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Przeczytałeś?
Podaj dalej!

Znalazłam swoje
miejsce na ziemi

Jak daleko sięga twój wzrok?
12
0k
m

Wielkopolska jest
równie piękna jak Kujawy, a stary dom potrafi być bardziej urokliwy od nowego. To
dlatego, że ma duszę.
# 34-35

Marian Kamyczek przy pomocy aparatu fotograficznego rejestruje obiekty położone wiele kilometrów od miejsca obserwacji. Jednym
z jego osiągnięć jest uchwycenie Karkonoszy. Zdjęcie zaprezentowane
na okładce zrobił z okolic Góry. Niemożliwe? A jednak...

# 24-25

Nepomucen ponownie
w Sarbinowie

Rekordowe środki na drogi
w powiecie leszczyńskim

Drewniana figura została poddana konserwacji,
ale nie mogła powrócić na łono natury, ponieważ
uległaby degradacji. We wsi stanęła jej kopia,
która powinna być wieczna.
# 19

Nigdy wcześniej powiat leszczyński nie wydał na inwestycje drogowe tak
wielkich środków, jak w roku bieżącym. Wsparcie zewnętrzne jest bardzo obfite. Problem pojawia się natomiast po drugiej stronie barykady – rynek diametralnie się zmienił i teraz to wykonawcy robót dyktują warunki.
# 22-23
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Kocie życie
w dobrobycie

Co tam u kotów zamieszkujących osiedla
Leszczyńskiej Społdzielni Mieszkaniowej?
Poprawiają się im warunki lokalowe. Kartony zamieniają na drewniane budki.
# 16

Drzewa nie można
rozleniwiać
Na terenie Opactwa Benedyktynów w Lubiniu rośnie prawdopodobnie 300-letni
kasztanowiec. Chociaż wciąż jest witalnym drzewem, potrzebuje pomocy.
# 30-31
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# krótko i na temat o tym, co w lipcu
Kukurydziana zabawa

Rozmowy o basenie

DĄBCZE > Niebywałą atrakcją stało się poletko kukurydzy, a właściwie kukurydziany labirynt urządzony w rejonie Zbiornika Rydzyna. Nic dziwnego, że przyciąga on tłumy ciekawskich, którzy celowo próbują się zagubić w tym gąszczu.
Kukurydzę w sposób szczególny upatrzyła sobie młodzież, a roślinny labirynt jest
oblegany od rana do wieczora. Niby taka mała rzecz, a jak cieszy!

LESZNO > Co stanie się z leszczyńską pływalnią, która w latach dziewięćdziesiątych była wizytówką miasta? Na razie trudno stwierdzić, choć obiektowi grozi zamknięcie i mogłoby do tego dojść jesienią. Zarządzająca basenem spółka Centrum Konferencji i Rekreacji "Akwawit" chciałaby, aby miasto dokładało się do
utrzymania pływali, a wówczas widmo jej likwidacji mogłoby zostać odsunięte. Wedle właściciela Leszno powinno współfinansować utrzymanie basenu, ponieważ korzystają z niego mieszkańcy. Tyle że takie stawianie sprawy nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem i może być postrzegane jako próba pozbycia się
zbędnego balastu. Basen jest bowiem niedochodową częścią biznesu. Prezydent Leszna chce spotkać się zarówno z właścicielami CKiR "Akwawit", jak również przedsiębiorstwa spirytusowego, które przez lata dostarczało pływalni ciepło. Być może stronom uda się osiągnąć konsensus. Spotkanie zaplanowano na
1 sierpnia.

Trwa przebudowa ulicy 55 Pułku Piechoty
Zdjęcie: Łukasz Domagała

Pojechały na wakacje…
GMINA WIJEWO > Na kolonie do Ełku pojechało 20 dzieci z terenu gminy. Wypoczynek trwał 10 dni. W tym czasie uczestnicy kolonii zwiedzili Mazury, a także wybrali się na Litwę, do Wilna. Zorganizowanie wyjazdu było możliwe dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie.
REKLAMA

LESZNO > Utrudnienia dla kierowców związane z rozpoczęciem pierwszego etapu przebudowy ulicy 55 Pułku Piechoty. Etap ten obejmuje odcinek od skrzyżowania wspomnianej ulicy z ulicą Zygmunta Starego do skrzyżowania z ulicą Wiecierzyńskiego. Roboty są tak prowadzone, że skrzyżowanie z Wiecierzyńskiego
jest przejezdne z wyłączeniem przejazdu w kierunku 55 Pułku. Podobnie jest w
przypadku skrzyżowania z Zygmunta Starego.
Przebudowa niesie za sobą pewne konsekwencje w ruchu drogowym na pobliskich ulicach. Na części ulicy Parkowej wprowadzony jest zakaz zatrzymywania
się i postoju, a ruch prowadzony jest w obu kierunkach. Pierwszy etap przebudowy ma trwać do końca sierpnia, a później przyjdzie czas na odcinek 55 Pułku Piechoty od Wiecierzyńskiego do Grunwaldzkiej.

# krótko i na temat o tym, co w lipcu
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Prezydent miasta pisze do pracodawców

W końcu gładka jak stół

LESZNO > Korespondencja do przedsiębiorców jest pierwszym etapem kampanii społecznej, której zasadniczym celem jest powiadomienie rodziców pokrzywdzonych dzieci o możliwościach wyegzekwowania pieniędzy od dłużników alimentacyjnych. Z drugiej strony zmiana przepisów prawa - i to już informacja dla
samych dłużników - powoduje, iż groźba odpowiedzialności karnej za niealimentację stała się realna jak nigdy wcześniej.
Poniżej drukujemy treść listu otwartego prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka,
skierowanego do pracodawców:

LESZNO > Mowa o ulicy Bohaterów Westerplatte na odcinku pomiędzy ulicami
Jagiellońską a Grunwaldzką. Niestety, początkowo pojawiły się problemy przy
jej przebudowie, a dotyczyły one kanalizacji. Trzeba było ją całkowicie wymienić,
ale przecież jeśli coś robić, to najlepiej porządnie. Dzięki przeprowadzonym pracom kierowcy nie tylko zyskali nową i gładką nawierzchnię, ale też nowe miejsca
postojowe.

Szanowni Państwo,
zwracam się do Państwa w niniejszym liście wierząc, że dostrzeżecie wagę problemu,
o którym będzie mowa oraz że podzielicie moją troskę o dobro bezbronnych – dzieci.
Wspomniany przeze mnie problem dotyczy niealimentacji, czyli uchylania się od
obowiązku płacenia zasądzonych alimentów. Poczucie bezkarności dłużników alimentacyjnych jest zdecydowanie główną przyczyną zjawiska. Należy jednak wskazać okoliczność, która stawia skuteczną barierę egzekwowania świadczeń alimentacyjnych – ukrywanie dochodów przez dłużników alimentacyjnych.
Doceniając ważną rolę społeczną przedsiębiorców oraz darząc Państwa zaufaniem
zwracam się z prośbą; w sytuacjach, w których jesteście Państwo świadkami zatrudniania pracowników z pominięciem przepisów prawa – reagujcie! W zetknięciu
z propozycją podjęcia współpracy (zatrudnienia) z pominięciem przepisów prawa
– odmawiajcie!
Przyszłość zależy od teraźniejszości, a decyzje podjęte przez jednostkę mogą mieć
ogromny wpływ na bieg wydarzeń i przyszłość dzieci. Nie pozwólmy by w batalii
o pieniądze najbardziej ucierpieli niewinni i bezbronni. Uchylanie się od obowiązku
płacenia alimentów odbiera dzieciom szansę na życie w godnych warunkach, a my
nie możemy na to pozwolić.
Jeśli mój apel do Państwa zapobiegnie krzywdzie choć jednego dziecka, uznam to za
sukces… nasz wspólny sukces.

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Zadbaj o tężyznę fizyczną
GOLINA WIELKA > W pobliżu boiska wielofunkcyjnego ustawiono urządzenia fitness. Ich montaż jest następstwem zwycięstwa tej koncepcji w ramach budżetu
obywatelskiego gminy Bojanowo. Inwestycję wykonała firma Fitness Park Anna
Smelczyńska z Rychwału, a jej całkowity koszt zamknął się w niecałych 29.000 zł.

Cóż to była za zabawa!

Z wyrazami szacunku
Łukasz Borowiak
Prezydent Miasta Leszna

Elegancka wiata
ŚWIĘCIECHOWA > Nieco ponad 21.300 zł pochłonęły utwardzenie placu, a także zakup i montaż wiaty przeciwsłonecznej. Teren utwardziła firma MPBUD Paweł Matysik z Leszna, a wiatę przygotował Zakład Remontowo-Budowlany Paweł
Chrzan z Parzymiechów. Inwestycja została wykonana ze środków sołeckich.

Teledysk prosto z Bukówca
BUKÓWIEC GÓRNY > Warszawski muzyk Igor Spolski nagrywał teledysk z udziałem miejscowej Kapeli „Manugi”. Klip do piosenki „Weź tańcz” z płyty „Muzyka
Spolski” realizowano w siedzibie Kabaretu „Dziura”. Teledysk kręcono w klimacie
wiejskiej imprezy. Wzięli w nim udział dudziarze, a także członkowie miejscowego Zespołu Regionalnego im. Anny Markiewicz. Materiał powinien ujrzeć światło
dzienne do końca wakacji.

Sportowe świętowanie
WIJEWO > Na boisku sportowym zorganizowano Gminny Dzień Sportu. W jego
ramach odbyły się rodzinny cross, rozgrywki piłkarskie i siatkarskie, a także cieszące się zainteresowaniem zajęcia fitness. Dzieci mogły skorzystać m. in. z dmuchańców, a wieczorem odbyła się zabawa, którą poprowadzili Dj Adzi i Sawa.
Imprezę zorganizowali Zarząd Klubu Sportowego Brenewia, Gminny Ośrodek
Kultury oraz wójt gminy Wijewo.

ZBARZEWO > W miejscowości odbył się festyn strażacki, zorganizowany przez jednostkę OSP we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz przy wsparciu m. in. Nadleśnictwa Włoszakowice. W programie
znalazło się miejsce na występ chóru
"Zbarzewianki", a dla dzieci przygotowano szereg atrakcji w wesołym miasteczku. Oczywiście nie zabrakło także zmagań dla dorosłych. Ci mogli na
przykład postrzelać z wiatrówki czy
wziąć udział w przeciąganiu liny.

Nowe oświetlenie
w parku
BOJANOWO > Park im. Kosynierów
zmienia swoje oblicze. Do połowy
sierpnia ma tam zostać zamontowane nowe oświetlenie w postaci stylowych lamp. Docelowo ustawione zostanie 15 takich punktów świetlnych.
Inwestycja o wartości prawie 62.000
złotych wykonywana jest przez Instalatorstwo Elektryczne Zakład Ogólnobudowlany Marian Jurdeczka z Rawicza, a jej celem ma być poprawa
bezpieczeństwa w tym rejonie.

Umowa na autobusy
podpisana
LESZNO > Prezydent miasta Łukasz
Borowiak podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z marszałkiem województwa Markiem Woźniakiem umowę
na zakup dla Leszna autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą techniczną. Dofinansowanie projektu wynosić ma 13,8 mln zł.
Nowej generacji, niskopodłogowy
autobus zasilany energią elektryczną
z baterii ma mieć około 12 metrów
i ma pomieścić do 70 osób, z czego
30 to miejsca siedzące. Własne zasilanie ma umożliwić pokonanie około
180 km. Taki pojazd ma być wyposażony w dwa systemy ładowania - poprzez pantograf, umożliwiający ładowanie na przystanku oraz złącze
plug-in, które umożliwia podpięcie
pojazdu pod ładowarkę znajdującą
się w zajezdni.
Autobusy elektryczne są użytkowanie m. in. w Warszawie, Krakowie, Jaworznie, Ostrołęce czy Inowrocławiu.
Niedługo mają pojawić się w Ostrowie Wielkopolskim, a później także
w Zielonej Górze. Przewidywany termin dostawy autobusów do Leszna
to druga połowa przyszłego roku.
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# krótko i na temat o tym, co w lipcu
Chłopcy dłużej, dziewczynki krócej

Budowa sieci w centrum miasta

LESZNO > Ciekawe dane udostępnił Główny Urząd Statystyczny z okazji Światowego Dnia Ludności. I tak na przykład chłopiec urodzony w 2016 roku w Polsce
będzie żył przeciętnie 73,9 lat, natomiast dziewczynka - 81,9. Chłopiec z rocznika 2015 będzie żył statystycznie 73,6 lat, a dziewczynka - 81,6. Tyle statystyki krajowe. Zerknijmy teraz na nasze lokalne podwórko. Dobra informacja dla panów
jest taka, że chłopcy urodzeni w miastach podregionu leszczyńskiego w 2015 roku przeżyją średnio 74 lata, a kobiety nieco krócej 81,1 lat. Przyjrzyjmy się statystykom małżeńskim. Pierwsze małżeństwa są zawierane średnio w wieku 26,4
lat (kobiety) oraz 28,4 lat (mężczyźni). W odniesieniu do początku lat dziewięćdziesiątych małżeństwa zawierane są średnio o pięć lat później. A teraz rozwody - przeciętny wiek rozwodzącej się kobiety wynosi w Polsce 39 lat, a mężczyzny
- 41. W ubiegłym roku rozwiodło się ponad 63.000 par, czyli o 4000 mniej niż rok
wcześniej. Dla przykładu w Lesznie w 2016 roku rozwód wzięło 129 par, czyli 48
mniej niż w roku 2015. Liczba rozwodów na 1000 mieszkańców wynosi 2. W odniesieniu do warunków krajowych (1,7 na 1000 mieszkańców) w Lesznie rozwodów jest więcej. Pod tym względem przodują Poznań (2,1) i Gorzów Wlkp. (2,6).

LESZNO > Na ul. Marcinkowskiego prowadzona była budowa sieci ciepłowniczej.
Z tego powodu czasowo wyłączono z ruchu fragment ul. Marcinkowskiego. Prace przebiegły sprawnie.

Dwieście lat!
KRZYWIŃ > Swoje 101. urodziny świętowała Anna Laszczyńska z Krzywinia. Wiek
zacny i z tego powodu odwiedził ją burmistrz Jacek Nowak. Pani Anna, przez
miejscowych nazywana Anielą, była jednym z dziesięciorga dzieci Stanisława
i Anny Szymaniaków. Podczas II wojny światowej została wysiedlona. Po wojnie wróciła do zrujnowanego gospodarstwa, a w 1952 roku poślubiła Stanisława Laszczyńskiego. Związek małżeński trwał 20 lat, gdyż mąż pani Anny zmarł.
A ona, nie bojąc się żadnej pracy, przejęła prowadzenie tartaku po małżonku. Pani Anna ma dwoje dzieci i pięcioro wnuków i z przyjemnością wraca do dawnych
dziejów.
REKLAMA

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Planszówki świętują roczek
BOJANOWO > Biblioteka to najlepszy punkt integracji różnych środowisk. W tym
właśnie miejscu spotykają się miłośnicy gier planszowych. To już rok, odkąd
w książnicy ruszyły spotkania miłośników tradycyjnych gier. Przecież nie wszystko trzeba robić przy komputerze. Z okazji roczku były urodzinowy tort, kawa, no
i oczywiście gra. Dominowały karcianki UNO, Sabotażysta, Osadnicy z Catanu,
Splendor, Dixit oraz Blokus. Podczas wakacji w bibliotece można grać w środy
i piątki od godz 16 do 19.

Powstaje nowy parking
LESZNO > Firma Nodo ma wybudować parking na terenie dzierżawionym od parafii ewangelicko-augsburskiej w Lesznie. Chodzi o miejsce na styku ulic Niepodległości i Studziennej. Zgodnie z planem inwestycja ma pochłonąć 598.000 zł.
Parking będzie miał nawierzchnię z kostki brukowej i zmieści się na nim prawdopodobnie 80 samochodów. Po jego uruchomieniu jednokierunkowa do tej pory
ulica Niepodległości na odcinku pomiędzy rondami Inki-Siedzikówny a Solidarności stanie się ulicą, na której ruch będzie odbywał się w dwóch kierunkach.

Zdjęcie: Łukasz Domagała

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# innowacje
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Świeże spojrzenie
z nowej siedziby
Inwestycje w nowoczesne technologie i pracowników są motorem napędowym firmy "Pompax", która właśnie przeniosła się z Leszna
do nowego obiektu w Rydzyńskiej Strefie Przemysłowej. W ciągu kilku lat przedsiębiorstwo wyrosło na lidera w zakresie serwisowania
urządzeń pompowych i zamierza podbijać kolejne rynki.
Powstało w 1993 roku jako spółka-córka Leszczyńskiej Fabryki Pomp. Od samego początku przedsiębiorstwo związane było w szczególności z duńską
marką Grundfos i zajmowało się dystrybucją jej produktów na rynku krajowym.
W roku 2006 (2007?) obecny prezes Dariusz Śliwiński oraz wiceprezes Grzegorz
Moliński odkupili udziały firmy od poprzednich właścicieli, wdrażając w życie swoje pomysły na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa.
- Spędziliśmy wiele godzin na opracowywaniu strategii rozwoju w perspektywie 5, 10 i 15 lat. Pierwsze pięciolecie
poświęciliśmy na restrukturyzację firmy,
szeroko rozumiane zmiany organizacyjne oraz wdrożenie systemu informatycznego, którego zadaniem miało być wspomaganie działalności firmy. Założyliśmy,
że spółka odejdzie od dystrybucji pomp
na rzecz własnego, flagowego produktu,
którym stał się produkt serwisowy - mówi Grzegorz Moliński, wiceprezes spółki Pompax.
***
Czym jest produkt serwisowy przedsiębiorstwa Pompax? To szeroko rozumiana
diagnostyka urządzeń pompowych, planowanie przeglądów i remontów pomp,
ich uruchamianie, dostarczanie części zamiennych, modernizacja układów pompowych oraz zdalny monitoring pracy
pomp.
- Jesteśmy pierwszą firmą w branży, która realizuje zlecenia serwisowe za pośrednictwem platformy internetowej
B2B. Również jako pierwsi wdrożyliśmy
serwisowe aplikacje na urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety - objaśnia G. Moliński.
Następstwem wprowadzenia platformy jest wypracowanie nowego standardu w zakresie kontaktów z klientami.
Wcześniej każda naprawa urządzeń

pompowych musiała być poprzedzona
rekonesansem w celu wstępnego rozpoznania usterki oraz ustalenia możliwości naprawy. Obecnie fachowcy z firmy
Pompax po odbiorze urządzenia sporządzają obszerny protokół serwisowy
i udostępniają go klientowi poprzez własną platformę internetową. Wiadomo

wówczas, z jaką awarią klienci mają do
czynienia, które elementy zawiodły, dlaczego tak się stało, w jaki sposób można ją usunąć oraz jaki będzie koszt takiej
operacji. Decyzję można podjąć kilkoma
kliknięciami właśnie poprzez internet.
W ramach usługi firma prowadzi także działalność edukacyjną, ściśle współdziałając z klientem.
- Pilnujemy planowych przeglądów
zgodnie z zaleceniami producentów, ponieważ one są gwarantem bezawaryjnego i długiego działania tego rodzaju
urządzeń - zaznacza G. Moliński.
Takie postępowanie pozwala "wyprzedzić" awarię, a więc pośrednio zapobiec
kosztownym przestojom.
***
"Pompax" jest przedsiębiorstwem otwartym na
partnerów światowych.
Od kilku lat w zakresie

dużych pomp współpracuje z firmami
brytyjskimi, francuskimi i niemieckimi.
Nastawia się też na urządzenia pompowe
o dużych gabarytach, działające w ekstremalnych warunkach.
Gwarantem sukcesu firmy są nie tylko inwestycje w technologie, ale również w kadrę. Obecnie w firmie pracują
23 osoby, które przechodzą liczne szkolenia. Edukacja jest warunkiem koniecznym w tego rodzaju działalności, gdyż
trzeba być na bieżąco z najnowszymi
technologiami. To już od dawna nie są
proste urządzenia, lecz zaawansowane
i precyzyjne konstrukcje wspomagane
elektroniką.
Przez lata "Pompax" zajmował pomieszczenia w Lesznie przy ul. Spółdzielczej.
W czerwcu przedsiębiorstwo przeniosło
się do nowej siedziby położonej w Rydzyńskiej Strefie Przemysłowej. Dlaczego akurat taka lokalizacja?
- Wybór był nieprzypadkowy. W pobliżu Rydzyny buduje się droga ekspresowa S5 i w bliskim sąsiedztwie będziemy
mieć do niej wygodny dostęp za pośrednictwem dwóch węzłów drogowych. Jest
to dla nas ważne w kontekście skrócenia
czasu dotarcia do klienta. Będziemy mogli sprawnie dojechać do Wrocławia, co
stanowić będzie dla nas przepustkę do
obsługi południowo-zachodniej Polski.
Ważne jest też szybkie połączenie z Poznaniem, gdzie na ulicy Starołęckiej znajduje się nasz oddział. W związku z przenosinami planujemy też zwiększenie
zatrudnienia do 30-35 osób - podkreśla

wiceprezes Moliński.
***
Firma doskonale wie, co oznacza odpowiedzialność społeczna biznesu, dlatego wspomaga sportowców między

Grzegorz Moliński:
Jesteśmy pierwszą firmą w branży, która
realizuje zlecenia serwisowe za pośrednictwem platformy internetowej B2B. Również jako pierwsi wdrożyliśmy serwisowe
aplikacje na urządzenia mobilne takie jak
smartfony czy tablety.
innymi poprzez zakup strojów dla nich.
Przedsiębiorstwo jest tytularnym sponsorem drużyny koszykarek Pompax Tęcza
Leszno, a pracownicy firmy biorą aktywny udział w Poznań Business Run, wystawiając sztafety serwisową i handlową. Dodajmy, że każdy pracownik może
skorzystać z siłowni, specjalnie urządzonej w wydzielonym pomieszczeniu na
terenie nowej siedziby. Bo szefostwo
wie, że trzeba dbać nie tylko o umysł,
ale również o ciało. I to jest właśnie
świeże spojrzenie na prowadzenie biznesu w XXI
wieku.

18/2017
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# sprawy

Zajęcia już w przyszłym roku
Szybko postępują prace przy budowie przedszkola samorządowego w Rydzynie. Dzieci będą mogły korzystać z jego dobrodziejstw już w przyszłym roku.
Przedszkole powstaje na działce pomiędzy Wiatrakiem Józefem a boiskiem „Orlik”. Budynek będzie miał
dwie kondygnacje. Na parterze znajdą
się sale dla dzieci, część socjalno-administracyjna, kotłownia, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze gastronomiczne (pełna kuchnia z magazynami
i z wyposażeniem) i zaplecze dla pracowników. Z kolei na piętrze zaprojektowano sale dla dzieci, zaplecze dla nauczycieli oraz rozdzielnię kuchenną.
Wszystkie sale dla dzieci będą miały własne węzły sanitarne. Wszystkie
pomieszczenia zostaną wyposażone w
niezbędne elementy, przede wszystkim
meble. Docelowo przedszkole będzie
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gotowe na przyjęcie aż 200 maluchów.
W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także teren wokół przedszkola. Będą miejsca postojowe, plac
zabaw i tereny zielone.
Łączny koszt inwestycji opiewa na
kwotę 7.464.217,85 zł, z czego aż
4.249.948,52 zł wyniesie wsparcie
ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.
Inwestycja realizowana jest w ramach
Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Zgodnie z planem ma się zakończyć w lipcu 2018 r. 19/2017

Oznakuj rower
za darmo
Przybywa rowerów oznakowanych w ramach programu "Leszczyński rower - Bezpieczny rower", prowadzonej przez Komendę Miejską Policji w Lesznie.
Tylko na początku lipca do ewidencji trafiło 170 jednośladów. Znakowanie prowadzone jest na bieżąco, a na
początku lipca przy okazji znakowania
rowerów w komendzie przy ul. Korcza
przeprowadzono również akcję "Kręci

mnie bezpieczeństwo", podczas której
użytkowników rowerów uświadamiano, jak, poruszając się nimi, uniknąć
niebezpieczeństw. Poniżej przedstawiamy harmonogram znakowań na
sierpień. Warto skorzystać!

Harmonogram znakowania rowerów:
I Rewir Dzielnicowych w Lesznie
3 sierpnia | 17.00 - 19.00
29 sierpnia | 10.00 - 12.00

Zespół Dzielnicowych w Rydzynie
1 sierpnia | 13.00 -15.00
16 sierpnia | 15.00 - 18.00

II Rewir Dzielnicowych w Lesznie
18 sierpnia | 16.00 - 18.00
				
Zespół Dzielnicowych
w Krzemieniewie
9 sierpnia | 16.00 - 18.00
23 siepnia | 16.00 - 18.00

Zespół Dzielnicowych
w Święciechowie
4 sierpnia | 12.00 - 14.00
18 sierpnia | 12.00 - 14.00

Zespół Dzielnicowych w Lipnie
1 sierpnia | 12.00 - 14.00
14 sierpnia | 15.00 - 17.00
Zespół Dzielnicowych w Osiecznej
16 sierpnia | 18.00 - 20.00
30 sierpnia | 18.00 - 20.00

Zespół Dzielnicowych
we Włoszakowicach
9 sierpnia | 13.00 - 15.00
21 sierpnia | 13.00 - 15.00
Zespół Dzielnicowych w Wijewie
7 sierpnia | 14.00 - 16.00
29 sierpnia | 14.00 - 16.00

# reklama
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# ciekawostki

Wciąż istnieje i ma się dobrze
Drewniane budownictwo w tej
części Wielkopolski nie jest widokiem powszechnym, dlatego
jeżeli drewniane obiekty uda
się gdzieś dostrzec, warto na
nie zwrócić uwagę. Dwa drewniane domki typu fińskiego stoją we wsi Sarbinowo w gminie
Poniec.
Podobno - jak opowiadają właściciele posesji - pochodzą one z początku lat
czterdziestych XX wieku i zostały postawione przez Niemcow w okresie okupacji. Dom widoczny na zdjęciu był
w pełni wykończony i został posadowiony na ceglanej podmurówce.

Zdjęcie: Łukasz Domagała
REKLAMA

Wykonano go z drewna świerkowego. Obiekt wciąż jest w dobrym stanie, ale właściciele już dawno

zamienili go na dom z cegły. Jak twierdzą, spisywał się świetnie, nawet w srogie zimy. Co prawda okna w nim są jednoszybowe, ale Niemcy przygotowali
ramy pod okna podwójne. Oczywiście w domku nie zabrakło

okiennic, które służyły nie tylko jako dodatkowe zabezpieczenie okien, ale również - w czasie wojny - jako zaciemnienie
przed nalotami. Dachówka wciąż pozostaje oryginalna i tylko w kilku miejscach
zastąpiono ją współczesną. Dodajmy, że
tego rodzaju budownictwo było szczególnie popularne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, ale traktowano je raczej jako rozwiązanie tymczasowe.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Hybrydowe toyoty
podbijają serca klientów
Dwadzieścia lat temu pojawiła się na rynku pierwsza toyota z napędem spalinowo-elektrycznym. Obecnie ciche i oszczędne auta hybrydowe stanowią dużą część
sprzedaży tego najbardziej rozpoznawalnego producenta aut. Coraz więcej hybryd wyjeżdża również na ulice Leszna i regionu leszczyńskiego.
Toyota jest obecnie największą marką
motoryzacyjną na świecie. Według zestawienia 500 największych firm, opublikowanego pod koniec lipca przez
amerykańskie pismo biznesowe "Fortune", koncern w segmencie motoryzacja właśnie awansował o jedno oczko
w górę, poprawiając swój wynik sprzed
roku. Patrząc globalnie, w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw objętych rankingiem, skok ten był jeszcze wyższy, bo aż o trzy miejsca. Toyota
Motor w latach 2012-2015 była światowym liderem sprzedaży samochodów,
a przez pierwszych pięć miesięcy tego roku sprzedała najwięcej samochodów na świecie. Koncern jest nie tylko
największym producentem aut. Toyota, według firmy badawczej Kantar Millward Brown, jest ponadto najcenniejszą marką motoryzacyjną na globie,
a jej wartość szacuje się na astronomiczną i trudną do wyobrażenia kwotę 28,66
miliardów dolarów. Jeszcze wyżej wycenia ją pismo Forbes, stawiając w gronie
takich gigantów, jak Google, Apple czy
Facebook.
Firma przoduje w branży, gdyż od

dawna stawia
na innowacyjne rozwiązania, wyprzedzające swoje
czasy. Tak było,
kiedy dwadzieścia
lat temu do sprzedaży wprowadziła
pierwsze samochody z napędem hybrydowym, czyli spalinowo-elektrycznym. Podobnie jest teraz, gdyż takie
pojazdy przestały być traktowane w kategoriach ciekawostki i stały się alternatywą dla aut z silnikiem diesla.
Rewelacyjne wyniki koncernu potwierdza także to, co dzieje się na ogólnopolskim rynku. W ubiegłym roku nad Wisłą sprzedanych zostało ponad 40.000
samochodów Toyoty, a przy okazji odnotowano najwyższą sprzedaż w dotychczasowej historii marki na polskim
rynku. Rewelacyjne wyniki odnotował
także salon Toyota Mikołajczak, który
zdobył tytuł dealera roku 2016. Najlepiej sprzedające się samochody?
- Zdecydowanie przoduje Toyota Yaris,
na drugiej pozycji znajduje się model
RAV4, a na trzecim – Toyota C-HR - mówi

Toyota Yaris jest
najpopularniejszym
modelem marki w Polsce.

Marcin Mendyka, kierownik salonu Toyota Mikołajczak w Lesznie.
Dodajmy, że ponad 80 procent sprzedaży toyoty RAV4 i ponad 50 procent
modelu C-HR przypada właśnie na ciche i oszczędne wersje hybrydowe. To
- po pierwsze - znak czasów, a po drugie - zaufanie do sprawdzonych rozwiązań największego producenta aut
na świecie. Nie bez przyczyny marka
jest najwyżej notowana w rankingach
niezawodności.
W ubiegłym roku Toyota odnotowała
najwyższy procent rejestracji nowych
samochodów na terenie byłego województwa leszczyńskiego. To oznacza,
że 19 procent takich pojazdów miało na
masce charakterystyczne logo Toyoty.
Jest duża szansa, że taki wyniki uda się
utrzymać także w tym roku.

Toyota C-HR jest drugim po RAV4 autem najchętniej wybieranym w wariancie hybrydowym.

20/2017

Toyota Mikołajczak Leszno | Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 | telefon 65 529 63 13 | www.toyotamikolajczak.pl

Toyota Mikołajczak Leszno została zwycięzcą Ligi Mistrzów Toyota 2016, czyli dealerem
roku.

Salon Toyota Mikołajczak został uhonorowany także za największy udział nowych aut
w rynku motoryzacyjnym byłego województwa leszczyńskiego w minionym roku.
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# ciemna strona regionu
Przez niedopałek

Śmierć na dawnej "piątce"

LESZNO > 38-letni mieszkaniec Leszna narobił sobie kłopotów, gdyż w popielniczce samochodowej pozostawił nadpalony zwitek w kształcie papierosa, w którym znajdowała się marihuana. Zauważyli to funkcjonariusze, którzy kierowcę citroena poddawali
kontroli. Takie znalezisko spowodowało, że mundurowi przeszukali pojazd, a następnie
również mieszkanie mężczyzny. 38-latek miał przy sobie niewielką ilość środków odurzających i psychotropowych, ale już w lokalu policjanci natknęli się na słoik i plastikowy pojemnik, w którym znajdowało się przeszło 50 gramów marihuany i amfetaminy.
Mężczyzna został zatrzymany. Postawiono mu zarzut posiadania środków odurzających oraz psychotropowych, co jest zagrożone karą do 3 lat więzienia.

GMINA BOJANOWO > Na drodze w pobliżu Dąbrówki, gdzie znajduje się
granica pomiędzy gminami Bojanowo i Rawicz doszło do tragicznego zdarzenia. Kierujący audi TT 34-letni mieszkaniec Rojęczyna na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym DAF. Prowadził go 37-letni mieszkaniec Dębna Polskiego.
Na skutek zderzenia 34-latek kierujący samochodem osobowym poniósł
śmierć na miejscu. Mężczyzna prowadzący ciężarówkę doznał stłuczenia
barku i kolana. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.

Osiemdziesiąt narkotykowych zarzutów
LESZNO > Policja pod nadzorem leszczyńskiej prokuratury prowadziła śledztwo przeciwko 20-letniemu mieszkańcowi Leszna. Podejrzewano go o posiadanie oraz udzielanie innym osobom substancji psychotropowych. Rzecz zaczęła się od zatrzymania
mężczyzny na żwirowni w leszczyńskim Zaborowie. Miał przy sobie około 15 gramów
substancji psychotropowych. Na tym się nie skończyło, gdyż - wedle policyjnych ustaleń - 20-latek miał wielokrotnie częstować innych narkotykami. Miało się to odbywać
zarówno w szkole, jak również przed wypadami na dyskoteki ze znajomymi. Czasami
również sprzedawał "działki", czyli jego działalność przyjęła charakter zarobkowy. Przez
rok 20-latek miał udzielić za darmo lub odpłatnie około 100 gramów narkotyków. Ich
odbiorcami byli mieszkańcy Leszna i powiatu leszczyńskiego. Mężczyzna ma postawione łącznie 80 zarzutów dotyczących posiadania oraz darmowego lub odpłatnego
udzielania narkotyków. Śledztwo właśnie się zakończyło, podejrzany chce dobrowolnie
poddać się karze, a tymczasem przepisy za tego rodzaju przestępstwa przewidują karę
do 3 lat pozbawienia wolności.

Zdjęcia: KPP w Rawiczu

W tył forda
JERKA > 58-letni mieszkaniec gminy Krzywiń nie zachował bezpiecznej odległości i na osiedlu Brzozowiec wjechał cinquecento w tył forda jadącego
przed nim. Samochodem kierowała 32-letnia mieszkanka gminy Krzywiń.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, a sprawca kolizji otrzymał mandat karny.

REKLAMA

Po pijaku w bmw

Jak w domino

ZBĘCHY > W jedną z lipcowych nocy patrol policji zatrzymał do kontroli 33-letniego mężczyznę kierującego
bmw. Mieszkaniec Śremu miał w wydychanym powietrzu 1,6 promila alkoholu. Odpowie za jazdę w stanie
nietrzeźwym, co jest zagrożone karą
do 2 lat więzienia.

KRZYWIŃ > Kierujący peugeotem
37-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego nie zachował odległości
od poprzedzającego go innego peugeota i uderzył w jego tył. Uderzone auto przemieściło się i wjechało w
tył renault clio. Sprawca kolizji został
ukarany mandatem.

Roszady kadrowe w straży

Zdjęcie: Dariusz Talarczyk/KM PSP w Lesznie

LESZNO > Starszy kapitan Sebastian Kozłowski ma powierzone obowiązki zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, a kapitan
Damian Gorwa będzie pełnił obowiązki dowódcy leszczyńskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Akty powierzenia pełnienia obowiązków wręczył strażakom
brygadier Andrzej Bartkowiak, wielkopolski komendant wojewódzki PSP.
Gratulacje w związku z odebraniem
awansów przekazał strażakom
brygadier Maciej Zdęga, szef
leszczyńskich strażaków. Dodajmy, że komendant miejski
wręczył starszemu kapitanowi Marcinowi Wysokińskiemu
akt powierzenia obowiązków Naczelnika Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego.
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Hodowla w najwyższym standardzie
Potencja psa zależny jest od
osoby będącej jego opiekunem. Kształtowanie postawy
i nawyków psa jest najważniejszym fundamentem naszej hodowli. My zapewniamy psom odpowiedni start,
a reszta zależy od Państwa.

Owczarek niemiecki - jedna z najbardziej rozpoznawalnych ras
psów. Jej cechą charakterystyczną jest masywny wygląd, który
wzbudza poczucie bezpieczeństwa. Owczarki niemieckie zaliczane są do psów obronnych, cechują się wysoką lojalnością i posłuszeństwem, a co najważniejsze szybko i chętnie się uczą. Psy te
wymagają dużej ilości ruchu, dzięki czemu możemy je zabierać
na codzienne spacery lub dłuższe wycieczki. Cechą bardzo rozpoznawalną u tych psów jest odwaga, pewność siebie, oddanie
i łagodność. Jest to jedna z najpopularniejszych ras, która swój
potencjał rozwija szczególnie w towarzystwie człowieka.

Rottweiler – to gwarant bezpieczeństwa i spokoju. Psy tej rasy kwalifikowane są do psów obronnych. Ich wygląd budzi respekt. Sprawiają wrażenie silnych i pewnych siebie. Rottweilery potrzebują sporej dawki ruchu, stąd też idealnie nadają się
na towarzyszy dłuższych spacerów i przebieżek. Charakteryzuje je upór i samodzielność, a także lojalność i przywiązanie. Wymagają odpowiedniego i konsekwentnego podejścia, dlatego
są dedykowane głównie osobom silnym, pewnym siebie o mocnym charakterze.

W niewielkim Moraczewie w gminie
Rydzyna mieści się nietuzinkowa hodowla psów spełniająca najwyższe,
godne XXI wieku standardy. Czystość,
dobra organizacja, zadbane boksy i przestronne wybiegi, a przede
wszystkim należyta troska o psy –
właśnie to charakteryzuje hodowlę
Victorius.
- Wiemy, że to, co zostanie ukształtowane na początku opieki na psem, często pozostaje z nim na całe życie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze
psy w stu procentach spełniały oczekiwania nowych właścicieli – zapewnia właściciel hodowli Victorius Dariusz Wendzonka. - Nasza hodowla
jest wynikiem pasji, a nie dążenia do
łatwego zarobku. Swoją pasją chcemy się dzielić z innymi. Jesteśmy nastawieni na współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi psami rasowymi, nie
tylko z zamożnymi pasjonatami liczącymi na medale zdobywane w trakcie wystaw psów. U nas każdy jest mile widziany, stąd też przystępne ceny
i nastawienie na komfort i współpracę
z Klientem, zarówno przed zakupem,
jak i już po.
Nie bez powodu hodowla w Moraczewie stale się rozwija. Większość
klientów trafia tutaj z polecenia innych. Renoma Victorius, przez 20 lat
działalności, dała się poznać nie tylko mieszkańcom regionu leszczyńskiego, Wielkopolski czy całego kraju,
ale także obywatelom innych państw,
na przykład Niemiec, Wielkiej Brytanii
czy Norwegii.
Hodowla spełnia wszelkie standardy. Psy mają zapewnioną obsługę
weterynaryjną. Są zadbane i dobrze
traktowane.
- Nie mamy przed nikim tajemnic. Hodowla jest otwarta dla gości. Zapraszamy codziennie w godzinach 7-22. Można wszystko zobaczyć na własne oczy,
przejść się po hodowli i poznać nasze
pieski – zachęca Dariusz Wendzonka.

Berneński pies pasterski - kupując tego psa inwestujecie Państwo w niezwykłego przyjaciela rodziny. Psy tej rasy posiadają łagodny charakter i otwartość w stosunku do ludzi. Są bardzo
przyjacielskie, cierpliwe i ostrożne, dzięki czemu często stają
się najlepszym towarzyszem zabaw dla dzieci. Dużą przyjemność sprawia im zabawa i ruch. Cechą charakterystyczną wyglądu jest duży rozmiar, który wzbudza respekt, zapewniając
bezpieczeństwo. Pies ten jest też często przeznaczany do pracy
z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki wyostrzonemu instynktowi stróża, potrafi ostrzec i zaalarmować, gdy wyczuje niebezpieczeństwo. Ważnym elementem wychowania dla tej rasy
jest stały, bliski kontakt z ludźmi oraz zapewnienie dużej ilości
ruchu.

Jack russell terier - niewielki pies o ogromnym potencjale, który cieszy się sporą popularnością w dzisiejszym, szybkim trybie
życia. Piesek o bardzo rozbudowanym instynkcie łowieckim, posiadający mnóstwo energii i radości, którą lubi spożytkować w
sposób kreatywny i wymagający.

Hodowla Psów Rasowych Victorius | Moraczewo 67 | 64-130 Rydzyna | tel: 691 744 014 lub 885 885 840
kontakt@victorius.com.pl | http://www.hodowlapsowrasowych.pl
21/2017
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# zdjęcia

Pomiędzy
Zdjęcie:
M. Nowak

Europa Zachodnia. Rozwój, postęp, nowoczesność, wyznaczanie coraz śmielszych limitów…
- to wszystko dostrzegamy.
A co znajdziemy
pomiędzy?

Pochwal się swoją twórczością! Prześlij zdjęcie/a swojego autorstwa na leszczyniak@mtlmedia.pl.

Pasja
Zdjęcie:
H. Maćkowiak

Pasja rozwija człowieka...
Pasja poszerza horyzonty... Pasja jest ważna w życiu człowieka... Ważne,
Praga, przepiękne miaaby płynęła z głębi serca.
sto o niezwykłej historii, z wieloma zapierającymi dech zabytkami.
W jednym z piękniejszych parków królewski
wypoczynek - paw i jego
towarzysz.

# zdjęcia
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Umiłowanie
ziemi
Zdjęcie:
W. Składkowski

Takie widoki powoli znikają z krajobrazu. Warto zatrzymać się na chwilę, zastanowić się nad tym, co
było ważne przed wiekami, dlaczego i jaki wpływ
miało na nas.

Dołącz podpis i krótki opis fotografii. Najlepsze obrazy opublikujemy w kolejnych wydaniach „Leszczyniaka”.

Karol
Zdjęcie:
A. Przewoźny

Ojciec Karol Meissner, benedyktyn lubiński, doskonały lekarz, przyjaciel Jana
Pawła II, po raz pierwszy
po długiej chorobie odprawił mszę świętą. Radość, która z tego powodu
malowała się na jego twarzy, była tak niezwykła, że
zdecydowałem się w trakcie liturgii wykonać mu fotografię. To jedno z najbardziej ważnych dla mnie
zdjęć wykonanych w moim życiu.
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# sprawy

Znaczenie Rydzyny jest ogromne
Rydzyna i znajdujący się na jej terenie zespół rezydencjonalno-urbanistyczny zostały wpisane na listę polskich Pomników Historii. To
wielkie wyróżnienie świadczące o tym, że piękno Rydzyny jest cennym dobrem narodowym.
Pomnik Historii to jedna z pięciu form
ochrony zabytków wymienionych
w Ustawie o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym
określa się obiekty o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę
Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest
on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści
prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa
się precyzyjnie jego granice i zamieszcza
schematyczną mapkę obiektu. Pomniki

Historii ustanawiane są od 1994 r. Do
dziś to najwyższe wyróżnienie nadano
zaledwie 70 zabytkom na terenie całego kraju.
Ku uciesze lokalnej społeczności i przedstawicieli rydzyńskiego samorządu, Prezydent RP Andrzej Duda
wpisał 10 nowych obiektów na listę Pomników Historii. W zaszczytnym gronie znalazła się Rydzyna
oraz cały zespół rezydencjonalno-urbanistyczny.
„Rezydencja rydzyńska
powiązana z otoczeniem

urbanistycznym jest cennym i czytelnym
do dziś przykładem kompozycji wiążącej przestrzennie kilka sprzężonych osiowo elementów ukształtowanych w XVII i XVIII wieku.
Odznacza się wyjątkowymi
wartościami historycznymi, urbanistyczno-architektonicznymi i naukowymi
i należy do najwybitniejszych i najlepiej zachowanych realizacji tego typu w Polsce. W ciągu swej
sześćsetletniej historii Rydzyna stała się areną wydarzeń historycznych poprzez

związek z osobami znanymi i zasłużonymi dla historii i kultury polskiej.”
W skład jedynej w swoim rodzaju
kompozycji usytuowanej w północno-wschodniej części Rydzyny wchodzą:
zamek, rozległy park, monumentalne oficyny i budynki gospodarcze oraz założenie ogrodowe z budynkiem strzelnicy.
Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia Pomników Historii zostały ogłoszone
przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas
uroczystości w Pałacu Prezydenckim.
Uczestniczyła w nich kilkuosobowa delegacja z Rydzyny z burmistrzem Kornelem
Malcherkiem na czele.
22/2017

Potrzeba tak niewiele…

Pędzę na łeb na szyję, na złamanie karku. Liczę się tylko ja i moi
bliscy, moja praca, mój ogródek, mój czas. Nie dostrzegam tego, co dookoła; tych, co dookoła. Nie widzę was, nie widzę waszych potrzeb. Już dawno zapomniałem, jak niewiele potrzeba,
aby dać komuś radość, aby wywołać uśmiech na twarzy nieznajomego. Aby uczynić świat lepszym…
A przecież potrzeba tak niewiele.
Uśmiech na ulicy... w najgorszym
razie wezmą mnie za wariata. Bo
przecież dzisiaj uśmiech bez powodu stał się czymś nadzwyczajnym,
wręcz nienormalnym. „Pewnie ma
coś z głową, albo mnie podrywa, albo gej… oby nie pedofil!”.
Pozostaje pytanie, kiedy uśmiech
podarowany nieznajomemu stał się

dziwactwem? Kiedy stał się czymś
na tyle cennym, że zaprzestaliśmy
jego rozdawnictwa? Kiedy został
zapomniany?
Przecież potrzeba tak niewiele. Zatrzymać się przed pasami
by przepuścić pieszego. Nie tylko osobę starszą, nie tylko kobietę w stanie błogosławionym. Każdego. I za dziękczynne skinienie głową

pomachać albo chociaż uśmiechnąć
się. Co stracimy? 10 sekund cennego czasu? A może dumę? A może
uznanie w oczach kierowcy jadącego za nami, który pewnie nie omieszka przekląć na nas pod nosem, a może i zatrąbi. Przecież tak mu się
spieszy…
Tak niewiele. Do suchego „dzień dobry” i „do widzenia” dorzucić „miłego dnia” lub „wszystkiego dobrego”
ekspedientce w markecie. Cóż nam
ubędzie? Energii? Boimy się reakcji
ekspedientki? A może chcemy uniknąć zaskoczonych spojrzeń pozostałych klientów? No bo o co nam chodzi z tym „miłego dnia”? Co nam
do tego? „Kupuj pan i nie zawracaj

gitary, do widzenia wystarczy!”.
Jaki ma cel wzbranianie się przed
przywitaniem z sąsiadem? Jaki ma cel udawanie, że los innych
nas nie obchodzi? Jaki ma cel dążenie do odizolowania się od ludzi wokół? Jaki ma cel chodzenie
z zadartym nosem i spoglądanie na
wszystko i na wszystkich z góry?
Lepiej się z tym czujemy? Bo inni na
pewno nie.
Przecież potrzeba tak niewiele, by
wszystkim nam żyło się lepiej.
Przecież to, co często wydaje nam
się nadzwyczajne, powinno być
normalnością.
To tak niewiele...
M. NOWAK

# zdrowie
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Wzrok największą wartością
Rozmowa z Jarosławem Kachniewiczem, specjalistą chorób oczu - lekarzem w klinice okulistycznej VITA-MED w Głogowie.
Czym różni się Państwa klinika od
innych?

permanentny wysiłek powoduje, że dochodzi do
zmęczeniowego skurczu
soczewki, który nie puszcza w momencie zaprzestania pracy z bliska. Okulary,
które dobiera się w szybkim rytmie gabinetów przy
supermarketach, poprawiają chwilowo widzenie,
ale bez uwzględnienia tego skurczowego zmęczenia
oka i powodują, że to zmęczenie narasta. Ostatecznie
wada doprowadza do tego,
że oko pracuje ciężej i na
przykład po pół roku wada
ta zwiększa się o pół dioptrii. Odpowiadając na pytanie: jak dbać? Zwiększyć
świadomość.

Podstawą funkcjonowania naszej kliniki jest atmosfera, którą budujemy razem z zespołem lekarzy, optometrystów,
optyków, pielęgniarek oraz serca kliniki
– pań rejestratorek. Pacjent, który przyszedł do nas, witany jest i zaopiekowany
tak, żeby czuł się bezpiecznie.
Na czym się Państwo skupiacie, jakie
są cele działalności Państwa Kliniki?
Szeroko rozumiana opieka realizowana przy użyciu najnowszych rozwiązań
technologicznych. Doskonały sprzęt, wykształcenie i doświadczenie lekarzy, precyzja wykonywanych zabiegów i przestrzeń, w której funkcjonujemy - ośrodek
zbudowany został z najwyższą starannością i dbałością o każdy szczegół: poczekalnia, gabinety, sale zabiegowe i operacyjne mają starannie dobrane kolory
ścian, mebli.
Jakie usługi oferujecie Państwo swoim Pacjentom?
Wprowadzamy wszystko, co nowoczesna okulistyka proponuje obecnie w diagnostyce i leczeniu. Permanentnie szkolimy się, aby cały czas reprezentować
bieżącą wiedzę. Leczymy tak, jak leczy się
za naszą zachodnią granicą i tak, jak leczy
się za oceanem.
Najpopularniejsze zabiegi?
Wszystko zależy od tego jaki profil Pacjentów do nas przychodzi. Bardzo cenioną i bardzo ostatnio modną jest chirurgia refrakcyjna oparta o wymianę
soczewki, jak również chirurgia oparta
o modelowanie rogówki laserem. Dzisiaj
konsumujemy swoje życie i swoją rzeczywistość łapczywie. Na wyciągnięcie

ręki dostępne są wszelkie formy aktywności i śmiało realizujemy pasje, marzenia. Trzeba pamiętać, że zmysł wzroku
dostarcza 80% informacji. Ciągle żyjemy
w kulturze obrazkowej.
W takim razie w jakie sposób zadbać
o dobry wzrok w przypadku osoby
długo pracującej przy komputerze?
Okazuje się, że nasz wzrok, który rozwija
się od tysięcy lat ciągle jeszcze jest przystosowany bardziej do widzenia w dal.
Tworzenie obrazu z bliska jest połączone
zawsze z wysiłkiem - bez względu na to
jaką mamy grupę wiekową naszych podopiecznych. Należy pamiętać, że patrzenie z bliska jest czymś, co weszło w ostatnim czasie z ogromną intensywnością,
wraz z pojawieniem się smartfonów i tabletów. Napięcie soczewki, które powinno powodować powstanie ostrego obrazu bez względu na to, czy mamy wady
wzroku, czy nie, wynosi 3 dioptrie. Ten

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

Jakie badanie powinny
wykonywać osoby starsze, aby do późnego wieku cieszyć się
dobrym wzrokiem?
Badania, które wykonujemy u lekarza
specjalisty są zazwyczaj przeprowadzane
w momencie, kiedy wzrok jest już bardzo
mocno osłabiony. Ale na co dzień mamy
formę samobadania: patrzymy na przestrzeń, która jest jednolita, którą znamy
– na przykład ściana, na której jest jakiś
obraz. Obserwujemy tą przestrzeń, z odległości 2 - 3 metrów, przy w miarę dobrym oświetleniu, zasłaniając raz jedno,
raz drugie oko i porównujemy czy obrazy są takie same. I takie proste badanie
jest kapitalne, żeby zobaczyć, czy nie ma
różnicy.
Czy warto wykonać korekcję laserową
wady wzroku i czy są jakieś przeciwwskazania do takiego zabiegu?
Pytanie jest abstrakcyjne, bo to jest tego

typu pytanie, na które nie ma dwóch odpowiedzi. Jest tylko jedna- oczywiście
tak. To tak, jakbym zapytał dlaczego warto żyć ze wzrokiem , który nas nie satysfakcjonuje. Nie tylko nie satysfakcjonuje,
bo nie widzimy nic z bliska, nie jesteśmy
w stanie przeczytać książki, rachunków,
tego co wyświetla się na monitorze komputera, nie jesteśmy w stanie na spotkaniu towarzyskim rozpoznać czy ktoś, kto
stoi obok nas lub po drugiej stronie sali
się do nas zbliża, uśmiecha.
Jaki jest największy sukces firmy?
To nasi zadowoleni Pacjenci, bez dwóch
zdań. Kiedyś myślałem, że to jest nasz
sprzęt i nasza wiedza. Byłem przekonany,
że w momencie, kiedy będziemy mieć
dokładną aparaturę i wspaniałą wiedzę
będziemy wyposażeni w najlepszej jakości rozwiązania. Później myślałem, że to
są ludzie, którzy z nami pracują.
Klinika dynamicznie się rozwija. Jakie
zatem plany na przyszłość?
Nieskromne. Filozofia, strategia, konsekwencja i radość z wyników. Coś, co usłyszałem od koleżanki, która przyjechała ze
stażu z Londynu zapadło mi na tyle w pamięć, że podzielę się tą wiadomością.
Otóż, kiedy zjawiła się w nowym miejscu
zapytała, jak leczą ślepoty spowodowane
ciężkimi zaawansowanymi chorobami,
które występują w przebiegu jaskry, cukrzycy, zmian zwyrodnieniowych. Odpowiedzieli, że nie leczą ślepoty. Ze strony
koleżanki padło: jak to? dlaczego? A oni
na to, że nie mają ślepoty. Na terenie leczenia kliniki mają tak opracowane metody, że są w stanie znaleźć i zdiagnozować Pacjenta na etapie choroby, kiedy
mogą powstrzymać jej rozwój.
Dziękuję za rozmowę.
23/2017
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# ale pomysł!

Kocie życie
w dobrobycie

Nowe budki dla kotow zostały zainstalowane m. in.
na ul. Prochownia w Lesznie.

Wolno żyjące koty na osiedlach należących do Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieniają kartonowe "lokale" na drewniane budki. Idzie nowe!
Wieczorową porą sznurek kotów
podchodzi do kubełków po margarynie. W środku smakołyki, dlatego obżerają się na potęgę, zerkając przy okazji kątem oka, czy nikt
nie zakłóci im wieczerzy. Jeżeli
tak się dzieje, chowają się w kartonowych budkach albo uciekają w krzaki i czekają aż zagrożenie minie. Kartonowe domki, takie
jak ten zlokalizowany w pobliżu Ronda Sybiraków, to inicjatywa mieszkańców. Znają ją władze
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i przychylnie spoglądają

na tę działalność.
- Nie jesteśmy przeciwni kotom czy
zwierzętom w ogóle, ponieważ jako administrator mamy obowiązek
o nie dbać - mówi Kazimierz Pazoła, zastępca prezesa zarządu ds.
techniczno-eksploatacyjnych.
Jedynym zastrzeżeniem pozostaje wątpliwa estetyka kartonowych "lokali", która zakłóca osiedlowy ład. Z tego powodu LSM
postanowiła ucywilizować "kocie budownictwo". Przejawia się
to w wymianie starych budek na
zdecydowanie bardziej estetyczne i

Nieestetyczne kartonowe budki można spotkać w pobliżu
Ronda Sybiraków.

trwalszeobiekty drewniane.
Zostały one ustawione już na ulicach
Sułkowskiego i Prochownia.
- Zależy nam, aby koty miały godne warunki życia - zaznacza K.
Pazoła.
Nowe budki są oznakowane,
w środku wypełnione zostały warstwą izolacyjną i mają otwierany
dach, aby łatwiej można utrzymać
je w czystości.
- Kolejne będziemy ustawiać
w tych miejscach, gdzie do tej pory
stały pudła kartonowe. Jedna taka
budka kosztuje około 400 złotych tłumaczy wiceprezes LSM.
Co prawda koty czynszu nie płacą, ale LSM też ma wobec nich
swoje oczekiwania.
- Mamy nadzieję, że zwierzaki będą wywiązywać się ze swoich obowiązków i zamiast tylko jeść i leżeć
do góry brzuchem, zajmą się także
łapaniem szczurów i myszy - żartuje K. Pazoła.
Teraz to jest dopiero kocie życie
w dobrobycie!
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# ciepło sieciowe
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MPEC stoi otworem
przed mieszkańcami
Jesteś ciekaw, skąd się bierze ciepło sieciowe i jak wygląda miejsce, w którym stoi najwyższy komin w mieście? Koniecznie odwiedź
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Będzie to możliwe w ramach III edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno,
w ramach której Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie będzie promować ekologiczne ciepło systemowe. Główne wydarzenie akcji to
Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie. 16 września br. (sobota) na Alei Gwiazd Żużla oraz terenie
przy stadionie im. Alfreda Smoczyka będzie można odwiedzić stoiska wielu lokalnych instytucji i firm, w tym również
stoisko leszczyńskiego przedsiębiorstwa
ciepłowniczego. Wszyscy odwiedzający nasze stoisko będą mieli okazję zapoznać się z historią przedsiębiorstwa,
współczesna technologią wytwarzania i przesyłu ciepła. Każdy mieszkaniec
Leszna będzie mógł zobaczyć jak rozbudowana jest miejska sieć ciepłownicza i sprawdzić, czy jego budynek mógłby być podłączony do sieci. Pracownicy
przedsiębiorstwa będą mogli szczegółowo wyjaśnić jak można podłączyć budynek do sieci ciepłowniczej i w jakich
kierunkach sieć cieplna jest rozbudowywana. Każdy mieszkaniec, inwestor
i przedsiębiorca będzie mógł porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstwa o istniejących możliwościach podłączenia się do systemu ciepłowniczego
oraz uzyskać informację o planach rozwoju zasięgu sieci cieplnej.
W ramach Dni Otwartych w MPEC –
Leszno, które odbędą się 20 września
br. (środa), będzie można również odwiedzić serce leszczyńskiego systemu
ciepłowniczego – Ciepłownię Zatorze.
Przedsiębiorstwo bardzo chętnie powita dzieci i młodzież szkolną oraz osoby
dorosłe.
W zeszłym roku Ciepłownię Zatorze odwiedzili uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej nr 9. Dociekliwość dzieci skąd się

Budowa przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych.
bierze węgiel i ich zainteresowanie poszczególnymi elementami urządzeń ciepłowniczych bardzo pozytywnie zaskoczyło pracowników przedsiębiorstwa,
którzy mieli przyjemność ich oprowadzać po terenie ciepłowni. Mamy nadzieję, że również w tym roku będziemy
mogli gościć ponownie uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego
przedsiębiorstwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół technicznych mogą liczyć na to, że oprowadzać ich będą pracownicy specjalizujący
się w branżach związanych z zawodem,
którego się uczą. W zeszłym roku gościliśmy uczniów II klasy o profilu elektroniczno-teleinformatycznym Zespołu
Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie. Mamy nadzieję, że również w tym roku będziemy mogli gościć
uczniów nie tylko tej szkoły, ale również
innych szkół technicznych z naszego
miasta.
Serdecznie zapraszamy!

Uczniowie kl. II d Szkoły Podstawowej nr 9 podczas zwiedzania Ciepłowni Zatorze (Dni Otwarte w MPEC – Leszno, wrzesień 2016).

Uczniowie Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie
podczas zwiedzania Ciepłowni Zatorze (Dni Otwarte w MPEC – Leszno, wrzesień 2016).

MPEC to również szeroki wybór węgla z najlepszych polskich kopalń!
W sprzedaży również orzech, miał
i ekogroszek workowany.
Twój piec zweryfikuje jakość naszego węgla!

Zawsze niskie ceny, a do tego do 15 km transport gratis!

24/2017

Dział Sprzedaży MPEC Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Spółdzielcza 12, budynek „C”
tel. 65 525 60 45, 46 fax. 65 525 60 45
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# inwestycje

Ponad 10 milionów na oczyszczalnię
- To największa i jedna z najważniejszych inwestycji w gminie Rydzyna w ostatnich latach. Realizujemy ją z myślą o mieszkańcach i środowisku naturalnym – tak o przebudowie i rozbudowie oczyszczalni
ścieków komunalnych w Kłodzie mówi burmistrz Rydzyny Kornel Malcherek. Prace postępują w szybkim tempie. Ich zakończenie przewidziano na wiosnę
przyszłego roku.

REKLAMA

Projekt pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna” uzyskał dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości aż 5.225.647,45 zł. To przeszło połowa całkowitego kosztu inwestycji, który wyniesie – bagatela - 10.206.780,11 zł.
To najdroższa inwestycja w historii gminy Rydzyna.
Przedsięwzięcie ma na celu unormowanie pracy oczyszczalni oraz odciążenie środowiska
i doprowadzenie
do pełnej zgodności z unormowaniami prawnymi. Przebudowa i
rozbudowa obejmują nie tylko samą oczyszczalnię ścieków, ale także obiekty jej
towarzyszące.
Prace ruszyły w kwietniu.

Najpierw pochylono się nad reaktorami biologicznymi odpowiedzialnymi za proces oczyszczania. To dzięki nim ścieki przemieniane są w przezroczystą, bezpieczną ciecz, która finalnie trafi do
Rowu Polskiego. Projekt zostanie zrealizowany do
końca kwietnia 2018 r. 25/2017

# wokół wiary
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Sarbinowo odzyskało świętego

Kilka lat trwały zabiegi zmierzające do odrestaurowania zabytkowej figury św. Jana Nepomucena, stojącej od trzech wieków przy
szutrowej drodze w Sarbinowie. Oryginał nie wrócił na swoje miejsce, jest za to kopia, która prawdopodobnie przetrwa wieki.

P

ierwsza figura świętego Jana Nepomucena została postawiona
przy szutrowej drodze w XVIII
wieku. Wykonano ją z drewna, niestety
nie wiadomo, kto był jej autorem i z jakiej okazji znalazła się w Sarbinowie.
Nepomucenem targały wiatry, muskały
go deszcze, śniegi i gradobicia. Wytrzymywał to wszystko dzielnie przez wiele
dziesięcioleci, ale w ostatnim czasie było
widać, że zupełnie poddał się nieodpuszczającym mu siłom natury. Władze gminy Poniec zabezpieczyły figurę świętego
i został on poddany renowacji w pracowni konserwatorskiej Joachima Nowackiego z Osiecznej. Niestety, stan oryginalnego Nepomucena był tak zły, że nie mógł
wrócić w to samo miejsce. Oznaczałoby
to dalszą degradację i w efekcie kompletny rozkład drewnianej figury. Z pomocą
przyszła technologia. Na polecenie gminy
Poniec świętego zeskanował i wymodelował w komputerze Paweł Klak z Leszna.
Następnie na tej podstawie firma Erwina Garbarczyka wydrukowała rzeźbę na
drukarce 3D. Święty składał się z wielu

części, dlatego trzeba było go ułożyć
w całość, zupełnie jak puzzle. W pracowni Joachima Nowackiego zyskał kolory zgodne z oryginałem, a później został
ustawiony w kapliczce zaprojektowanej
przez Tomasza Bzdęgę. Całość wykonali Marian Wozignój, Tomasz Rosik oraz
Stanisław i Henryk Ratajczakowie. Teren
wokół - na zlecenie gminy - zagospodarował Jan Maruniewicz, a kute ogrodzenie
wykonał zakład z Czarkowa.
Przyglądając się kapliczce można stwierdzić jedno: w porównaniu do tego, co
było, nowy Nepomucen umieszczony na postumencie w pięknym, zadbanym otoczeniu robi niesamowite wrażenie. W piątek, 21 lipca, we wsi odbyła się
uroczysta msza święta połączona z poświęceniem figury, którego dokonał proboszcz ponieckiej parafii, ksiądz Krzysztof Szymendera.
- Cieszę się, że przy zaangażowaniu wielu osób doprowadziliśmy do przywrócenia wsi świętego Jana Nepomucena. Jego postać w tym miejscu ma nie tylko
aspekt historyczny. Jestem przekonany, że

W odnowienie XVIII-wiecznego Nepomucena i przygotowanie nowego zaangażowanych było mnóstwo ludzi.

pozwoli utrzymać wartości głęboko zakorzenione w lokalnej społeczności i przekazywać je następnym pokoleniom - mówił przy figurze burmistrz Ponieca, Jacek
Widyński.
Tworzywo, z którego wykonano nową figurę, jest odporne na trudne warunki atmosferyczne. Wprawdzie mogłaby ona
stać na wolnym powietrzu, ale na solidnym postumencie za szybką wygląda bardziej okazale i ma dodatkową ochronę.
Z pewnością kapliczka ze świętym Janem
Nepomucenem stanie się miejscem, do
którego będzie można przyjść i zadumać
się, albo które pozwoli na chwilę odsapnąć, zachęcając przy okazji do podziwiania łanów zbóż i zieleni pobliskich lasów.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
Ks. proboszcz
Krzysztof Szymendera:

Święty Jan Nepomucen urodził się w 1350 roku w Nepomuku na terenie Czech. Jako 30-latek został wyświęcony na kapłana, a następnie biskup wysłał go na studia. Nauki pobierał
w Padwie i Pradze, uzyskując doktorat z teologii. Później został doradcą biskupa, ale padł
ofiarą intryg Wacława IV Luksemburczyka,
który nienawidził katolików i sprzymierzył się
z ruchem husyckim. Jan Nepomucen stanowił
łącznik pomiędzy biskupem a królem. Chociaż
miał działać w sposób dyplomatyczny, wraz
z dwoma kapłanami został wtrącony do więzienia. Poddano go torturom, a później wrzucono do Wełtawy. Legenda głosi, że Jan Nepomucen zginął, ponieważ nie chciał zdradzić
królowi grzechów, jakie popełniała królowa.
W sferze domysłów pozostaje, ile prawdy jest
w tej historii. Faktem jest, że w połowie XVIII
wieku został beatyfikowany, a później kanonizowany. Współcześnie uważany jest za patrona Czech i Pragi, spowiedników i spowiadających się, a także orędownika w sprawach
klęsk żywiołowych.
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Upał w mieście
Nieznośne temperatury notowano w połowie sierpnia 1932 roku
w Lesznie:
W dniu wczorajszym zanotowano 50
stopni ciepła, dziś o godz. 11.30 wskazuje termometr 48 stopni. Ciekawi jesteśmy, do ilu stopni dotrzemy?
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1932 ROK.

Łap złodzieja!
Czasy się zmieniają, przestępcy
wciąż robią swoje:
W nocy z soboty na niedzielę jacyś nieznani sprawcy włamali się do zamkniętego chlewa przy ul. Osadniczej i skradli
na szkodę Majera cztery gęsi. Śledztwo
w toku. - Pawlisiakowi Janowi z Starozmkowej skradziono z mieszkania złoty zegarek. Niedługo jednak złoczyńca
cieszył się zdobyczą, gdyż wykryto go,
a jest nim zamieszkały niejaki M. R. z ul.
Dąbrowskiego 12.
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1926 ROK.
REKLAMA

W ostatniej chwili
Udało się uratować dziecko. A było tak:
Nad brzegiem stawu na pl. Kościuszki przewróciło się przedwczoraj pewne dziecko i zawisło główką i rączkami nad wodą, jednakże w czas zostało uratowane przed upadkiem w
wodę.
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1937 ROK

Półdzicy wandale
Demolki były są i będą się zdarzać, bo zawsze w społeczeństwie jest ktoś, kto odstaje od powszechnie przyjętych norm:
Niedawno donosiliśmy na tem miejscu o bezprzykładnem uszkodzeniu klombu kwiatów przy ul. Kościańskiej.; prosiliśmy i ostrzegaliśmy, by coś podobnego zaniechano, nie pomogło – widocznie szkodnicy chcą przykładnego ukarania, a może wówczas
przestaną niszczyć to co jest bodaj najpiękniejszem w naszem
mieście. Oto wczoraj znowu jacyś – nie ma dla takich innej nazwy – półdzicy zniszczyli, wyrywając kwiaty z klombów przy
alejach Sienkiewicza i ul. Kościańskiej. Sprawcy zostaną prawdopodobnie wykryci i nie ujdą zasłużonej karze, przewidzianej
przepisami policyjnemi. Ze swej strony zaznaczamy, iż danych
osobników ogłosimy pełnym nazwiskiem w piśmie naszem.
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1926 ROK

Przerwa na uśmiech
Takimi dowcipami szafowano w przedwojennej prasie:
- Panie doktorze, czy po operacji ślepej kiszki nie będzie widać
u mnie blizny?
- To zależy tylko od mody w przyszłym roku.
NASZ KURJER, 1933 ROK

# o czym donosiła dawna prasa
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Kurożerca
Co prawda zdarzenie nie dotyczy bezpośrednio Leszna, ale zamieściła je
gazeta ukazująca się w Lesznie, dlatego nie mogliśmy się powstrzymać:
Augustyniak Józef, podpiwszy z kolegami, obawiał się wrócić w stanie nietrzeźwym
do domu. Przechodząc obok domostwa Krzyżaniaka, wszedł po kryjomu na podwórze i tam ujrzawszy obszerny kurnik, postanowił przenocować.
Ponieważ drzwi od kurnika były zaryglowane, wyłamał deskę i dostał się do wewnątrz. W kurniku zachciało mu się jeść. - Schwycił więc jedną, a później drugą kurę i
zębami poodgryzał im głowy.
Za ten zwierzęcy czyn stanął Augustyniak przed sądem w Poznaniu, przed którym tłómaczył się, że działał pod wpływem zamroczenia alkoholem. Sąd skazał „kurożercę”
na 6 miesięcy więzienia.
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1936 ROK

Z Leszna do Belgii
Za chlebem, za ukochanymi:
Wczoraj w nocy wyjechał z Leszna specjalny pociąg, którym do Belgii udały się rodziny górników przyjętych do pracy w czerwcu bież. roku. Pociągiem tym odjechało 1.120 osób
przeważnie żon i dzieci górników. Przez cały onegdajszy dzień zjeżdżały do Leszna pociągi, którymi przybywały poszczególne partie z Sosnowca, Ostrowa, Krotoszyna oraz
Inowrocławia.
W godzinach wieczornych udających się na obczyznę Polaków pożegnał w imieniu p. starosty p. wicestarosta Krauze a w imieniu władz kościelnych ks. wikariusz Czemplik. Pociąg z rodzinami górników opuścił Leszno o godz. 3,27 nad ranem, udając się w kierunku na Zbąszyń.
ILUSTROWANY KURIER ZACHODNI, 1937 ROK
TEKST I REPRODUKCJE: ŁUKASZ DOMAGAŁA | UWAGA! W TEKSTACH ZACHOWANO ORYGINAJĄ PISOWNIĘ
REKLAMA
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Rekordowe inwestycje
Nigdy wcześniej powiat leszczyński nie wydał na inwestycje drogowe tak wielkich środków, jak w roku bieżącym. Wsparcie zewnętrzne jest bardzo obfite. Problem pojawia się natomiast po drugiej stronie barykady – rynek diametralnie się zmienił i teraz to wykonawcy
robót dyktują warunki. Efektem są olbrzymie problemy ze znalezieniem wykonawcy gotowego zrealizować poszczególne inwestycje
za cenę przewidzianą przez urzędników.
- Sytuacja jest wyjątkowa. Z jednej strony samorządy otrzymują wielkie dofinansowania na realizację inwestycji, z drugiej
wykonawcy wiedzą, jak wiele mamy do
stracenia i to oni dyktują warunki. Oferty
w przetargach opiewają na kwoty znacznie wyższe niż przewidziane w kosztorysie.
To powoduje kłopoty ze znalezieniem wykonawcy robót. Problem potęguje fakt, że
mnóstwo inwestycji złożyło się w jednym
czasie, z budową ekspresowej S5 na czele.
Firmy budowlane mają co robić i nie zależy im na kolejnych zleceniach tak bardzo,
jak w latach poprzednich – zaznacza starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak.
Zmiany na rynku postępują w szybkim
tempie. Przykład?
- Jeszcze w styczniu tego roku w ogłaszanych przez nas przetargach budowa ścieżki pieszo-rowerowej kosztowała średnio
330-350 tysięcy złotych za kilometr. W ma-

leszczyńskiego - budowa traktu łączącego
drogę wojewódzką 305 w Wijewie z węzłem na ekspresowej S5 w Nietążkowie.
To w sumie 28-kilometrowy odcinek drogi, z czego aż 6 km pobudowanych zostanie od podstaw.
Prawie 22 kilometry przebiegają na terenie powiatu leszczyńskiego, pozostała
część w powiecie kościańskim.
Wartość inwestycji szacowana była na
blisko 49 mln zł. Po ogłoszeniu przetargów okazało się, że trzeba będzie dołożyć
łącznie kolejnych 7 mln zł. W obliczu aż
37 mln dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego decyzja
mogła być tylko jedna...
- Zostaliśmy postawieni pod ścianą, bo
wiedzieliśmy, że taka okazja trafia się tylko raz. Dofinansowanie przyznano, czas
naglił… Nie mogliśmy powtarzać przetargów, bo fizycznie nie bylibyśmy w sta-

Podpisanie umowy z wojewodą na dofinansowanie inwestycji - przebudowa
ulic Dworcowej i Święciechowskiej w Wilkowicach (tzw. schetynówka).

Podpisanie porozumienia powiatu z MPWiK Leszno i z gminą Lipno w sprawie
zasad i terminów prowadzenia inwestycji - przebudowa ulic Dworcowej i Święciechowskiej w Wilkowicach.
ju najtańsza oferta opiewała już na kwotę blisko 600 tysięcy złotych za kilometr,
a więc była niemal dwukrotnie wyższa. Takie różnice są dla nas dużym problemem,
ponieważ budżet mamy mocno ograniczony – mówi starosta Wawrzyniak.
Mimo to efekty inwestycyjne powiatu
leszczyńskiego w 2017 roku prezentują
się bardzo okazale.
54 MILIONY NA ŁĄCZNIK
Z początkiem sierpnia rusza największa inwestycja w historii powiatu

nie dotrzymać zawartych w projekcie
terminów. Poza tym nie dostrzegaliśmy
perspektyw na obniżenie ceny ze strony
wykonawców. W efekcie podjęliśmy trudną i kosztowną decyzję o dołożeniu brakujących pieniędzy do inwestycji – tłumaczy
Wawrzyniak.
Powiat leszczyński dołożył prawie 3,5
mln zł na realizację odcinka leszczyńskiego, a gmina Śmigiel i powiat kościański
złożyły się po 1,7 mln zł na pokrycie różnicy na odcinku kościańskim. Samorząd
śmigielski łącznie przeznaczy na to zadanie ponad 6 mln zł. W całej inwestycji

Prace w Wilkowicach.
partycypuje także gmina Włoszakowice, z której powiat leszczyński otrzymał
już deklarację wsparcia w wysokości 5,25
mln zł.
Droga pobiegnie od drogi wojewódzkiej
w Wijewie, przez Brenno, Zaborówiec,
Włoszakowice i Bukówiec Górny, aż do
węzła S5 w Nietążkowie.
- Skorzystają na tym wszystkie zaangażowane samorządy. Nam najbardziej

zależało na modernizacji odcinka Wijewo-Włoszakowice – podkreśla Jarosław
Wawrzyniak.
Zakończenie inwestycji przewidziano na
sierpień 2018 roku. Mniej więcej połowa prac ma zostać wykonanych jeszcze
w tym roku kalendarzowym.
Ostatecznie inwestycja pochłonie niemal 55 mln zł, z czego odcinek leszczyński 34,5 mln zł (ofertę złożyła firma Colas

# drogi

w powiecie
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Konferencja prasowa w Starostwie w Lesznie w sprawie finansowania przebudowy i budowy drogi do węzła S5 Nietążkowo.

Narada w Starostwie Powiatowym w Lesznie z udziałem władz pow. leszczynskiego, pow. koscianksiego, gmin Wijewo, Włoszakowice i Śmigiel na temat finansowania przebudowy i budowy drogi do węzła S5 Nietążkowo.
Polska), a odcinek kościański 20,1 mln zł
(przetarg padł łupem spółki Budimex).
8,4 MILIONA NA ŚCIEŻKI
ROWEROWE
W sumie niemal 14 km ścieżek rowerowych powstanie w tym i przyszłym roku
na terenie powiatu leszczyńskiego.
Pierwszy odcinek połączy Dąbcze, Nową Wieś, Kąkolewo i Osiecznę. Drugi pobiegnie od Lipna (drogi krajowej nr
5), przez Mórkowo aż do skrzyżowania
w Wilkowicach.
Według wstępnych założeń roboty
AUTOPROMOCJA

budowlane miały kosztować 7 mln zł.
Niestety dla samorządów także w tym
przypadku najniższe ceny przedstawione
przez oferentów okazały się dużo wyższe
od kosztorysowych. Ostatecznie (po rozbiciu inwestycji na trzy części i ogłoszeniu
trzech przetargów) wyłoniono wykonawców. Łącznie zarobią 8,4 mln zł.
W kosztach partycypują gminy Osieczna, Rydzyna i Lipno. Dofinansowanie
z WRPO wyniesie aż 5,3 mln zł.
5 MILIONÓW NA WILKOWICE
Trwają prace przy modernizacji

drogi powiatowej w Wilkowicach. Inwestycja zakłada nową jezdnię, a także pobudowanie chodników i ciągów
pieszo-rowerowych.
Całość podzielono na cztery odcinki.
Dwa z nich (wjazd od strony Święciecho-

Jarosław Wawrzyniak:
W tej kadencji powiat leszczyński pozyskał
z funduszy unijnych prawie 49 milionów złotych (przy rocznym średnim budżecie 35-37
milionów złotych), natomiast w dwóch poprzednich kadencjach samorządu (z poprzedniej perspektywy unijnej) 8,5 miliona
złotych.
wy do wysokości firmy Fogo oraz wjazd
od strony Mórkowa do torów kolejowych) będą gotowe do połowy sierpnia.
Droga będzie w pełni przejezdna w czasie trwania Festiwalu Starych Ciągników

i Maszyn Rolniczych. Potem ruszą dalsze
prace (od Fogo do ul. Lipowej i od torów
do ul. Lipowej).
Prace mają zakończyć się do października przyszłego roku. Pochłoną 5 mln zł.
Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” wartości mn.w.
połowy tej kwoty.
1,3 MILIONA NA GARZYN-GÓRZNO
Do końca września firma Drogbud z Gostynia ma uporać się z modernizacją drogi
powiatowej z Garzyna do Górzna. Projekt,
pomimo starań w rozmaitych konkursach,
nie został dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. Jego wartość to 1,3 mln zł,
z czego powiat wyłożył 800.000 zł, a gmina Krzemieniewo pozostałe 500.000 zł.
Osobno pobudowana zostanie ścieżka
pieszo-rowerowa biegnąca wzdłuż tej drogi. Prace nad nią ruszyły pod koniec lipca.
MICHAŁ DUDKA
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Jak daleko sięga tw
Przy dobrej pogodzie z okolic Leszna można dostrzec Śnieżkę, a w
teorii nawet znacznie dalsze miejsca. To nie żart! Na dowód można
wszystko uwiecznić na zdjęciu, a potem pochwalić się nim na łamach „Leszczyniaka”…

Z

najomość topografii, lornetka, dobry aparat fotograficzny z zoomem, statyw, idealna widoczność
(z jaką mamy do czynienia dosłownie
kilka - kilkanaście razy w roku), a do tego cierpliwość i szczęście – tego wszystkiego potrzebują pasjonaci dalekich obserwacji marzący o nietuzinkowych
zdjęciach. W Polsce jest ich wielu. Płaszczyzną porozumienia między nimi jest
strona www.dalekieobserwacje.eu. To
na niej zamieszczają swoje dzieła, wymieniają się spostrzeżeniami, a przede

wszystkim udowadniają, że nawet kilkuset kilometrowe obserwacje są realne. Najdalsze udokumentowane fotografią spostrzeżenia w Polsce sięgają 250
km (np. z rejonu Tarnicy w Bieszczadach
można dostrzec szczyty górskie w Rumunii, a z Świętego Krzyża na Łysej Górze można zobaczyć Tatry), na świecie –
przeszło 300 km.
Jedną z osób zainteresowanych dalekimi
obserwacjami jest doktor Marian Kamyczek, dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach.

Śnieżka widziana z Maruszewa - 138 km. Rok 2013.

Na co dzień zajmuje się hodowlą zwierząt, a w wolnym czasie interesuje się
m.in. historią regionalną, turystyką górską i fotografią. Dalekie obserwacje zaciekawiły
go w momencie przeglądania wcześniej wspomnianej strony internetowej. Postanowił
na własną rękę
sprawdzić, co można zaobserwować
z rodzinnych stron.
- Z okolic Leszna,
czyli terenów płaskich, trudno jest
o bardzo dalekie obserwacje. Dobrym

# niezwykłe pasje

wój wzrok?
sposobem jest wykorzystanie wysokich
wież widokowych, ale najbliższa jest dopiero koło Siekowa (gmina Przemęt). Jest
to najwyższa drewniana wieża w Wielkopolsce licząca 30 metrów. Krzywizna Ziemi powoduje, że szanse obserwacji daleko
położonych obiektów są na terenie równinnym ograniczone - tłumaczy Marian
Kamyczek. - Możliwości, przynajmniej te
teoretyczne, można określić przy pomocy
map topograficznych. Oczywiście nie zrobimy wyjątkowego zdjęcia wtedy, kiedy
tylko mamy na to ochotę. Potrzeba przede
wszystkim idealnej pogody i widoczności, z którymi mamy do czynienia bardzo
rzadko. Takie korzystne warunki występują najczęściej po przejściu chłodnego
frontu, a także po bardzo silnym wietrze.
Trzeba dużo szczęścia, aby znaleźć się

z aparatem w dłoni w odpowiednim miejscu i czasie.
Dr. Kamyczek na szczęście nie może narzekać, wszak ma na swoim koncie kilka
spektakularnych obserwacji. Z miejscowości Szedziec koło Góry Śląskiej sfotografował odległe o około 120 km Karkonosze. Będąc na Babiej Górze uchwycił
panoramę Małej Fatry, a z miejscowości
Wysoki Kościół koło Trzebnicy sfotografował Ślężę i Góry Sowie. Największym
osiągnięciem jest fotografia wykonana
spod samego Leszna (Maruszewa k. Dąbcza). W pewien majowy wieczór w 2013
roku z płaskiego terenu (pola na wysokości zaledwie 109 m n.p.m.) sfotografował odległą o 138 km Śnieżkę (1602
m n.p.m.). Nie lada wyczyn! Zdjęcia zamieszczone na portalu dalekieobserwacje.

Maszt RTV koło Śremu. Zdjęcie z platformy Jagoda w Osiecznej. Rok 2015.
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Panorama Slęży i Gór Sowich z Wysokiego Kościola koło Trzebnicy. Rok 2012.
eu spotkały się z pozytywnymi słowami
ze strony komentujących.
- Najpierw wykonałem zdjęcie ogólne,
potem kolejne z przybliżeniem. Tym samym znalazłem odpowiedź na nurtujące
mnie pytanie „czy z okolic Leszna widać
Śnieżkę?”.
Do tej spektakularnej obserwacji pan
Marian przymierzał się kilkukrotnie.
Cierpliwie przeczesywał lornetką horyzont, aż w końcu udało się dostrzec
charakterystyczny kształt Śnieżki.
- Warto wiedzieć, co nas otacza
i co możemy dostrzec. Świat się
zmienia. Dobrze jest obcować
z naturą. Nasze możliwości
są ogromne. Osobiście cieszę
się, że dalekimi obserwacjami
udało mi się zaciekawić kilka
osób, które teraz – z tego co
wiem – rozwijają pasję. Miejmy oczy otwarte i dostrzeżmy
to, co widać na horyzoncie –
sugeruje Marian Kamyczek.
Najokazalsze zdjęcia dr.

Kamyczka wraz ze szczegółowymi opisami można znaleźć na portalu dalekieobserwacje.eu wpisując w wyszukiwarce
„marikamy”.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: MARIAN KAMYCZEK
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# młodzież

Taneczne perły z Leszna
Każdy z nas ma swoje ukochane miejsce, w którym czuje się najszczęśliwszy. Może to być malowniczy zakątek świata, własny dom
lub… sala gimnastyczna. Dla członków grupy tanecznej „Iskierki“ takim miejscem jest hala sportowa przy Ekonomiku.
TROSZECZKĘ HISTORII...
Ćwierć wieku temu Katarzyna i Jerzy
Sobkowiakowie postanowili podzielić
się z innymi swoją pasją – tańcem. Tak
właśnie powstała niesamowita grupa taneczna. Pierwsze sukcesy przyszły już
kilka lat później. Początkowo na arenie lokalnej, z czasem także w Europie.
Najlepszym tego dowodem są utalentowani podopieczni małżeństwa. Adrian
Radwański, absolwent Szkoły Baletowej w Poznaniu, ma na swoim koncie
wybitne osiągnięcia. Jednym z nich jest
udział w ,,Got to dance”. Cieszący się
dużą popularnością, polski program typu talent show, zrzesza wybitnych tancerzy. Najlepsi z najlepszych.
Igor Podsiadły, wybrał nieco inną drogę. Obecnie wciąż rozwija swoją pasję w malowniczym Rotterdamie.
Być może wkrótce także jego zobaczymy w telewizji…

każdy wyjazd? Wyjątkowo. Nieważne
czy występują w Kościanie, czy Libercu. Występ musi być perfekcyjny. Nagrody na pozór drobne, są bardzo cenne.
Doświadczenie oraz uznanie w oczach
widzów - bezcenne. Niestety każdy taki wyjazd na turniej zawsze wiąże się
z ogromnymi kosztami. Bez dofinansowania jest bardzo trudno.

TANIEC TO MOJE ŻYCIE
Paulina Ganowska tańczy już ponad
dziesięć lat. Trenuje trzy razy w tygodniu po kilka godzin. ,,Taniec to moja odskocznia. To właśnie tam mogę
zapomnieć o wszystkich problemach,
zmartwieniach. Gdy tańczę, czuję się

szczęśliwa i wolna.” Jak to się zaczęło? ,,Namówiła mnie ciocia.” Przez ponad jedenaście lat poznała mnóstwo fascynujących osób. ,,Mamy między sobą
cudowny kontakt. Jest nas ponad dwudziestu. Powiesz, że to niemożliwe?
Możliwe, stanowimy nierozłączną paczkę. Jest to niewątpliwie zasługa Pani
Katarzyny oraz Pana Jurka, którzy zawsze podchodzili do nas z miłością”
KAMIL DUDKA

Z LESZNA DO EUROPY
„Iskierki“ możemy oglądać bardzo często w różnych miejscach.
Możemy je spotkać praktycznie
wszędzie. W 2015 roku zdobyły
I miejsce w Mistrzostwach Świata
w Libercu. Rok później powtórzyły to osiągnięcie, aby krótko po tym
zdobyć mistrzostwo Europy w Płocku. Najbardziej owocny w zwycięstwa był jednak 2017. Ogólnopolski Turniej Tańca w Kościanie,
Ogólnopolski Turniej we Wrocławiu, Międzynarodowy
Festiwal - Teplica - Praga- Berlin. Trzy razy
pierwsze miejsce. Jak
dziewczyny traktują
AUTOPROMOCJA

Dzwoń: 603-668-780

U nas Twoja reklama
żyje
cały miesiąc!
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Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Aby założyć jednoosobową działalność
gospodarczą należy wypełnić formularz
CEIDG-1. Wniosek ten zawiera :
- podanie o nadanie numeru NIP – jeżeli przyszły przedsiębiorca miał nadany
numer NIP, nie ulega on zmianie. Jeśli
jednak w chwili składania wniosku nie
posiada się NIPu zostanie on nadany po
rejestracji.
- wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw nie będących spółkami jawnymi) – podobnie jak
NIP, REGON powinien znaleźć się na
wszystkich pieczęciach firmowych.

- wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa – do wyboru mamy opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, karta
podatkowa. Jest to najtrudniejszy krok dla
przedsiębiorcy dlatego szczegółowy opis
każdej z form w następnym numerze.
- zgłoszenie płatników składek osób
ubezpieczonych – od 20 maja 2017 roku dokumenty : ZUS ZUA (zgłoszenie do
ubezpieczeń społecznego i zdrowotnego,
ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego), ZUS ZCNA (zgłoszenie
do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny), składamy wraz z wnioskiem
CEIDG-1. Nie musimy ich już sami przekazywać do ZUS.
- informację o numerze firmowego konta bankowego – nie ma obowiązku zakładanie osobnego konta bankowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej,
jednak pod względem formalnym, finansowym jest to dobry pomysł. Prywatne

pieniądze przedsiębiorcy nie będą się
mieszać z firmowymi, co ułatwi sprawę
rozliczeń.
Po wypełnieniu formularza CEIDG-1
musimy go dostarczyć do urzędu. Najlepszym sposobem jest składanie wniosku elektronicznie na stronie internetowej
CEIDG. Dokument możemy podpisać

bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, bądź złożyć wniosek elektronicznie i w ciągu 7 dni podpisać go fizycznie w Urzędzie. Dopinając wszystkie
formalności pamiętać musimy również
o pieczęci firmowej. Większość banków
do założenia konta firmowego wymaga
pieczątki firmy, dlatego warto o to zadbać już wcześniej.

W następnym numerze - Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

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

(26/2017)

Niezależnie od tego, czy zajmujemy
się sprzedażą na aukcjach internetowych, udzielamy korepetycji jeżeli te
czynności dają nam stały przychód,
powinno się je zalegalizować. Każda bowiem czynność zarobkowa, która wykonywana jest w sposób ciągły
oraz zorganizowany spełnia definicję
działalności gospodarczej.

Percepcja słuchowa
w czynności czytania i pisania.
Prawidłowa identyfikacja i różnicowanie bodźców dźwiękowych są możliwe
dzięki sprawnemu funkcjonowaniu analizatora słuchowego. Odbiór mowy polega na zidentyfikowaniu zasłyszanych
dźwięków, a następnie na powiązaniu
ich z określoną treścią.
Percepcja mowy jest więc procesem
złożonym, w którym uczestniczą:

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)
Percepcja słuchowa to zdolność odbioru dźwięków, ich rozpoznawania i różnicowania, jak również interpretowania przez odniesienie do
poprzednich doświadczeń. Jest jedną z podstawowych funkcji psychofizycznych, biorących udział

słuch fizjologiczny – pozwala na odbieranie wrażeń słuchowych i daje bazę do rozwoju pozostałych rodzajów
słuchu,
słuch muzyczny – pozwala różnicować
wysokość dźwięków oraz jakość odstępów między dźwiękami,
słuch fonematyczny – pozwala różnicować dźwięki mowy występujące
w danym języku.
Słuch fonematyczny zwany także słuchem mownym jest podstawowym elementem czynności prawidłowego rozwoju mowy oraz umiejętności czytania
i pisania. Z badań wielu naukowców

wynika, że kształtuje się w sposób najbardziej intensywny w okresie od 1 do
2 roku życia.
W słuchu fonematycznym możemy wyodrębnić następujące czynności :
- spostrzeganie i odróżnianie od siebie wypowiadanych głosek, ale również
zjawisk prozodycznych, takich jak tempo mowy, akcent, intonacja,
- różnicowanie fonemów, które posiadają indywidualne cechy dystynktywne,
dzięki którym są przez odbiorcę mowy
identyfikowane jako znaki języka,
- analizę słuchową, która pozwala wyodrębnić z potoku mowy głoski, sylaby ,
wyrazy i zdania,
- syntezę słuchową, która pozwala scalić głoski, sylaby i wyrazy w określone
układy słuchowe.
Na podstawie dobrze rozwiniętego słuchu fonematycznego kształtuje się analiza i synteza słuchowa, która stanowi
ważny mechanizm czytania i pisania.
Percepcja słuchowa towarzysząca czynnościom czytania i pisania jest wysoce
złożona. Wymaga nie tylko dojrzałości

psychicznej, ale także pewnej wiedzy,
bowiem operacje analizy i syntezy
w trakcie czytania muszą być realizowane w sposób świadomy. Różnicowanie dźwięków ich analizowanie
i syntetyzowanie dokonuje się na poziomie ośrodkowego układu nerwowego, głównie w korze mózgowej.
Jeśli słuchowe okolice kory mózgowej są uszkodzone lub z innych powodów niesprawne czy mało sprawne, procesy te przebiegają wadliwie.
Nie należy mylić tego z niedosłuchem! Dzieci z zaburzeniami funkcji
ośrodkowych, analizy i syntezy słuchowej, doskonale słyszą pojedyncze
dźwięki, nawet z dużej odległości,
ale gdy mają wyodrębnić poszczególne dźwięki z potoku mowy, sprawia
im to trudność. To z kolei powoduje
trudności w nauce czytania i pisania.
Niewyrównane w porę zaburzenia
percepcji słuchowej wpływają także
na opóźnienie myślenia słowno-pojęciowego, przejawiają się trudnościami w rozumowaniu i wnioskowaniu.
Trudności te dezorganizują naukę
dziecka i mają negatywny wpływ na
jego osiągnięcia szkolne, rozwój osobowości i przystosowanie społeczne.
(27/2017)
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Chroń swoje cztery kąty

Ciężko pracujesz, zarabiasz, budujesz,
kupujesz, wyposażasz. Dbasz o najmniejszy detal. Jesteś z tego dumny. Tworzysz
wymarzony kąt dla siebie i swoich bliskich. A wtedy, w najmniej oczekiwanym momencie, przychodzi nieszczęście: pożar, włamanie, kradzież, zalanie…
i wszystko tracisz, dobrobyt przepada
bezpowrotnie. Nie pozwól, aby taki scenariusz miał szansę spełnienia!

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
REKLAMA

Ubezpieczenie domu lub mieszkania
jest dzisiaj czymś powszechnym. Średnia wartość nieruchomości i tego co
wewnątrz jest coraz większa. W efekcie kolejne osoby przekonują się do tego, że warto ubezpieczyć swój dobytek.
I słusznie.
Wyróżniamy dwa podstawowe warianty
takich ubezpieczeń: na ryzykach nazwanych i all risk. Pierwszy z nich dotyczy

konkretnego zakresu ubezpieczenia i opisanych w nim zdarzeń, np. pożaru czy
powodzi. Drugi – rozszerzony – zawiera
ogólne warunki ubezpieczenia, a jedyne
konkrety dotyczą elementów nieobjętych
umową (za co ubezpieczyciel NIE odpowiada). Oczywiście drugi wariant jest
dla Państwa korzystniejszy, szczególnie
w przypadku pokaźnych majątków.
Po co w ogóle ubezpieczać nieruchomości? A no po to, aby zapobiec nieprzyjemnościom związanym z różnymi zdarzeniami. Na przykład kradzieżami, które
były, są i będą. Złodzieje nie tylko wynoszą cenne rzeczy, ale również generują kosztowne szkody. Idąc dalej, warto
być ostrożnym wobec własnej odpowiedzialności za kogoś i za coś, czyli OC
w życiu prywatnym. Ktoś poślizgnie się
w naszym domu i złamie rękę, pralka zepsuje się i zaleje mieszkanie pod nami,
pies ugryzie sąsiada, a synek włoży palec
w oko drugiemu dziecku – takie rzeczy
się zdarzają, po prostu. Wykupienie OC
jest tym istotniejsze, że Polacy nauczyli
się walczyć o swoje w sądach. Jedni dochodzą roszczeń, więc drudzy powinni
być na to przygotowani.
Godne uwagi są rozmaite opcje

dodatkowe w ofercie ubezpieczenia,
np. uwzględnienie kosztów poszukiwania przyczyny szkody (otrzymujemy zwrot pieniędzy za to, że aby znaleźć pękniętą rurę trzeba było rozkuć
ścianę), ubezpieczenie ruchomości specjalnych (dzieła sztuki, biżuteria, zbiory
kolekcjonerskie), ubezpieczenie wyposażenia ogrodu od zniszczenia i kradzieży zwykłej, ubezpieczenie ruchomości
w pomieszczeniach przynależnych (rower czy kosiarka w garażu) czy biura
w domu (służbowego telefonu, drukarki,
komputera itd.).
I na koniec – nie należy zapominać
o domach w budowie – szczególnie na
terenach poza obszarem zabudowanym.
Niestety, w takich miejscach lubią się
dziać dziwne rzeczy...
Kto i jak często powinien skontrolować instalację elektryczną, gazową, przewody
kominowe czy kotły? Dowiedz się w biurze
InsuQuest Ubezpieczenia. Zapraszamy!
(28/2017)

Ile warte jest Twoje mieszkanie, dom z ogrodem? A ile to, co
wewnątrz - cały Twój dobytek?
Jeśli już sobie odpowiedziałeś na te pytania to zastanów się, czy aby na pewno chcesz zaryzykować utratę tego
wszystkiego?
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Turystyka międzynarodowa a bezpieczeństwo

U nas lato trwa cały rok
i zawsze każdy znajdzie
coś odpowiedniego, jednak
muszę przyznać, że ten sezon należy do bardzo udanych, prawie całą ofertę
letnią mamy już wyprzedaną. Oczywiście znajdują się amatorzy ofert Last
Minute, jednak w ostatnich
latach to się bardzo zmieniło – większość naszych
klientów wybiera ofertę
First Minute, czyli wczesną rezerwację.
O czym powinni pamiętać Leszczyniacy planujący zagraniczne wakacje ?
Przede wszystkim o ważnym dokumencie – w przypadku krajów Unii

Europejskiej może to być dowód osobisty. Poza Unię obowiązkowo musi być
paszport, dotyczy to również dzieci. Do
niektórych krajów obowiązuje procedura wizowa, więc należy to sprawdzić
przed wyjazdem.
Czy turyści starają się
omijać miejsca, gdzie
zagrożenie może być
większe?
Akty terroru mogą wydarzyć się zarówno w Unii Europejskiej, krajach arabskich
jak i w dowolnym miejscu na świecie. Wydarzenia
ostatnich miesięcy pokazują, że musimy nauczyć się
żyć i podróżować w nowej
rzeczywistości. Nasi klienci od 17 lat podróżują z nami po całym
świecie i wszyscy wracają szczęśliwi
i zadowoleni.

Ależ wszyscy chcą jechać na wakacje!
W zeszłym roku dużo osób wybrało
wakacje nad polskim morzem. Jednak
w tym roku wrócili do biur podróży, bo
zatęsknili za cudowną pogodą, palmami, pięknymi hotelami, urozmaiconymi
posiłkami i dobrym serwisem.
Jak zadbać o własne bezpieczeństwo
w podróży?
Biura podróży kierują się ostrzeżeniami podawanymi na stronach MSZ.
Wiadomo, że opieka biura podróży
wiele gwarantuje. Pamiętajmy o dokumentach podróży. Koniecznie trzeba
posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Należy dbać o swoje bezpieczeństwo poprzez odpowiednie zachowanie, ubiór,
zrozumienie kultury i obyczajów. Nie

należy lekceważyć np. chorób tropikalnych występujących na niektórych
terenach.
Jakie są bezpieczne kierunki?
Nasi klienci od paru lat z powodzeniem wybierają takie kierunki, jak:
Wyspy Kanaryjskie (Fuerteventura,
Lanzarote, Teneryfa, Gran Canaria),
Grecję oraz wyspy greckie (Kreta,
Rodos, Korfu, Zakynthos, Kefalonia)
i inne. Zimą będziemy polecać oczywiście Karaiby, cudowną kolorową
Azję, podróże po USA oraz rejsy statkami wycieczkowymi.
Podróże są ważne w życiu każdego
człowieka, a my staramy się, żeby były również przyjemne i bezpieczne.
I jak najbardziej komfortowe.
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

Czyli z przyczyn geopolitycznych
nie boimy się podróżować bardziej
niż kilka lat temu ?

(29/2017)

Wakacje za pasem, czy jest jeszcze
szansa na spędzenie wakacji w ciepłych krajach? - zapytaliśmy właścicielkę leszczyńskiego biura podróży Eurotop p. Katarzynę Mencel
– Zielińską.

Latem pamiętaj o stopach i paznokciach
Często latem zwracamy szczególna uwagę na ochronę skóry twarzy i ciała, używamy filtrów przeciwsłonecznych, balsamów po opalaniu, przed opalaniem…
stopy jednak bardzo często są pomijane,
a lato to czas, w którym wymagają one
wzmożonej pielęgnacji. Spacery po plaży
w gorącym piasku, chlorowana woda w basenach, odkryte
obuwie nie wpływają korzystnie na zdrowie skóry stóp.
Brak lub nieodpowiednia pielęgnacja powoduje, że naskórek staje się przesuszony,
często pęka i wygląda nieestetycznie w odkrywającym
stopy obuwiu; może prowadzić także do głębokich rozpadlin, które są bolesne i mogą krwawić.
Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102

Czy należy przygotowywać
stopy do wakacji?
Jeżeli Twoje stopy nie są problematyczne, a naskórek jest gładki i miękki, wystarczy, byś wziął na urlop preparaty silnie nawilżające. Po wieczornej kąpieli

nałóż krem na stopy, zwracając szczególną uwagę na pięty, które mają z reguły
tendencję to szybszego przesuszania się
niż reszta podeszwy.
Jeżeli skóra na Twoich stopach jest zawsze zrogowaciała, zdarza się, że pęka,
koniecznie przed wyjazdem skorzystaj zabiegu pedicure, po
którym martwe warstwy naskórka zostaną usunięte. Ryzyko
pęknięć będzie wtedy zminimalizowane.
Nie możesz zapomnieć
o kremie, który powinieneś nakładać dwa
razy dziennie, zwłaszcza wtedy, gdy na
urlop wybierasz piaszczystą plażę.
Poza „kremową” pielęgnacją, dbaj także o…
Obuwie. Jeżeli chcesz, by stopy nosiły Cię latem bez bólu, wybieraj obuwie przewiewne, z miękkich materiałów

i w stu procentach wygodne bez żadnych „ale” (do wszystkich kobiet: „ALE
te sandałki są takie ładne” – unikajmy
obuwia wyłącznie ładnego : ). Pęcherze i otarcia to nieprzyjemności, które
z pewnością mogą popsuć nam nastrój
na wakacjach.
A paznokcie? One także są narażone na
przesuszenie. Aby nie stały się kruche
i łamliwe, zadbaj o codzienną aplikację
regenerujących olejków. Twój podolog
z pewnością ma w zanadrzu coś specjalnego : )
Jeżeli masz szczególne problemy ze
skórą stóp lub paznokciami, zwłaszcza
skonsultuj się przed wyjazdem z podologiem. Wrastania paznokci, paznokci
grzybiczych lub bolesnych pęknięć nie
zostawiaj na „po wakachach”, ponieważ po powrocie stan będzie dużo bardziej zaawansowany i trudniejszy do
wyprowadzenia.
Zachęcam do odwiedzania podologów.
My zaopiekujemy się Waszymi stopami,
a Wy będziecie cieszyć się urlopem! : )
30/2017
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"Benedykta" nie można
W cieniu wieży Opactwa Benedyktynów w Lubiniu rośnie okazały
kasztanowiec. Według specjalistów może mieć około 300 lat, ale mimo że wciąż jest witalny - potrzebuje pomocy.

T

rudno powiedzieć, kto i dlaczego posadził to drzewo na terenie
opactwa. Rośnie w charakterystycznym miejscu, samotnie, dlatego być
może pojawiło się w honorowym punkcie z jakiejś nieznanej nam okazji. Towarzyszy wiernym wchodzącym i wychodzącym z kościoła.

- „Benedykt” jest bardzo żywotny, ale
grozi mu wyłamywanie konarów - mówi
brat Paweł Mruk z Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.
Właśnie on, z polecenia klasztornego
przeora, zajmuje się sprawą kasztanowca, który znany jest na całą Polskę. Drzewo ma ok. 25 wysokości i rozpiętości,

Kasztanowiec „Benedykt” po rozwinięciu liści.

a obwód jego pnia wynosi 5,4 m. Jest to
niewątpliwie najokazalszy kasztanowiec
w Polsce. Dlatego warto podziwiać lubińskie drzewo, warto je chronić i dbać
o jego kondycję, aby widokiem rozłożystych konarów mogły się napawać następne pokolenia.
- Dla mnie – mówi brat Paweł - to drzewo ma wyjątkowe znaczenie, zwłaszcza
ze względu na to, że jest szczególną ozdobą kościoła.
Benedyktyni zabiegają o środki na

konserwację wyjątkowego pomnika
przyrody. Na razie na ten cel udało się
pozyskać pieniądze z Narodowego oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz
gminy Krzywiń. Są jednak potrzebne
środki finansowe na prace pomocnicze
i jest to np. koszt wypracowania koncepcji zabezpieczeń, które obecnie się powoli się realizuje.
- Do współpracy zapraszamy wielu

Zdjęcia ze zbiorow Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.

# przyroda

rozleniwiać

Kasztanowiec na tle wieży kościoła.

najbardziej znanych w Polsce fachowców
z dziedziny dendrologii, arborystyki oraz
ochrony odgromowej, którzy wypowiadają się na temat sposobu zabezpieczenia
kasztanowca. Są to osoby z różnych stowarzyszeń, akcentujących niekiedy inne
aspekty rozpatrywanego problemu, dzięki czemu dyskusja może być bardzo twórcza. W pierwotnej wersji pojawiła się
koncepcja, aby zastosować podpory, takie jak przy dębie Bartek. Są jednak głosy

ŁUKASZ DOMAGAŁA

W 2014 roku kasztanowiec „Benedykt” znalazł się w finale konkursu Drzewo Roku,
jako jedyny przedstawiciel tego gatunku.

REKLAMA

Wieża górująca
nad opactwem
ma
54 m wysokości.
Kasztanowiec
osiąga
25,5 m.

specjalistów, którzy uważają, że w przypadku witalności „Benedykta”, to rozwiązanie może prowadzić ostatecznie do
osłabienie wytrzymałości drzewa na skutek zjawiska tak zwanego „rozleniwienia
się”. Polega to w uproszczeniu na tym, że
np. w konarach, pozbawionych możliwości ruchu w skutek podparcia, ogranicza
się naturalny proces obronny, a w konsekwencji spada wytrzymałość mechaniczna na wyłamanie - opowiada brat P.
Mruk.
Część konsultacji z fachowcami prowadzona jest na odległość, a pomaga w tym
nowoczesna technologia. Firma Leica wykonała skan 3D lubińskiego kasztanowca, który jest podstawą do przeprowadzenia oceny dalszych działań.
Opracowywanie ostatecznej koncepcji
postępowania z drzewem może potrwać
jeszcze kilka miesięcy. Jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, na jej bazie
opracowany zostanie projekt, a następnie
ogłoszony będzie przetarg na zabezpieczenie "Benedykta".
I - miejmy nadzieję - dzięki temu wciąż
będzie prezentował się okazale odwiedzającym lubińskie opactwo.
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#zabawa i radość

Obczaj to! Naprawdę warto!
Jest takie miejsce, w którym młodzież znajduje nowe możliwości, pasję, przyjaźń. Jest takie
miejsce, w którym można zapomnieć o codziennych trudnościach, choćby były najczarniejsze
i najsmutniejsze. Jest takie miejsce, w którym
młody człowiek nabiera wiary we własne możliwości, dzięki czemu wszystko staje się łatwiejsze. Jest takie miejsce i dobrze, aby każdy nastolatek o tym wiedział! Jest Alternatywa!
ZIOMEK, WYLUZUJ I POSTAW NA RADOŚĆ
Masz problemy? Nie idzie w szkole, kiepskie relacje z rodzicami, problemy z prawem? Nie wiesz, co ze sobą zrobić, szukasz odpowiedniego miejsca na mapie zainteresowań? A może po prostu czujesz, że życie przemyka Ci między palcami?
Twierdząca odpowiedź oznacza jedno – koniecznie musisz odwiedzić Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”
w Lesznie (Al. Jana Pawła II 6). To właśnie tutaj czeka na Ciebie szereg bezpłatnych zajęć i warsztatów, wspaniała atmosfera i wyrozumiała kadra. Poświęć chwilę, wpadnij chociaż raz
i daj sobie szansę – bez zobowiązań. W najgorszym razie więcej się tutaj nie pojawisz. W najlepszym odnajdziesz nowe „Ja”,
jak wielu przed Tobą.
WYBIERZ, CO CI PASUJE
Wachlarz zajęć oferowanych w Alternatywie jest bardzo szeroki. Gra na gitarze, bębny, survival, ścianka wspinaczkowa,
dziennikarstwo, parateatr, kuglarstwo i pokazy fire show, zajęcia plastyczne oraz filmowe popołudnia… Do tego grupy
wsparcia, korepetycje, konsultacje indywidualne i wiele rozmaitych projektów. Nie ma opcji, aby młody człowiek nie znalazł
tutaj czegoś dla siebie. Nie bez powodu zdecydowana większość odwiedzających Alte w krótkim czasie staje się jej regularnymi bywalcami. Jednak aby zrozumieć, o co tyle szumu,
trzeba przyjść, zobaczyć na własne oczy i dać się przekonać.
Inaczej się nie da.
Dlatego zamiast spędzać kolejną
godzinę przed komputerem, beztrosko wpatrując się w telewizor
czy krzątając się z kolegami po
osiedlu, spróbuj czegoś nowego. Co
masz do stracenia?
JEST NAS WIELU, CZEKAMY
NA CIEBIE
W zajęciach oferowanych przez Alternatywę
uczestniczą dziesiątki, jeśli nie setki osób w wieku 1322 lata. Każdy zupełnie inny, każdy z innymi poglądami i zainteresowaniami, każdy wyjątkowy. Wszyscy
razem tworzą jedną wielką rodzinę, której nie mają
zamiaru opuszczać. Bo rodzina to rodzina, na dobre
i na złe. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów, dołączyć
może każdy. Szczegóły na temat MCP „Alternatywa” znaleźć
można na stronie www.alternatywa.wki.pl lub na Facebooku
(MCP "Alternatywa" Leszno). Nie rób jaj, wbijaj koniecznie.
Do zobaczenia!
TEKST: MICHAŁ DUDKA

# 40 lat mini zoo w Lesznie - poznaj naszych mieszkańców
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Emu (Dromaius novaehollandiae)
To drugi, po strusiu afrykańskim,
największy ptak na świecie. Pochodzi
z Australii oraz Tasmanii. Pomimo
egzotycznego pochodzenia bardzo
dobrze znosi niskie temperatury i nie
wymaga ogrzewanych pomieszczeń.
Brak umiejętności latania jest rekompensowany umiejętnością szybkiego
biegu, nawet do 50 km/h.
Jaja emu są koloru zielonego, od jasnozielonych na początku inkubacji
do prawie czarnych pod koniec. Wysiadywanie jaj oraz późniejsza opieka
nad młodymi to obowiązek samców.
W okresie jego wypełniania są bardzo agresywne i odpędzają od młodych nawet samicę. Poza tym tracą
w tym okresie nawet 30 procent swojej masy.
Emu osiągają wysokość do 2 metrów, dorosłe osobniki ważą około 55
kg.
TEKST I ZDJĘCIE:
MICHAŁ DUDKA
WSPÓŁPRACA:
MICHAŁ TRZMIEL
REKLAMA

Czy wiesz, że…
Na ugotowanie jaja emu „na twardo”
potrzeba ponad godzinę?!
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Znalazłam swoje miejsce
Nie trzeba mieć rezydencji i drogich samochodów w garażu, aby
czuć się szczęśliwym. Wystarczy stary dom, trochę trawy, rozłożyste drzewa i przekonanie, że miejsce, w którym się mieszka jest
wyjątkowe. A wyjątkowość przyciąga jak magnes.

K

iedy po raz pierwszy przejeżdżałem koło tej posesji, moją uwagę zwróciły parasole służące
za kwietniki. Wtedy pędziłem przed siebie, dlatego się nie zatrzymałem. Kolejnym razem postanowiłem wstąpić do tego domu, aby dowiedzieć się, któż wpadł
na pomysł tak genialny w swojej prostocie. Kiedy zostałem zaproszony do środka, uderzyło mnie piękno ogrodu. Takiego zwyczajnego, zupełnie odmiennego od
tych pokazywanych w telewizyjnych programach. Ale zacznijmy od początku.
***
Maja Gajewska i Ewa Chomiuk pochodzą z Kujaw. Przez lata mieszkały

Maja: - Pewnego dnia mój wnuk znalazł
w internecie dom w Tworzanicach. Na
pierwszy rzut oka nic specjalnego.
Ewa: - Wtedy było strasznie zimno, to
był chyba marzec albo kwiecień. Pojechaliśmy na miejsce, a kiedy właścicielka otwarła nam drzwi, stwierdziłam, że
to jest właśnie ten dom. Taki wymarzony,
mający duszę. Ujęło mnie chyba ciepło
z jakim nas przyjęła i magiczne wnętrza.
Maja Gajewska nie wyobrażała sobie,
aby córka mogła żyć w takim miejscu.
Tworzanice są oddalone od Leszna o kilkanaście kilometrów i wtedy wydawało
się, że jest to odległość zbyt duża, trudna do pokonania i poważnie zakłócająca codzienną egzystencję. Poza tym dom
położony był o kilkadziesiąt metrów od

Pasasolki jako kwietniki wyglądają wyjątkowo i do tego inaczej niż wszędzie.
w Inowrocławiu, mieście nieco większym
od Leszna.
Mówi Maja : - Z wykształcenia jestem
ogrodnikiem i florystą. Pracowałam w tej
branży przez lata, później handlowałam
kwiatami na poznańskim Franowie. Wpadłam na pomysł, że biznes kwiatowy spróbuję rozwinąć w pobliskim Lesznie. I tak
do Wielkopolski ściągnęłam córkę Ewę
i jej męża. Spodobało im się tutaj, chociaż
nikt nie myślał, że zwiążemy się z tym regionem na stałe.
Ewa: - Przez jakiś czas mieszkaliśmy
z mężem w wynajmowanych domach aż
w końcu przyszedł czas, aby w końcu kupić coś swojego. Sprawdzaliśmy różne lokalizacje, ale żadna z nich nie przypadła
nam do gustu.

sąsiadów, słowem - kiepsko.
- Mamo, znalazłam swoje miejsce na ziemi - oświadczyła wtedy stanowczo Ewa
Chomiuk.
Dzisiaj nikt już nie ma wątpliwości co do
trafności wyboru.
- Córka miała rację, ja również zakochałam się w tym, co tu zastałam - przekonuje M. Gajewska.
Zosia, starsza wnuczka: - Kocham to
miejsce!
Ola, druga wnuczka: - Ja już nie tęsknię
za dawnym domem.
***
Posesja, o której mowa składa się z budynku po dawnej szkole oraz starego

Na zdjęciu od lewej: Zosia, Ola
, Ewa, Maja, a z przodu pies

Bona

# tajemniczy ogród
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na ziemi
ogrodu. Nowi właściciele nie zmienili
zamysłu poprzednich lokatorów i pozostawili go takim, jakim był. W ogrodzie
nadal rosną stare drzewa owocowe, a na
granicy działki, przy płocie, wysokie akacje. Dom ma charakter wielopokoleniowy i każdy ma tutaj coś do powiedzenia.
Zmysł artystyczny drzemie w Ewie, która
niskim kosztem upiększa ogród, używając do tego celu staroci. Dzięki takiemu
rozwiązaniu nadaje mu kolorytu, mocno
akcentując jego ponadczasowość. Stara
drabina? Niby nic takiego, ale jak wygląda! Otwarta walizka? A kto powiedział,
że nie może pełnić ozdobnej roli?
Mnie szczególnie do gustu przypadły
parasole służące za kwietniki. Te same, które zauważyłem za pierwszym
razem.
- Zastanawiałam się, jak poradzić sobie z terenem przed domem. Pewnego dnia obudziłam
się z koncepcją wykorzystania
właśnie parasoli - przyznaje Maja.
Lokatorki codziennie
wprowadzają nowe akcenty do domu i ogrodu. Pomysły pojawiają
się znienacka, a przecież
w miejscu miłym własnej duszy najlepiej się

Ogród doskonale komponuje się ze starym domem. Czuć, że to miejsce ma duszę.
wypoczywa.
- Może to się wyda dziwne, ale
kiedy się budzę, dziękuje Bogu
właśnie za ten domek - mówi
Ewa.
Maja: - Chociaż na początku nie byłam przekonana, teraz wiem, że nie
chciałabym już mieszkać w innym miejscu.

Pokochałam tę ziemię i to miejsce. Poznałyśmy tu dobrych, empatycznych ludzi.
Mamy wyjątkowych sąsiadów.
- Czego chcieć więcej? Jest dom, jest
REKLAMA

ogród i jeszcze świeci słońce - podsumowuje Ewa.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Żeromszczyzna kusi nie

Pewnego wiosennego dnia mały Stefan wszedł do drewnianej
skrzyni, a gdy wieko się zamknęło, zaczął drzeć się wniebogłosy.
To była pierwsza i ostatnia przygoda Stefana Żeromskiego z kufrem, jakich we dworze stało wiele.

C

iekoty to niewielka wieś położona zaledwie 15 kilometrów od
centrum Kielc. Nazwa ta zwykłemu śmiertelnikowi pewnie niewiele mówi, ale śpieszymy wyjaśnić, że właśnie
w tym miejscu polski pisarz Stefan Żeromski spędził swoje młode lata i tę ziemię wspominał w "Dziennikach". We wsi
zamieszkał razem z rodzicami w 1871 roku. Żeromscy byli przedstawicielami zubożałej szlachty, a  dwór, który zajmowali, nie był ich własnością. Majątek
dzierżawili od Polaka uznawanego za
zdrajcę. Dlaczego? Dlatego, że człowiek
ten miał się przyczynić do stłumienia powstania styczniowego. Dwanaście lat, jakie spędził w Ciekotach młody Żeromski,
na trwałe odcisnęło piętno na jego życiu
i twórczości. Może byłoby inaczej, gdyby najpierw nie zmarła jego matka, a niewiele później również
ojciec?
***
Osobny pokój we
dworze zajmowała
matka Stefana, Józefa

z Katerlów Żeromska. Była zdolna, znała języki niemiecki i francuski. Żeromski wspominał bujany fotel swojej matki.
Z przyjemnością wracał do chwil, kiedy Józefa w nim zasiadała, brała małego chłopca na kolana i uczyła liter z bogato ilustrowanego, paryskiego wydania
"Pana Tadeusza". Biblioteczka matki pisarza wygląda tak, jak dawniej. Znajdowało się w niej sporo książek, gdyż Józefa wiele czasu poświęcała na obcowanie
z literaturą.
Matka Żeromskiego chorowała na gruźlicę. Zmarła, kiedy przyszły pisarz miał
15 lat. W tamtym okresie uczył się w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach, a do Ciekot wracał, kiedy tylko
nadarzyła się okazja.
Pasją Wincentego Żeromskiego, ojca pisarza, były myślistwo. Często wychodził do lasu, korzystając z przynależącego szlachcie przywileju polowań. Z tego
powodu we dworze w Ciekotach można zobaczyć mnóstwo skór i innych leśnych trofeów. Wincenty w gęstwiny

Zrekonstruowany dwór rodziny Żeromskich w Ciekotach.

zapuszczał się także, aby wspomagać
partyzantów, którzy walczyli w powstaniu styczniowym. Został nawet
za to aresztowany. Ojciec Stefana
zmarł kilka lat po matce i wówczas
dwór został utracony.
***
Wróćmy do Stefana. Młody pisarz miał własny pokoik urządzony w wydzielonym pomieszczeniu spichlerza. Znajdowała się
w nim broń, którą otrzymał od
ojca i z którą wybierał się do lasu, ale nie po to, żeby polować.
Las był dla niego oazą spokoju, miejscem, w którym mógł się
wyłączyć i oddać pasji pisania. Stefan doskonale znał pobliskie pagórki i leśne ostępy, a jako dojrzały literat tęsknił
do tej krainy, co wielokrotnie akcentował
w swojej twórczości. Z pewnością często
stał nad brzegiem stawu i zerkał na pobliską Górę Radostową, która odbijała się
w tafli wody. Musiał mieć sentyment do
tego miejsca, gdyż to wyniesienie nazwał
Szkolny
po swojemu - Góra Domowa.
Z młodzieńczymi latami S. Żeromskie- mundurek
go spędzonymi w majątku w Ciekotach i teczka
S. Żeromskiego.
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esamowitym klimatem
wiąże się pewna anegdota. Dawniej jednym z podstawowych mebli były drewniane skrzynie, w których chowano różne
przedmioty. Kiedy Żeromski miał 8 lat,
postanowił sprawdzić, jak jest w środku.
Plan zrealizował, kiedy służąca opuściła
pomieszczenie, w którym stała skrzynia.
Wszedł do środka, ułożył się na dnie i…
wieko się zamknęło. Ileż było krzyku, ileż
hałasu. Mały Stefan darł się wniebogłosy
i strasznie się spocił z nerwów. W końcu
został uwolniony ze skrzyni, ale już nigdy
więcej nie próbował do niej wchodzić.
***
Dwór w Ciekotach spłonął zupełnie
w 1901 roku, ale udało się go odbudować
i na nowo urządzić dzięki ogromnemu zaangażowaniu Kazimiery Zapałowej, która była niegdyś kustoszem Muzeum im.
Stefana Żeromskiego w Kielcach, a obecnie jest honorowym kustoszem Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
Trudna praca zmierzająca do odwzorowania wnętrz z pewnością nie byłaby
możliwa, gdyby nie szczegółowe opisy
pomieszczeń pozostawione przez Żeromskiego w "Dziennikach" oraz niewielka
ilość grafik. Nowy dwór oddano do użytku w 2010 roku, ale jego urządzanie zakończyło się w ubiegłym roku. Część
wyposażenia, które się w nim znalazło
pochodzi od rodziny Żeromskich, osób
prywatnych oraz z Muzeum Wsi Kieleckiej. Miejscowa ludność od dziesięcioleci
teren wokół dworu nazywa Żeromszczyzną, upamiętniając w ten sposób dawnych
jego mieszkańców, którzy pozytywnie zapisali się w historii okolicy.

Biurko pisarza.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
Stefan Żeromski urodził się w 1864 roku
w Strawczynie koło Kielc, zmarł w 1925 roku
w Warszawie. W swojej twórczości posługiwał
się pseudonimami Maurycy Zych, Józef Katerla (od imienia i nazwiska matki) i Stefan Iksmoreż (czyli Żeromski zapisany wspak). Jest
autorem takich dzieł jak "Ludzie bezdomni",
"Przedwiośnie", "Syzyfowe prace" czy "Siłaczka". Utwory te znane są młodzieży jako lektury szkolne. Żeromski zakończył życie w 1925
roku w Warszawie. Jego syn, Adam, zmarł na
gruźlicę, a córka Monika nie pozostawiła potomstwa. Rodzice S. Żeromskiego zostali pochowani w Leszczynach niedaleko Ciekot.
Miejsce to zostało upamiętnione tablicą.
Wnętrze zrekonstruowanego dworu.
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PIŁKA NOŻNA

Kolejne cenne zwycięstwo odniosła Fogo Unia Leszno, tym razem w Częstochowie. Lwy po raz pierwszy
tym sezonie przegrały przed własną publicznością. 30 lipca (już po wysłaniu gazety do druku) Leszczynianie przy Strzeleckiej podejmowali Get Well Toruń. Czekają ich jeszcze mecze ze Stalą Gorzów (6 sierpnia w Lesznie), GKM Grudziądz (13 sierpnia w Grudziądzu) i ROW Rybnik (20 sierpnia w Lesznie).

Piłkarze Polonii 1912 Leszno mają nowego trenera. Został
nim pochodzący z Gostynia Jędrzej Kędziora. Celem stawianym przed szkoleniowcem jest awans do III Ligi.

Wiemy już, że o medale PGE Ekstraligi 2017 w play off powalczą ekipy z Wrocławia, Zielonej Góry, Gorzowa i Leszna.

PŁYWANIE

Częstochowa 38 – 52 Leszno
(Sajfutdinow 10+1, Kildemand 4+1, Pawlicki 11+1, Zengota 9+2, Kołodziej 11, Kubera 1, Smektała 6+1)
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabela PGE Ekstraligi
Drużyna
Mecze
Sparta Wrocław
Falubaz Zielona Góra
Stal Gorzów
Fogo Unia Leszno
ROW Rybnik
Włókniarz Częstochowa
GKM Grudziądz
Get Well Toruń

Punkty

Bilans

10

18

+69

10
10
10
10
10
10
10

17
16
16
8
7
6
4

+24
+46
+74
-24
-70
-69
-50

Szymon Woźniak ze Sparty Wrocław pogodził faworytów i został Indywidualnym Mistrzem Polski na
Żużlu. W finale minął linię mety przed Przemysławem Pawlickim, Patrykiem Dudkiem i Jarosławem Hampelem. W kratkę spisywali się reprezentanci Fogo Unii Leszno. Janusz Kołodziej był 5., Piotr Pawlicki 9.,
a Grzegorz Zengota 11.
Leszno po raz kolejny okazało się szczęśliwe dla Polskich Orłów! Polacy – z Piotrem Pawlickim i Bartoszem Smektałą w składzie - byli najlepsi w finale Drużynowego Pucharu Świata rozegranym na Stadionie
im. Alfreda Smoczyka. W sumie, przy wspaniałym dopingu publiczności, uzbierali aż 50 pkt. (Patryk Dudek 10, Maciej Janowski 14, Piotr Pawlicki 13, Bartosz Zmarzlik 13, Bartosz Smektała nie startował). Kolejne miejsca zajęli Szwedzi (42 pkt.), Rosjanie (18 pkt.) i Brytyjczycy (15 pkt.).
Dominacja Byków w finale Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Rybniku. Bartosz Smektała wywalczył złoty, a Dominik Kubera srebrny medal. Mamy najlepszych juniorów w kraju!
14 sierpnia w Gdańsku 16 najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi zmierzy się w Indywidualnych
Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi. Fogo Unię Leszno reprezentować będą Emil Sajfutdinow
i Janusz Kołodziej.
W Poznaniu odbyła się pierwsza z trzech rund tegorocznych zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza
Świata Juniorów. Z kompletem punktów triumfował Maksym Drabik ze Sparty Wrocław. Obaj Leszczynianie - Bartosz Smektała i Dominik Kubera – zameldowali się w finale. Zajęli odpowiednio 2. i 4. miejsce.
Kolejne turnieje odbędą się w niemieckim Güstrow (8 września) i czeskich Pardubicach (29 września).
Fatalny występ w Grand Prix Wielkiej Brytanii zaliczył Piotr Pawlicki. Wychowanek Unii Leszno wywalczył
w Cardiff zaledwie 1 punkt. Z 17 oczkami na koncie triumfował Maciej Janowski. Emil Sajfutdinow (11
pkt) i Peter Kildemand (10 pkt.) zajęli odpowiednio 5. i 6. lokatę.
Ciągle niewiadomą pozostaje powrót na tor po kontuzji kręgosłupa Nickiego Pedersena. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Prognozy nie są zbyt optymistyczne i sporo wskazuje na to, że kariera Duńczyka jednak dobiegła końca.
REKLAMA

Jakub Krawczyk z Miejskiego Klubu Pływackiego Astromal Leszno wywalczył w Olsztynie tytuł wicemistrza
Polski juniorów 14-letnich w konkurencji 50 m stylem
klasycznym.

STRZELECTWO SPORTOWE
Kolejny sukces Miłosza Wachowiaka z UKS Lesny Leszno. W Warszawie, podczas finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Strzelectwie Sportowym, wywalczył złoty medal.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Będzie się działo! Jamalex Polonia 1912 Leszno zbroi się
przed kolejnym sezonem w I Lidze. Do zespołu dołączyli Kamil Chanas (znany z parkietów Ekstraklasowych) oraz
Jakub Kobel (reprezentant Polski U-20). Kontrakt z ekipą z
Leszna przedłużył także Szymon Milczyński.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Trwa budowanie składu Tęczy Leszno przed kolejnym
sezonem w I Lidze. Czwarty sezon w Lesznie spędzi Justyna Hołtyn. Podpisano też kontrakt z nowymi zawodniczkami: Joanną Pawlukiewicz, która trzy ostatnie lata
spędziła w Jeleniej Górze oraz Paulą Bułhak reprezentującą dotychczas barwy CCC Polkowice. Bez zmian na stanowisku trenera – dziewczyny poprowadzi do boju Jędrzej
Jankowiak.

LEKKOATLETYKA
Reprezentantka UKS Achilles Leszno Patrycja Maciejewska została mistrzynią Polski Juniorów w rzucie młotem.
Sukces odniosła podczas zawodów we Wrocławiu.
Patrycja wystąpiła też w finale Mistrzostw Europy Juniorów w Grosseto we Włoszech. Zajęła 6. lokatę.
TEKST: MICHAŁ DUDKA

# autopromocja
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Pływanie najlepsze na wszystko
Lubisz biegać, jeździć na rowerze, ale upały skutecznie Cię zniechęcają? Postanowiłeś zmienić swoje zwyczaje spędzania wolnego czasu na bardziej aktywne, ale boisz się, że doznasz kontuzji? Koniecznie wybierz się na basen!
Wbrew pozorom latem trudniej jest
utrzymać aktywność fizyczną w ryzach.
Nie każdy ma możliwość wykonywania treningu wcześnie rano lub późnym
wieczorem, kiedy słońce tak nie doskwiera. Wysokie temperatury sprawiają, że męczymy się szybciej, nasza motywacja maleje, a pot spływający z czoła
nie cieszy tak samo jak ten w zimie na
siłowni. Poza tym częściej wybieramy
opcję zjedzenia porcji lodów lub pysznych, ale kalorycznych gofrów ze znajomymi.
Jednak nic straconego, bo lody można
spalić w jeziorze, a jeśli jesteś typowym
mieszczuchem na pewno jakaś pływalnia jest w zasięgu ręki. Chłodna woda przyjemnie cię rozluźni, korzystnie
wpłynie na układ oddechowy i poprawi
krążenie.
Pływanie bardzo dobrze hartuje organizm ponieważ temperatura wody jest
niższa niż ciała, a wykonywanie ruchów
kończyn powoduje wzmocnienie naczyń krwionośnych skóry. Ruch w wodzie pozwala spalić wiele kalorii, a nie
jest odbierany jako bardzo męcząca forma aktywności fizycznej. Dlatego pływanie zaleca się osobom otyłym oraz

wytrzymałość, zręczność i siłę. Niewątpliwie po godzinnym treningu w wodzie poczujesz rozluźnienie w napiętych
mięśniach.
A. K.

Pływanie w ciąży

tym, które są mało sprawne ruchowoopór wody pozwala na lepszą koordynację ruchów kończyn. Czynnikiem
wpływającym na decyzję o podjęciu
nauki pływania jest też dobrze wszystkim znana zależność „pływanie a kręgosłup”. Faktycznie ten sport jest wskazany
dla tych, którzy mają problem z plecami
lub krzywy kręgosłup. Systematyczność

Lemoniadowe orzeźwienie
Składniki na 4 porcje:
2 pomarańcze
2 cytryny
1 limonka
4 łyżki cukru trzcinowego
gałązka mięty
1 litr wody (może być gazowana jeśli lubisz)
1. Pomarańcze, cytryny i limonkę wyciśnij wraz z miąższem do dzbanka. Jeśli masz
wyciskarkę zdecydowanie

wyciągnij ją z szafki kuchennej. Lato to idealny czas by
z niej korzystać!
2. Sok przelej przez sitko do
dzbanka, wsyp cukier i wymieszaj. Dołóż do tego lekko
zgniecioną w moździerzu miętę i wstaw do lodówki na około godzinę.
3. Wlej zimną wodę i ponownie wymieszaj, a przed podaniem możesz dodać
kostki lodu. A. K.

może wyraźnie poprawić jego stan.
Jeśli marzysz o pięknie wyrzeźbionej sylwetce wybierz trening na basenie.Zmobilizuje do wysiłku cały aparat ruchowy,
dodatkowo zwiększając zakres ruchów
w stawach. Pamiętaj, że w wodzie o wiele łatwiej wykonać różne ćwiczenia, które na lądzie są dla ciebie nieosiągalne, a opór wody dodatkowo poprawi

Pływanie to jedna z form aktywności fizycznej, która w konsultacji z lekarzem, bez przeszkód może być uprawiana przez przyszłe mamy. Wiele kobiet w ciąży ma poczucie ciężaru,
zwłaszcza w ostatnim trymestrze, a jak głosi
prawo Archimedesa, ciało zanurzone w cieczy
traci na ciężarze tyle, ile waży ciecz wyparta
przez ciało. W wodzie ulżysz swoim zmęczonym plecom i opuchniętym nogom. Fale delikatnie wymasują całe ciało, a wszelkie bóle
karku i odcinku lędźwiowego staną się mniej
dokuczliwe. Jeśli tylko nie ma ku temu zastrzeżeń, możesz śmiało korzystać z wodnych
sportów aż do samego rozwiązania ciąży.
Kontrola oddechu, którą wymusza ta dyscyplina jest niezwykle pomocna w czasie porodu, a pływanie zwiększy wydolność organizmu. Dzięki aktywności fizycznej endorfiny
wyzwalane w organizmie odczuje również
dziecko, a hormon szczęścia wyjdzie wam obu
na zdrowie.

Mały poradnik coachingowy, czyli 9 punktów, które wzmocnią twoją psychikę
1. Nie użalaj się nad sobą. Nie tłumacz się okolicznościami, ani tym jak cię potraktowano. Weź odpowiedzialność za to co robisz i zrozum, że nie wszystko jest sprawiedliwe i łatwe.
2. Nie trać energii na coś, na co i tak nie masz wpływu. Skoncentruj myśli na tym, nad czym
masz kontrolę.
3. Nie obawiaj się chwil w samotności. Możesz sprawić, że cisza będzie produktywna.
4. Nie bój się zmian. Mimo, iż bezpieczniej jest poruszać się po znanym nam lądzie, to jednak nowe doświadczenia wzbogacają naszą osobowość.
5. Nie bój się ryzyka. Nie podejmuj pochopnych decyzji, rozważ wszystkie za i przeciw, ale nie rezygnuj z zamiaru tylko dlatego, że cel jest nieznany.
6. Nie popełniaj tego samego błędu dwa razy. Dzięki temu możesz uniknąć sytuacji z poprzedniego punktu.
7. Nie uszczęśliwiaj wszystkich dookoła siebie. Nie bój się powiedzieć „nie”, jeśli nie masz ochoty
czegoś dla lub za kogoś zrobić. Bądź uprzejmy, ale stanowczo wyznaczaj własne granice.
8. Nie roztrząsaj przeszłości. To co było już i tak nie może się powtórzyć, a ty nie możesz postąpić
inaczej .
9. Nie myśl, że wszystko ci się należy. Sukces wypracowany własną pracą smakuje o wiele lepiej.
A. K.
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Cerata wraca do łask?

Historia kratki Vichy lub gingham – jak nazywają ją Anglicy – sięga dokładnie 400 lat. W tym roku podbija damską garderobę po raz kolejny, bo znana jest przecież wszystkim dzięki Bridget Bardot. Obrusowy motyw przetrwał i jak się okazuje robi furorę nie tyle w kuchni, co na wybiegu dla modelek i ulicach naszych miast.
kariera. W restaustylizacja jest bardzo
racjach kraciaste
kobieca i figlarna. Z posą już nie tylko
wo dze n i e m m oże s z
obrusy, ale rówzałoż yć tak i zestaw
nież uniformy kelna wieczorną randkę
nerek, ubrania dla
w letnich ogródkach.
dzieci i zabawNie zapominaj, że na
ki. W latach dwuu b r a n i a c h m o d ow y
dziestych XX wieświat się nie kończy! Istku kratkę uznano
nieją przecież dodatki,
za
totalny
must
na których firmy odzieDorotka z filmu „Czarnoksiężnik z Oz” nosiła
have
letniej
garżowe również zastosopiękną kraciastą kratkę.
deroby i pomiwały najmodniejszy teZ odległych kolonii indyjskich i inmo silnej konkugo lata trend.
donezyjskich, gdzie panowała trady- rencji pasków, nigdy na
Kraciaste koszule nosiKatharine Hepburn
cja farbowania tkanin, około 1615 ro- długo nie trafiała do lali i noszą do dziś róww „The Philadelphia
ku przywieziono do Wielkiej Brytanii musa. Lata czterdzieste
nież mężcz yźni . JaStory”.
kraciaste materiały, które już sto lat to czas gdy na plażach
mes Bond w filmie
później trafiły do francuskich domów królowały krótkie szor„From Russia with
mody. W XIX wieku motyw kratki prze- ty oraz kostiumy kąpielowe w dumą love” w wrzosowo -białej wersji.
niósł się do Stanów Zjednoczonych noszone przez gwiazdy Hollywood. Bridget Bardot wywołała niemały
i tam rozpoczyna się jej prawdziwa f o t k a : „ C z a r n o k s i ę ż n i k z O z ”
W latach 70’ kratk a Vichy musiała
stawić czoła hippisowskiemu folkowi
i ostatecznie znika
na kilka dekad, by
dziś powrócić
w wielk im st ylu!
W popularnych sieciówkach znajdziesz
wiele propozycji by
modnie nosić na sobie ten ponadczasowy wzór. Kombinacja dwóch kolorów
zazwyczaj jest zestawiona z białym,
dzięki czemu możesz łącz yć k ratkę Vichy jako bazę
do pozostałych elementów garderoby. Jeśli nie lubisz
eksperymentować
ze wzorami postaw
na bezpieczne połączenie np. czarnego t-shirtu z kraciastą spódnicą. Jeśli
należysz do bardziej
odważnych, daj
się ponieść szaleńBridget Bardot wywołała niemały skandal, kiedy na wła- stwu falban, któsnym ślubie wystąpiła w czerwonej odsłonie kratki Vichy. r e s p r a w i a j ą , ż e

James Bond w kraciastej koszuli.
skandal, kiedy na własnym ślubie wystąpiła w czerwonej odsłonie kratki Vichy. To chyba pierwsza i ostatnia kobieta, która odważyła się na taki krok.
Katherine Hepburn w filmie „The Philadelphia Story” w przepięknej spódnicy z falbanami. Niemalże identyczne fasony znajdziecie dziś w znanych
sieciówkach.
A.K.
AUTOPROMOCJA

Chcesz podrzucić temat
albo zasugerować,
o czym chciałbyś przeczytać
na łamach „Leszczyniaka”?

Nie zwlekaj, czekamy na takie informacje
od Ciebie!
Pisz do nas:
leszczyniak@mtlmedia.pl
:)
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Grażyna Kaczmarek
Miłośniczka seterów i… serów. Właścicielka sklepu zoologicznego Rudzik w Lesznie. Uwielbia pływać,
choć jak sama mówi, ostatnio częściej pilnuje z brzegu Lusi i Sagi, ktoś przecież musi mieć na nie oko.

Książka

Rytm

Jeśli książka to tylko Joanny Chmielewskiej. Od lat rozrywka i lek na całe zło. Są oczywiście inne pozycje, ale
do tych wracam niezmiennie.

Nie zliczę nawet od jak dawna rytm mojego
dnia wyznaczają psy. Zaczynam codziennie od
długiego spaceru po okolicznych polach. Tak
rozpoczęty dzień pozwala uporządkować nie
tylko plan działania na najbliższe godziny, ale
ustawia w szeregu rozbiegane myśli, pozwala zapanować nad stresem. Niby nic takiego,
a jednak czerpię radość z obcowania z przyrodą i moimi szczęśliwymi psami.

Bezgraniczny zachwyt

Ostatnie odkrycie
Dość dawno, bo prawie rok temu odkryłam, że chcę
robić sery. Zafascynowałam się serowarstwem i okazało się, że umiem robić sery! Moje odkrycie trwa
nieustannie.

Wzbudzają we mnie zwierzęta! Moje psy żyją
z nami od 23 lat. Od zawsze setery, niesamowicie inteligentne, mądre, czasem trudne, myślące, samodzielne i obdarzone nieskończonymi pokładami miłości do człowieka. Wraz
z pierwszą seterką w moje życie wstąpiło „nowe”. To kim jestem w tej chwili, to co robię, jakie jest moje życie, czym się pasjonuję, przyszło do mnie na czterech seterzych łapach.

Zapach
Rozgrzany słońcem tatarak nad wodą i pierwszy wiosenny
zapach ogrzewanej słońcem ziemi z okolicznych pól. Uwielbiam uwieczniać ten moment na zdjęciach.

Moje miejsce
Nie jedno a trzy. Nasz dom z kominkiem, wymarzony, wyczekany i nasz sklep zoologiczny, który jest moją pasją. To coś
więcej niż tylko forma zarobku. Każdego staram się tam ugościć, a nie tylko obsłużyć. Ostatnie miejsce jest nad wodą,
spójrzcie sami…

Z respektem chylę głowę nad siłą wody i nie przestaję zachwycać się jej pięknem.
Czekam na… upragnione wakacje i urlop po dwóch latach.
Chyba nie ja jedna cieszę się czymś tak „oczywistym”.
TEKST: A. K.
ZDJĘCIA: IRENEUSZ I GRAŻYNA KACZMAREK

# świat finansów
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Zdjęcie: Ahmad Ardity

Gotówki
nie przyjmujemy!
Szwecja w 1661 roku była pierwszym państwem w Europie, które
materialnych cech pieniądza. Szwedzcy
wydrukowało banknoty. Szwecja w 2020 roku może być też pierw- emeryci ostatnią enklawą gotówki?
szym państwem na kontynencie, które z banknotów całkowicie
WIELKI BRAT PATRZY
zrezygnuje. Zaczęło się od kampanii reklamowej Szwedzkiego
Banku Narodowego na początku XXI wieku. Konto posiadał wteZ jednej strony ograniczono szarą stredy co dziesiąty Szwed. Obecnie aż 90 proc. operacji wykonuje się
bezgotówkowo.
POSTĘP PO SZWEDZKU
Szwedzka przygoda z odejściem od gotówki zaczęła się niewinnie. Z inicjatywą wyszli policjanci. Największym zagrożeniem okazała się mafia bałkańska.
Jej specjalizacją były napady na furgonetki z pieniędzmi. Problem stanowili także drobni rabusie. Oni z kolei szczególnie upatrzyli sobie kierowców i ich zysk
z biletów. W odpowiedzi Sveriges Riksbank zobowiązał się w ciągu dwudziestu
lat ograniczyć obieg gotówki do zera. Pomysłów było bardzo dużo. Jeden z nich
zakładał edukację. Zdecydowano się, że
uczniowie na terenie szkoły nie będą już
korzystać z gotówki. Za batonika płaci
się telefonem lub kartą. Za wycieczkę telefonem lub kartą. Idea okazała się słuszna. Obecnie aż 97% obywateli Szwecji
do 25. roku życia prowadzi operacje bezgotówkowe. To cashless society (bezgotówkowe społeczeństwo) w pełnym wymiarze. Z czasem wprowadzono nowe
rozwiązania. Za mandat zapłacimy już

tylko i wyłącznie kartą. Na początku roku pojawiło się jednak jeszcze inne zjawisko. Zaczęto już nawet rezygnować z kart
płatniczych, na rzecz płatności telefonem!
POKAŻ DOWÓD TOŻSAMOŚCI
O ile na początku Szwedzi chcieli ograniczyć obrót gotówkowy, o tyle obecnie trwają prace nad całkowitą likwidacją pieniędzy w postaci fizycznej. Każdy
klient, który płaci dużą ilością gotówki, musi przedstawić dowód tożsamości.
W przypadku ogromnych sum pracownik jest zobowiązany zgłosić ten fakt policji. Od pewnego czasu Szwedzi stosują zasadę ,,Płacisz gotówką? Coś jest nie
tak”. Statystyki dobitnie podkreślają panujący trend. 85% transakcji jest dokonywanych bezgotówkowo i prawie każdy
obywatel posiada konto bankowe. Prawie
każdy? Tak, najpoważniejszym problemem są osoby w podeszłym wieku. Dla
nich płatności mobilne są trudne. Zwycięża też tradycja oraz przywiązanie do

Obecnie aż

97%

obywateli Szwecji
do 25. roku życia
prowadzi
operacje
bezgotówkowe.
fę, która praktycznie zniknęła. Nie istnieje problem fałszerstwa. Napady są rzadkością. Korupcji nie ma. Druga strona

medalu jest już jednak nieco przygnębiająca. Tak naprawdę każda operacja płatnicza jest kontrolowana przez państwo.
Nie potrzeba podsłuchu czy monitoringu. O danym obywatelu można wiedzieć
wszystko. Nie bez powodu najbardziej na
reformie zyskał urząd skarbowy. Musimy
jednak pamiętać, że dla przeciętnego obywatela zjawisko to jest abstrakcją. W końcu każdy chce szybko i wygodnie płacić.
W tych dwóch słowach zamyka się fenomen płatności bezgotówkowych.
Spójrzmy na nasze podwórko. Zgodnie
z danymi Narodowego Banku Polskiego w drugim kwartale tego roku Polacy
przeprowadzili 812,5 mln transakcji bezgotówkowych, jest to wzrost o 30 proc.
względem ubiegłego roku. Udział płatności gotówkowych spada o 2% rocznie.
Polski rząd także podejmuje pewne działania w celu ograniczenia obrotu gotówkowego. Jednym z nich jest wprowadzenie płatności mobilnych w każdy sektor
administracji publicznej. Terminal płatniczy wśród policjantów może stać się normalnością. W Polsce wciąż istnieje problem szarej strefy, co więcej korupcja
także nie jest zjawiskiem rzadkim.
Czy powinniśmy wziąć przykład ze
Szwecji? Wszak przed wiekami zrezygnowaliśmy z płatności kruszcem na
rzecz monet. A może czas na kolejny
krok?
KAMIL DUDKA

Humor
na sierpniowe dni
***
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co?! Znowu jedynka z historii?!
- Niestety, historia lubi się powtarzać...
***
- Stary, jak często zmienia się olej?
- Mój szwagier zmienia raz na dwa lata.
- Raz na dwa lata? A czym on jeździ?
- Niczym. Ma smażalnię ryb w Kołobrzegu.
***
Co robi ręcznik w japońskiej restauracji?
Sushi się.
***
- Czemu rozstałeś się z Leną?
- Ah, bo mi ciągle gadała „ty mnie już nie kochasz”.
- No i?
- I w końcu mnie przekonała.
***
Kiedy Stefan zobaczył przez okno, że ktoś kradnie samochód sąsiada, nie stracił zimnej krwi.
Natychmiast wybiegł z mieszkania i zaparkował
swój samochód na oswobodzonym miejscu.
***
Bóg obiecał mężczyźnie, że będzie mógł znaleźć
wierną żonę w każdym zakątku Ziemi.
A potem stworzył Ziemię okrągłą i śmiał się,
i śmiał, i śmiał...
***
- Jaka jest różnica między Urzędem Skarbowym
a zakładem fryzjerskim?
- W Urzędzie Skarbowym golą dokładniej.
***
Żona pyta męża:
- Ożeniłbyś się ponownie, gdybym umarła?

- Oczywiście, że nie!
- Czemu? Nie podoba ci się bycie żonatym?
- Pewnie, że mi się podoba.
- To czemu byś się nie ożenił?
- No dobra, ożeniłbym się.
- Naprawdę? – pyta zmartwiona żona.
Mąż głośno wzdycha, a żona pyta dalej:
- Spałbyś z nią w naszym łóżku?
- A gdzie mielibyśmy spać?
- Wyniósłbyś wszystkie moje zdjęcia i zastąpił je
jej zdjęciami?
- Myślę, że to by było dobre rozwiązanie.
- I pozwoliłbyś jej używać mojego kija golfowego?
- Nie, nie może go używać - jest leworęczna…
***
Rozmowa kwalifikacyjna:
- Proszę opowiedzieć coś więcej o sobie.
- Wolałbym nie, ponieważ naprawdę zależy mi
na tej pracy.
***
Student zdaje ostatni egzamin. Jest to test z odpowiedziami „tak” lub „nie”. Siada w sali, gapi się
w test przez pięć minut i nagle doznaje olśnienia. Wyjmuje portfel, wyciąga monetę i zaczyna
nią rzucać, zaznaczając odpowiedzi na podstawie tego, co wypadnie: orzełek czy reszka. W pół
godziny zrobił wszystkie zadania, podczas gdy
wszyscy inni pocą się nad odpowiedziami. Kiedy
zostaje kilka minut do końca, student w desperacji ponownie zaczyna rzucać monetą, a potem
mamrotać i pocić się. Podchodzi do niego egzaminator i pyta, co się dzieje. Student na to:
- Sprawdzam moje odpowiedzi i wydaje mi się,
że nie były właściwe!

średnie

Zbliża się rocznica ślubu pewnej pary. Mąż wręcza żonie pięknie zapakowany prezent. Ta podekscytowana, że ukochany o niej nie zapomniał,
zabiera się do rozpakowywania.
- Ale przecież… to... wędka.
- I to najwyższej jakości! Unikat!
- Ale przecież ja nie łowię ryb.
- Nie podoba ci się? No cóż, może mi się na coś
przyda...

Sudoku
łatwe

# rozrywka

***
Dowiedzenie się, że twoja ex przytyła, to jak znaleźć w kieszeni 50 złotych. Nie odmieni to twojego życia, ale na pewno się ucieszysz.
***
- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z wodą do sypialni? – pyta mama.
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu
obudzić...
***
Gdybym dostawał złotówkę za każdą kobietę,
której się nie podobam, to w końcu zacząłbym
się podobać kobietom…
WYBRAŁ: MICHAŁ DUDKA

trudne
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# rozrywka

HOROSKOP

45

Waga (23.09 – 22.10)

Baran (21.03 – 19. 04)

To będzie trudniejszy okres, ale później przyniesie pozytywne aspekty. Może poflirtujecie z kimś, jednak na wielką miłość to nie jest dobry czas. Uważajcie na kręgosłup. Będziecie czerpać przyjemność z wykonywanej pracy. Ogólnie atmosfera
w firmie i w finansach będzie pozytywna.

Byk (20.04 – 22. 05)

Ogólnie zapowiada się pozytywny miesiąc. Mogą się przydarzyć ciekawe znajomości i romanse. Panie będą oczarowywać partnerów swoim wdziękiem. Niektóre
Skorpiony wybiorą się na randki. W sprawach zawodowych podejmiecie kluczowe
decyzje, które odkładacie już do pewnego czasu.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)

Możliwe, że podpiszecie interesującą umowę finansową lub podejmiecie pracę
na umowę. Panie będą poszukiwać swoich partnerów, a panowie rozglądać się za
nowymi znajomościami. Uważajcie na nerki i pęcherz i nie przesadzajcie z piciem
alkoholu.

Rak (22.06 – 22.07)

Możecie się spodziewać dobrego miesiąca pod względem finansowym. Dostaniecie dodatkowe pieniądze lub podwyżkę. Pojawią się okazje do znalezienia pracy. Sierpień będzie dla Was miesiącem planów i marzeń na przyszłość. Dobra passa
nie powinna Was opuścić.

Uczucie kwitnie, kochaj i poznawaj nowych ludzi, ciesz się powodzeniem. W finansach zmiany, ale w pozytywnym sensie. Nie przeciążaj organizmu. Odpocznij, w
końcu są wakacje. Spory staraj się łagodzić. Nie przeciągaj struny. Ogólnie zapowiada się dobry miesiąc, w każdej dziedzinie.

Skorpion (23.10 – 21.11)

Czeka Cię chwilowy zastój, ale też wysiłek, który później może się opłacić. Część z
Was wybierze trudniejszą drogę teraz, by później było lżej. Możesz otrzymać miłosny list lub sms. Pilnuj portfela i wydawaj mądrze pieniądze. Uważaj na gardło i
struny głosowe. W razie czego stosuj kojące kompresy.

Strzelec (22 11 – 21. 12)

Możliwy nowy zarobek lub oferta pracy, szczególnie dla osób bezrobotnych. Uważaj na problemy jelitowe, dobrze się odżywiaj. W domu staraj się unikać nieporozumień, bo spory i kłótnie mogą doprowadzić do chwilowego braku porozumienia. Krocz cierpliwie do przodu.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)

Poczujesz jakby wszystko kręciło się wkoło. Ale dostrzeżesz też możliwość unormowania pewnych spraw. Uważaj na finanse, bo mogą się przydarzyć dodatkowe
rachunki lub nieprzewidziane wydatki. Odpocznij i skorzystaj z okazji, że są wakacje. Potrzebujesz być może więcej snu.

Wodnik (20. 01 – 18. 02)

To będzie miesiąc pracy i skupiania się na aspektach zawodowych. Dobry okres
na uruchamianie przedsięwzięć, które później przyniosą profity. Nie prześpijcie tego okresu. Niektóre Wodniki mogą wejść w nowy związek, a inne stanąć na ślubnym kobiercu. Nie lekceważcie swojego zdrowia, które też potrzebuje czasem Waszej opieki.

Lew (23.07 – 23.08)

Będziecie podróżować, zwiedzać inne miejsca. Zdrowie dopisze, ale uważajcie
podczas opalania. Dodatkowe, niewielkie pieniądze mogą wpaść do portfela. W
związku poznawajcie samych siebie, czytajcie swoje uczucia jak z otwartej księgi
życia.

Ryby (19.02 – 20.03)

Uważajcie na to co jecie i na drobnoustroje w organizmie. Ryby będące w związkach mogą liczyć na utrzymanie stabilności. Samotni mogą rozpocząć nową relację. W finansach nie dajcie się oszukać, czytajcie umowy, mądrze gospodarujcie
pieniędzmi. Los będzie w Waszych rękach.

Panna (24.08 – 22.09)

Zapragniecie odizolować się na chwilę, przemyśleć dalsze działania jednak będzie
ktoś, kto nie da Wam spokoju. To może być zalążek nowego uczucia. W finansach
ułoży się dobrze, możliwe że podejmiecie jakąś dodatkową, dorywczą pracę. Odpocznijcie, nie przesilajcie się fizycznie.

Horoskop klasyczny na sierpień 2017
opracował Tarocista Dariusz
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# kalendarium imprez

Data

Nazwa imprezy

5 sierpnia
godz. 10-14
5 sierpnia
godz. 11-13
6 sierpnia

Wszystkie barwy szarości – warsztaty z fotografii czarno-białej, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, ul Chrobrego 3

7-12 sierpnia

13. Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe, szczegóły na www.pro-musica.org.pl

9-12 sierpnia

Obóz szkoleniowo-badawczy. Poniec 1704...”Łączy nas historia”, Szwedzka Górka i okoliczne pola

12 sierpnia
godz. 12
12 sierpnia
godz. 19-22
12 sierpnia
godz. 18
17 sierpnia
godz. 20-22
18 sierpnia
godz. 22
19 sierpnia
godz. 8-14

Wybory Miss Plaży Cichowo 2017 i pokaz ratownictwa medycznego, plaża w Cichowie

19-20 sierpnia
20 sierpnia
godz. 16

47

Rodzinne warsztaty plastyczne, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5
Piknik w Parku przy ul. Mostowej w Krzywiniu

Koncert Hołd dla Rocka, plaża w Cichowie
Black Point Festival, Ranczo Karina w Lesznie, ul. Dożynkowa
Koncert Makar & Children of the Corn, Maskarada, Leszno, ul. Narutowicza 69
Nocna Światowa Rowerówka, w naszym regionie rowerzyści pokonają trasę z Pawłowic do Leszna
Rynek Staroci, Leszno, Rynek
XVI Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach
Orientuj się – kolorowy bieg po zdrowie Karoliny połączony z zumbą i festiwalem kolorów, dawne boisko sportowe w Lasocicach
przy ul. Okrężnej, szczegóły na www.przybyszewo.pl

20-27 sierpnia

Festiwal Leszno Barok Plus, szczegóły na www.lesznobarokplus.pl

25-27 sierpnia

XXX Dni Osiecznej, Park przy Dworku w Jeziorkach, wystąpią m.in. Anna Wyszkoni, zespół Video i Wojciech Gąsowski, szczegóły na
www.ckibosieczna.pl

26 sierpnia
godz. 17

Dzień Wiatraka w Rydzynie, wystąpi m.in. Natalia Szroeder

27 sierpnia

Piknik Leszczyńskie Smaki

27 sierpnia

Zakończenie Lata na plaży w Krzywiniu

30 sierpnia
godz. 18-19:30

Future Shorts Summer season - pokaz filmowy w Galerii MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
W każdą sobotę o godz. 9 na Polanie Trzech Dębów w Karczmie Borowej rozpoczyna się parkrun – bieg na 5 km

AUTOPROMOCJA
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