat-
ku tłuszczu. Następnie dodać po-
krojoną w kostkę pierś z kurcza-
ka. Podsmażone kawałki piersi 
wyciągamy na osobne naczynie, 

a do boczku wrzucamy szpinak 
wraz z przeciśniętym przez pra-
skę czosnkiem i przyprawami. 
Mieszając czekamy aż szpinak 
zmniejszy swoją objętość. Dorzu-
camy z powrotem odłożoną wcze-
śniej pierś z kurczaka i wlewamy 
mleko doprowadzając do wrze-
nia. Kolejno do naczynia wrzu-
camy makaron i mieszając co ja-
kiś czas zostawiamy potrawę na 
ogniu aż makaron nie napęcznieje. 
Na koniec dodajemy starty ser par-
mezan. Gotowe danie na talerzu 
również można posypać odrobiną 
sera. Smacznego!

Czas wykonania: 30 minut
Porcja dla: 4 osób

A.K.

Zd
ję

ci
e:

 p
ix

ab
ay

.co
m



42 # kobieta (nie)zwykła

Agnieszka Wiatrowska
Książka

Jestem molem książkowym i uwielbiam, gdy czytadło 
trzyma w napięciu. Pochłaniam wszystko co wpadnie 
mi w ręce. Bardzo polubiłam tytuły Remigiusza Mro-
za (seria z komisarzem Forstem), a „Deniwelacja” to dla 
mnie absolutnie numer jeden! Z niecierpliwością cze-
kam na kolejne tomy z Chyłką i Zordonem.

Instruktorka pole dance. Prowadzi 
zajęcia z pole dance fitness i aerial 
hoops w swojej szkole tańca na ru-
rze (Pole Power). 

Miejsce
Moim ulubionym ostatnio miejscem (poza Pole Po-
wer, które jest bezkonkurencyjne oczywiście) jest 
ścieżka rowerowa prowadząca do Pawłowic, któ-
rą pokonuję na rolkach. Miejscem, które lubię ze 
względu na pyszne jedzenie jest leszczyńska Zielo-
na Antresola.

Płyta
Equador – Bones of Man. Przy tych dźwiękach się naj-
lepiej relaksuję. Niesamowite brzmienie, świetne rów-
nież do tańca. Jednak mój rytm wyznaczają dzieci 
i praca. Kocham to co robię i czuję się spełniona za-
wodowo, ale przede wszystkim jestem mamą. Moi sy-
nowie są dla mnie najważniejsi. To oni mobilizują do 
działania.

Zapach
Może to nie babskie, ale wcale nie wymienię na-
zwy perfum. Uwielbiam zapach frezji – dla mnie 
uzależniający!

Rytuał
Każdego dnia rano moi chłopcy przychodzą do 
łóżka na poranną dawkę przytulania, a potem ra-
zem idziemy na śniadanie. To najfajniejszy rytuał 
i najlepszy motyw na rozpoczęcie dnia.

Mama dwóch łobuzów - Antosia 
i Janka.  Uwielbia książki, przytula-
sy i jazdę na rolkach…

TEKST: A. K.
ZDJĘCIE GŁÓWNE: NATALIA KOŁODZIEJ

POZOSTAŁE FOTOGRAFIE:
MATERIAŁY PROMOCYJNE I PIXABAY.COM
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To na pewno nie jest herbata!
Do Europy yerba mate trafi-
ła podobnie jak ziemniaki. Zo-
stała przywieziona na statku 
z Ameryki Południowej do por-
tu w Europie. Początkowo zna-
na tylko marynarzom, z czasem 
okazała się prawdziwym hitem. 
Obecnie w Paragwaju jest bar-
dziej popularna niż kawa czy 
herbata. W Europie podobny 
wynik może osiągnąć wkrótce 
w Portugalii, ale też w Polsce… 

Na polski rynek trafiła około 2005 
roku. Najpierw była dostępna 
tylko w sklepach internetowych, 

później - w prawie każdym sklepie zielar-
skim. Yerba mate jest napojem przyrzą-
dzanym z gałązek ostrokrzewu paragwaj-
skiego (Ilex paraguariensis), czyli rośliny 
występującej jedynie pomiędzy Oceanem 
Atlantyckim a rzeką Paraguay. Można ją 
spotkać w takich państwach jak: Argen-
tyna, Brazylia, Urugwaj oraz Paragwaj. 
Jest to wiecznie zielone drzewko, sięga-
jące nawet 15 metrów. Proces wytwarza-
nia mate jest bardzo prosty i stosunkowo 
szybki. Nie różni się on zbytnio od pro-
dukcji herbat, jednak w końcowej formie 
nigdy nie jest herbatą! Yerba mate to tyl-
ko i wyłącznie napar z ostrokrzewu pa-
ragwajskiego. O ile proces produkcji jest 
identyczny, o tyle proces przygotowania, 
skład chemiczny i właściwości są diame-
tralnie inne. 

JAK TO PRZYGOTOWAĆ?

Proces przygotowania Yerba Mate jest 
trudny tylko za pierwszym razem. Na po-
czątek trzeba kupić dwie rzeczy. Pierw-
sza to matero, czyli ,,kubeczek” do ma-
te. Druga to bombilla - rurka do picia. 
W zwykłym kubku nie da się zaparzyć 
mate. Kubeczek musi mieć specjalną for-
mę. Bombillę potrzebujemy, aby wraz 
z naparem nie pić jednocześnie samego 
ostrokrzewu. Matero wypełniamy zawsze 
w stosunku 3:5, a następnie zalewamy 
wodą o temperaturze 100 stopni. Gotowe! 

DLACZEGO JEST
TAKA NIESAMOWITA?

Zanim zaczniesz przygodę z yerba ma-
te, pamiętaj, że na początku się rozcza-
rujesz. Smak będzie gorzki. Twoje kub-
ki smakowe przyzwyczają się do niej za 
trzecim razem. Zdaniem ekspertów yerba 
mate jest lepszą wersją kawy. Napar ten 

bardzo mocno pobudza, nie 
podrażniając żołądka. Li-
kwiduje zmęczenie 
oraz reguluje ci-
śnienie. Polepsza 
samopoczucie, 
a także popra-
wia przemia-
n ę  m a t e r i i . 
Nie powodu-
je przebarwień 
zębów. India-
nie z Ameryki 
Południowej piją 
ten napój od ponad 
dziesięciu wieków.

RÓŻNORODNOŚĆ
YERBA MATE

 
Yerba mate, podobnie 

jak kawa czy herbata, ma mnóstwo od-
mian. Najczęściej spotykamy yerba mate 
klasyczną, bez dodatków. Istnieje jednak 

Matero oraz bombilla - nie-
zbędne, ale też piękne.

także ta z dodatkami. Wówczas smak 
jest cytrynowy, o smaku poma-

rańczy lub jeszcze inny. Co-
dziennie pojawiają się 

nowe kombinacje. W 
Polsce możemy kupić 
kombinację około 30 
dodatków. Nie war-
to kierować się opisa-
mi, najlepiej samemu 
spróbować. W Pa-
ragwaju istnieje tak-

że specjalna odmia-
na, czyli terere. Jest to 

yerba mate o podobnym 
składzie, co tradycyjna. Je-

dyna różnica to taka, że tę od-
mianę zalewamy zimną 
wodą. 
 Świat yerba mate jest na 

tyle fascynujący, że trzeba 
go po prostu spróbować… 

TEKST: KAMIL DUDKA
ZDJĘCIA: ARCAION/IHOK

Yerba Mate
tuż przed degustacją.

Na rynku dostępne są
także drewniane bombille.
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Humor
na lipcowe dni

Kelner pyta klienta, który dopiero wszedł do baru: 
- Co pan pije? 
- Codziennie rano szklankę soku owocowego, mik-
sturkę na łupanie w krzyżu, a w sobotę kufelek pi-
wa razem z przyjaciółmi. 
- Chyba nie zrozumieliśmy się do końca - mówi 
uprzejmie kelner. – Pytałem, co by pan chciał? 
- Mój Boże...Chciałbym być bogaty, mieć domek 
nad morzem, podróżować po świecie... 
- Może jeszcze raz zadam pytanie. Czy chce się pan 
tutaj czegoś napić? 
- Czemu nie... a co pan właściwie ma? 
- Ja? Niewiele: kłopoty, trochę długów, drużyna 
której kibicuję przegrała, kiepsko mi tu płacą, do-
skwiera mi samotność...

***

Stoi żona przed lustrem i mówi do męża: 
- Kotku, prawda, że nie wyglądam na swoje 34 la-
ta? 
- Oczywiście, że nie, kochanie. Już dawno nie...

***

W barze: 
- Chyba cię już gdzieś widziałam. 
- Nie wiem, o czym mówisz. 
- Chyba mnie nie śledzisz, co?  
- No coś ty?! Jasne, że nie. 
- Lepiej żeby tak było, bo mój chłopak będzie tu la-
da chwila… 
- Nie sądzę. Przecież rano żegnałaś go na lotnisku.

***

- Nie mogę zrzucić wagi po ciąży. 
- Tak sobie tłumacz. Marcinek ma już 21 lat.

***

- Co trzeba zrobić, by iść do nieba? - pyta ksiądz na 
religii.  
Dzieci kolejno odpowiadają: 
- Trzeba pomagać rodzicom. 
- Trzeba być dobrym. 
- Trzeba chodzić do kościoła. 
Jasiu przekrzykuje wszystkich: 
- Trzeba umrzeć!

***

- Moja najlepsza przyjaciółka ma 190 cm. 
- Koszykarka? 
- Nie, lodówka.

***
Dwaj wariaci uciekają z wariatkowa. Biegną, bie-
gną, aż tu nagle woda i żadnego mostu. Na to 

jeden:  
- I co teraz?  
- Mam pomysł. Ja poświecę latarką na wodę, a ty 
przejdziesz po świetle, jak po moście.  
- Ty chyba głupi jesteś, oszalałeś. Myślisz, że ja głupi 
jestem? Ja wejdę, a ty zgasisz i wpadnę do wody!

***

Małżeństwo świętuje piątą rocznicę ślubu. 
- Muszę ci kochanie coś wyznać - mówi mąż. - Je-
stem daltonistą. 
- Ja też chciałabym ci coś wyznać - odpowiada żona. 
- Nie jestem z Lublina, tylko z Kenii.

***

Jakie są największe marzenia faceta? 
Córka na okładce „Twojego Stylu”. Syn na okładce 
„Piłki Nożnej”. Kochanka na okładce „Playboya”. Żo-
na w programie „Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
wie”.

***

- Doktorze, dowiedziałem się, że będzie mnie ope-
rował praktykant. 
- Zgadza się.  
- A jak mu się nie uda?  
- To dostanie pałę z praktyk.

***

Jasiu mówi do ojca: - Tato, masz dzisiaj takie małe 
zebranie rodziców w szkole. 
- Co znaczy "małe"? 
- No ja, ty, wychowawczyni i dyrektor.

***

Żona do męża: - Ubóstwiam cię! 
- Mówi się „zubażam”...

***

U psychiatry: - Domyślam się, że nienawidzi pan 
swojego życia, każda chwila w domu trwa wiecz-
ność, z utęsknieniem oczekuje pan śmierci? 
- Tak! Dokładnie tak jest! Skąd pan to wszystko wie, 
doktorze? 
- Cóż… widziałem pana żonę w poczekalni.

***

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, za 
siedmioma rzekami i za siedmioma jeziorami 
mieszkała piękna księżniczka. I mówiła: - Ja to, 
cholera, mam wszędzie tak daleko!

OPRACOWANIE: MICHAŁ DUDKA
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HOROSKOP
BARAN 

W tym miesiącu jest to dobry czas dla rozliczeń wszelkich spraw urzędowo - są-
dowych jak również w dziedzinie finansów i pracy, będą dla Ciebie one korzystne. 
Możesz spodziewać się dodatkowego przypływu gotówki . Jest to również dobry 
czas na zawieranie nowych znajomości.

BYK 
Będzie Ci towarzyszyć poczucie rozczarowania, porzucenia, pewnego przebi-
cia emocjonalnego. Uważaj na plotki jak również zwróć uwagę na zdrowie. Warto 
również zainwestować w kupno domu czy mieszkania. 

BLIŹNIĘTA 
Twoja relacja z partnerem przebierze pewną dynamikę, możliwe iż obróci się 
znacznie w coś więcej. Pojawi się uczucie w lepszą przyszłość mimo złych doświad-
czeń. Ta zmiana pozwoli Wam ustabilizować oraz zwiększyć uczucia.  Spodziewaj 
się również ruchu i częstszych wyjazdów.

RAK 
Twoje dotychczasowe działania nie pójdą z wiatrem,  warto na chwilę się zatrzy-
mać i może warto byłoby gdzieś wyjechać. Nie bój się zmian które obecnie krążą 
między Tobą. Spróbuj otworzyć się na nowe znajomości, relacje. 

LEW 
Jest to czas gdzie będziesz udowadniać swoje racje, ale postaraj się nie wchodzić 
w konflikty z drugą osobą, mów otwarcie co cię drażni i spróbuj inaczej wyjaśnić 
sytuację. Jest to idealny czas na sprzedaż lub zakup nieruchomości.

PANNA
W tym miesiącu pewne sprawy nabiorą tempa, możliwe iż czekają na Ciebie nowe 
znajomości. Jest to dobry czas na rozwinięcie projektu lub pomysłu. Pod wzglę-
dem zdrowotnym możliwe problemy ze snem, warto w tym okresie dobrze się 
wysypiać.

WAGA
Jest to dobry czas na poprawę swojej sytuacji materialnej, jak również na skupie-
niu rozwijaniu pasji i umiejętności. Większa część Twojej energii będzie skupiona 
na pracy i na udoskonaleniu siebie. Warto również nie zapomnieć o znajomych, 
odnajdziesz w tych relacjach wsparcie i zrozumienie.

SKORPION
W tym miesiącu podsumujesz swoje osiągnięcia i będziesz świętował swoje sukce-
sy z pracy. Warto w tym czasie skorzystać z wyjazdów, podróży, a nawet chwilowe-
go wyłączenie się od otoczenia. 

STRZELEC
Ten miesiąc przyniesie trochę dynamiki i będzie niezwykle owocny, a bynajmniej 
w kwestiach finansowych, jest to idealny czas na podjęcie kursów - na przykład ję-
zykowego, jak również zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

KOZIOROŻEC
W tym miesiącu Twoja sytuacja finansowa może uleć zubożeniu, warto troszecz-
kę zaoszczędzić i starać się nie pożyczać nikomu pieniędzy. W tym czasie ktoś mo-
że przybyć z pomocą. Również jest to dobry czas aby zadbać o własny wygląd 
zewnętrzny.

WODNIK
To będzie miesiąc pewnej dla ciebie rywalizacji, może starasz się o wysoką pozy-
cję… niemniej jednak będzie ona dla Ciebie bardzo korzystna.  Jest to również do-
bry czas na zawieranie nowych znajomości. 

RYBY
Ten miesiąc przyniesie ci okazję na większy kontakt z rodziną, przyjaciółmi i ze zna-
jomymi. Warto w tym temacie zaplanować jakiś wspólny wyjazd – Na pewno to 
stopniowo poprawi Wasze relacje.

Horoskop miesięczny na lipiec 2017
opracował Tarocista Ameners
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W naszym zasięgu
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Data Nazwa imprezy
2 lipca
godz. 9 Grand Prix Miasta Leszna w Petanque, bulodrom przy ul. Holenderskiej

2 lipca
godz. 12-14 Bieg charytatywny #BratZaBratemStoi, Leszno, Polana Trzech Dębów, szczegóły na www.bzbs.1938.pl

2 lipca
godz. 15 XIV Konkurs w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, boisko sportowe w Tarchalinie

7 lipca
godz. 15:30-17 Wspólne bicie rekordu Polski w tańcu zumby, Leszno, stadion lekkoatletyczny przy ul. 17 Stycznia

7 lipca
godz. 19-22:30 Baraż Drużynowego Pucharu Świata na Żużlu, Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie (szczegóły na stronach 34-35)

8 lipca
godz. 10-14 Rynki Śniadaniowe, Leszno, Plac Metziga

8 lipca Wianki z Folklorem, plaża w Cichowie

8 lipca
godz. 19-22:30 Finał Drużynowego Pucharu Świata na Żużlu, Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie (szczegóły na stronach 34-35)

14-16 lipca XIII Dni Ziemi Ponieckiej, stadion sportowy przy ul. Harcerskiej, wystąpią m.in. Golec uOrkiestra i Majka Jeżowska,
szczegóły na www.poniec.pl

15 lipca
godz. 8-14 Rynek Staroci, Leszno, Rynek

15 lipca
godz. 15 Wijewiada 2017 z Zespołem MIG, stadion w Wijewie

23 lipca
godz. 12-24 Piknik charytatywny „Pasjonaci dla Julki”, lotnisko w Lesznie

26 lipca
godz. 8-20 Biblioteczna wycieczka krajoznawcza dla dzieci do Lubinia i Cichowa, wyjazd z Leszna, szczegóły na www.mbpleszno.pl

W każdą sobotę o godz. 9 na Polanie Trzech Dębów rozpoczyna się parkrun – bieg na 5 km.

W niedziele 2, 16 i 30 lipca o godz. 16 na Pl. Metziga w Lesznie odbędą się Letnie Spacery Historyczne.

W każdą niedzielę lipca o godz. 9 na stadionie lekkoatletycznym odbywać się będą „Wakacyjne poranki z jogą”

AUTOPROMOCJA
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