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LESZNO > Zaledwie trzy lata były potrzebne, aby Leszno Barok 
Plus stał się flagową imprezą w mieście. O dużym zaintereso-
waniu kulturą wysoką świadczy liczba osób, które pojawiły się 
przez tydzień na różnych odsłonach festiwalu. We wnętrzach 
oraz w plenerze można było posłuchać muzyki dawnej, wyjąt-
kowych głosów, albo zaspokoić duszę spragnioną teatru. Efekt 
był piorunujący za sprawą miejsc, w których odbywały się ar-
tystyczne przedsięwzięcia. To one potęgowały doznania pub-
liczności. Festiwal odbywający się w Lesznie potwierdził po raz 
kolejny, że wielkie rzeczy wcale nie muszą dziać się w metropo-
liach. Dodajmy, że wstęp na Leszno Barok Plus był bezpłatny.

Festiwal Leszno Barok Plus
podbił serca publiczności

Zdjęcia: Łukasz Domagała
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Miasto kolejowo zmarginalizowane?
REGION > Niedobre wiadomości płyną z Departamentu Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu. Chodzi o rozkład jazdy pociągów 2017/2018, 
w którym skrócono trasy czterech składów. Miałyby one dojeżdżać z Poznania 
do Kościana i w Kościanie znów rozpoczynać bieg do stolicy Wielkopolski. Lesz-
czyński samorząd wystosował list do DTUM w Poznaniu, nie zgadzając się na ta-
ki obrót spraw. Leszno jest stacją węzłową, odprawiającą rocznie od 1 do 2 mln 
pasażerów, co nie może pozostać bez wpływu na dalsze decyzje dotyczące siat-
ki połączeń. Jest to też ważna stacja dla mieszkańców Wschowy, Głogowa, czy 
wschodniej części powiatu leszczyńskiego, którzy koleją chcą dotrzeć do stolicy 
Wielkopolski. Władze Leszna wnioskują o ponowne przeanalizowanie tej strategii 
oraz przywrócenie połączeń.

Nowy pomost
BRENNO > Otwarto nowy drewniany pomost na Jeziorze Breńskim, który został 
zrealizowany w ramach konkursu odbywającego się pod hasłem „Pięknieje wiel-
kopolska wieś”. Na budowę obiektu udało się pozyskać 30.000 zł dofinansowania. 
Dzięki temu miejscowość wzbogaciła się o kolejny punkt, z którego można po-
dziwiać taflę jeziora.

Zasili sama siebie
KRZYWIŃ > Budynek „A” Zespołu Szkół w Krzywiniu został pokryty panelami fo-
towoltaicznymi, co oznacza, że szkoła będzie produkować energię elektryczną 
ze słońca. Dzięki temu placówka będzie mogła produkować prąd na własne po-
trzeby, a największą ilość energii – ze względu na duże nasłonecznienie – będzie 
można uzyskać w okresie letnim. Dzięki instalacji placówka zaoszczędzi na zaku-
pie energii do 40 procent w skali roku. Ważnym elementem wspierającym jest 
energooszczędność szkoły, co związane jest z termomodernizacją obiektu oraz 
wymianą oświetlenia na LED-owe.

Wyjątkowe urodziny
POWIAT LESZCZYŃSKI > 95. rocznicę urodzin obchodziła Anna Konopka z Ko-
ciug. Jubilatka całe życie spędziła w tej miejscowości, a jedynym okresem, kie-
dy musiała ją opuścić, była II wojna światowa. Pani Anna urodziła cztery córki, 
a obecnie mieszka z najmłodszą z nich. Ma 10 wnuków oraz 13 prawnuków. 
Zdrowie już co prawda nie takie, jak dawniej, ale pani Anna wciąż stara się być 
aktywna.
W Lesznie 100. urodziny świętowała Agnieszka Ruks. Pani Agnieszka jest jedną 
z 10 osób w mieście, które przekroczyły tę magiczną granicę. Pani Agnieszka po-
chodzi ze Wschowy. Podczas wojny mieszkała we Włoszakowicach, a po jej za-
kończeniu osiadła w Lesznie. Urodziła czworo dzieci, jest babcią siedmiorga wnu-
cząt i tyleż samo prawnucząt.
Z okazji wyjątkowej rocznicy panią Agnieszkę odwiedził prezydent Leszna Łukasz 
Borowiak wraz z Anną Szymaniak, kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego. Pani 
Agnieszka otrzymała listy gratulacyjne od prezydenta Leszna i premier RP Beaty 
Szydło.

Zbiornik w Zaborowie należy do samorządu
LESZNO > Samorząd kupił akwen wraz z przylegającym terenem od dotychcza-
sowego właściciela – firmy Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie za ponad 2,24 mln 
zł. Obszar ten ma ponad 17 hektarów. Negocjacje trwały prawie rok, a najważ-
niejsza kwestia dotyczyła ceny, jak również sposobu płatności za nieruchomość. 
Samorząd zapłaci za zbiornik w trzech ratach płatnych w roku 2017, 2018 i 2019. 
Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zbiornik zostanie zagospodarowany, gdyż 
w pierwszej kolejności należy poddać go badaniom, aby sprawdzić, jak wygląda 
dno akwenu. Później dopiero będzie klarować się koncepcja dotycząca przyszło-
ści tego miejsca.

Zdjęcie: wijewo.pl
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Nikt się nie pojawił
LESZNO > Nie doszły do skutku rozmowy pomię-
dzy kierownictwem spółek Centrum Konferencji 
i Rekreacji „Akwawit” (zarządca m. in. basenu) a fir-
mą Akwawit S.A. (zakłady przemysłu fermentacyj-
nego) dotyczące przyszłości leszczyńskiego ba-
senu. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak próbuje 
doprowadzić do rozmów pomiędzy stronami, ale 
na zaplanowany na początku sierpnia termin nikt 
się nie stawił. Przypomnijmy, że CKiR „Akwawit” 
proponowało, aby miasto współfinansowało lub fi-
nansowało działalność basenu. Do tego potrzebne 
są konkretne wyliczenia, a tych – jak na razie – bra-
kuje. Na razie trudno powiedzieć, jaka przyszłość 
czeka basen na Zatorzu.

Mural zamiast rzeźby
LESZNO > Rzeźba Atlasa została ufundowana w 1929 roku przez Hrabiego Mielżyńskiego i stała w parku na 
placu Kościuszki. Po wojnie, w 1946 roku, zniknęła i do dziś nikt nie wie, co się z nią stało. Chociaż rzeźby nie 
ma, to Atlas został namalowany w formie muralu na kamienicy przy ulicy Ofiar Katynia. Miejsce to wybra-
no nieprzypadkowo, gdyż znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Autorem dzieła jest Wojciech 
Ejsmondt.

Trwa budowa sieci
KRZYCKO MAŁE > Na ulicy Głównej, będącej frag-
mentem drogi powiatowej, trwają roboty związane 
z układaniem kanalizacji sanitarnej. Z tego powodu 
ulica została zamknięta. Inwestycja prowadzona 
jest na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Lesznie przy udziale gmi-
ny Święciechowa. Zgodnie z zapowiedziami prace 
na tym odcinku mają zakończyć się do 30 września 
i wówczas droga powinna zostać otwarta dla ru-
chu kołowego. Na razie kierowcy muszą korzystać 
z objazdów.

Powstała droga śladowa
GMINA BOJANOWO > Wieś Wydartowo Pierwsze zyskała nowe połączenie z trasą Bojanowo – Sowiny. Jest to 
tak zwana droga śladowa, która – jak sama nazwa wskazuje – pozwala jechać kierowcom po śladzie, w tym 
przypadku betonowych płytach. Pomiędzy płytami znajduje się mieszanka z kruszywa. Droga o długości 770 
metrów została wybudowana przez firmę PRA-MAS z Leszna na zlecenie gminy Bojanowo. Koszt inwestycji, 
wraz z uzupełnieniem i wyprofilowaniem poboczy, wyniósł 240.000 złotych.

Nowe światłowody
GMINA KRZYWIŃ > Firma Inveni Investments układa kable światłowodowe w ra-
mach programu „Budowa nowoczesnej sieci NGA w powiecie kościańskim”. Pro-
gram ten, finansowany ze środków Unii Europejskiej, jest elementem likwidacji 
cyfrowych plam na mapie Polski. Ułożenie światłowodu umożliwi klientom pod-
łączenie się do stabilnie działającego internetu o przepustowości co najmniej 30  
Mb/s do klienta, co na wielu obszarach wiejskich było do tej pory nieosiągalne. 
Dostęp do światłowodu mają zyskać mieszkańcy Bielewa, Gierłachowa, Jurkowa, 
Kopaszewa, Lubinia, Łuszkowa, Mościszek, Starego Dębca, Świńca, Wieszkowa, 
Zbęchów, Zbęchów Pole i Żelazna.

„Bolek” wyregulowany
LESZNO > Na początku sierpnia fachowcy wykonali regulację elastycznych wią-
zań, założonych w maju w koronie dębu „Bolek” na placu Metziga. Taki zabieg 
miał na celu wzmocnienie jednego z najważniejszych i prawdopodobnie najstar-
szych drzew w mieście, a w konsekwencji zminimalizowanie ryzyka oberwania 
konarów.

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Zdjęcie: Łukasz Domagała

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Toyota PROACE - dla biznesu
Nowa Toyota PROACE powstała, by sprostać różnorodnym potrzebom przedsiębiorców i osób prywatnych.

To propozycja dla poszukujących przestronnego i komfortowego samochodu.

Oferta obejmuje m.in. wersję Furgon, 
Kombi Van, a także platformę oraz zu-
pełnie nową linię minivanów VIP Busi-
ness oraz zupełnie nowy model w naszej 
gamie PROACE Compact, która przy dłu-
gości 4,6 m może pomieścić 9 pasaże-
rów lub ładunek o objętości 4,6-5,1 m3.
» Pełna gama lekkich pojazdów dostaw-
czych (LCV) i minivanów (MPV);
» Trzy warianty długości nadwozia, dwa 
rozstawy osi;
» Wersja Compact - nowa, wyjątkowa 
propozycja.

STYLISTYKA I KONFIGURACJE 

Przedni pas PROACE zaprojektowano 
zgodnie z koncepcją Under Priority. To 
znak rozpoznawczy najnowszego mo-
delu w rodzinie Toyoty. Dostępne są trzy 
wersje nadwozia: Compact (kompakto-
wa), Medium (średnia) i Long (długa).
Wersja Compact ma długość 4,6 m i roz-
staw osi 2,9 m. Charakteryzuje się wyjąt-
kowo przestronnym wnętrzem w sto-
sunku do wielkości pojazdu. Choć może 
pomieścić 9 osób lub 4,6-5,1 m3 ładun-
ku, średnica zawracania wynosi zaledwie 
11,3 m, co bardzo ułatwia manewrowa-
nie i parkowanie w centrach miast.
Wersja Medium ma długość 4,9 m i roz-
staw osi 3,2 m. Wersja Long również ma 
rozstaw osi 3,2 m, ale została przedłużo-
na. Zwiększyło to pojemność przestrzeni 
ładunkowej i całkowitą długość auta do 
5,3 m. Wszystkie wersje mają szerokość 
2,2 m i wysokość 1,9 m.

SILNIKI 

Nowa Toyota PROACE VAN jest dostęp-
na z pięcioma silnikami, w tym 1,6- i 2-li-
trowymi jednostkami Diesla o różnych 
mocach i z różnymi skrzyniami biegów. 
Dzięki systemowi Start & Stop zapew-
niają najniższą w tej klasie emisję CO2. 

Toyota Mikołajczak
Leszno, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

tel. 65 529 63 13
www.toyotamikolajczak.pl

Silnik 1,6 o mocy 95 KM (70 kW) współ-
pracuje z 5-biegową manualną skrzynią 
biegów. W pierwszej z tych konfiguracji 
emisja CO2 kształtuje się na poziomie 
144–148 g/km, a zużycie paliwa to 5,5-
5,6 l/100 km.
Mocniejszy silnik 1,6 o mocy 115 KM (85 
kW) i momencie obrotowym 300 Nm 
współpracuje z 6-biegową skrzynią ma-
nualną. Dzięki systemowi Start & Stop 
odnotowuje emisję CO2 na poziomie 
133–137 g/km, a zużycie paliwa 5,1-5,2 
l/100 km.
2-litrowy turbodiesel o mocy 150 KM 
(110 kW) jest dostosowany do 6-biego-
wej ręcznej skrzyni biegów. Zastosowa-
nie systemu Start & Stop pozwala uzy-
skać emisję CO2 na poziomie 139–143 
g/km i zużycie paliwa 5,3-5,5 l/100 km.
Rekomendowane do dłuższych wer-
sji nadwozia dwa turbodiesle 2,0 o mo-
cy 122 KM (90 kW) i 150 KM (110 kW) 
charakteryzują się wysokim momen-
tem obrotowym odpowiednio 340 Nm 
i 370 Nm. Obie jednostki współpracują 
z 6-biegową manualną skrzynią biegów. 
Dzięki systemowi Start & Stop (dla silni-
ka 2.0 122KM opcja) zużywają 5,3-5,5 
l/100 km i emitują 139–143 g/km CO2.
Wariant 2-litrowej jednostki napędowej 
o mocy 177 KM (130 kW) i maksymal-
nym momencie obrotowym 400 Nm 
z systemem Start & Stop współpracu-
je z 6-biegową skrzynią automatyczną 
i jest najmocniejszym silnikiem w nowej 
ofercie PROACE VAN. Silnik odnotowuje 
emisję CO2 na poziomie 151–155 g/km 
i zużycie paliwa 5,7–5,9 l/100 km.
Wszystkie jednostki napędowe spełniają 
wymagania normy Euro 6. Wyposażono 
je w katalizatory, obniżające emisję tlen-
ków azotu. Zbiornik AdBlue o pojemno-
ści 22,4 l zapewnia optymalne funkcjo-
nowanie systemu przez ok. 15 tys. km. 
Można go łatwo uzupełniać przez wlew, 
umieszczony w słupku B, dostępny 

po otwarciu pokrywki przy otwartych 
drzwiach kierowcy. Standardowe okresy 
między przeglądowe to 2 lata z limitem 
przebiegu 40 tys. km, co przyczynia się 
do niskich kosztów utrzymania auta.

BEZPIECZEŃSTWO
 
Nowy PROACE może być wyposażo-
ny opcjonalnie w system Toyota Safe-
ty Sense - najnowszy zestaw systemów 
bezpieczeństwa, które przyczyniają się 
do zapobiegania kolizjom i łagodzą ich 
skutki w rozmaitych sytuacjach drogo-
wych. Wersja minivan pod koniec 2015 
roku zdobyła 5 gwiazdek w testach zde-
rzeniowych Euro NCAP.
Nowe aktywne systemy bezpieczeń-
stwa, dają o wiele większe, niż dotąd 

możliwości wykrywania sytuacji kolizyj-
nych, dzięki radarowi fal milimetrowych 
oraz kamerom. Wśród nich: Forward Col-
lision Warning (ostrzeganie przed kolizją 
z przodu), Autonomous Emergency Bra-
king (autonomiczne hamowanie awaryj-
ne), Blind Spot Monitor (monitorowanie 
martwego pola), Lane Departure Alert 
(ostrzeganie przed zjazdem z pasa ru-
chu), Driver Attention Alert (ostrzeganie 
o osłabieniu uwagi kierowcy), Road Sign 
Assist (rozpoznawanie znaków drogo-
wych), Intelligent Speed Adaptation (in-
teligentne dostosowywanie prędkości), 
Adaptive Front Lighting (adaptacyjna 
regulacja oświetlenia przedniego) oraz 
Automatic High Beam (automatyczne 
przełączanie świateł drogowych).

(31/2017)
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Areszt za śmiertelne pobicie
LESZNO > Ciało 53-letniego mężczyzny znaleziono w mieszkaniu w centrum 
miasta. Oględziny zwłok dały podstawę do postawienia tezy, iż zgon nie był dzie-
łem przypadku. Z zebranych informacji wynikało, że wcześniej w lokalu odbywa-
ła się impreza zakrapiana alkoholem. Wówczas miało dojść do nieporozumienia 
pomiędzy uczestnikami zabawy. Policja zatrzymała imprezowiczów. Zarzuty po-
bicia ze skutkiem śmiertelnym, bo taką właśnie kwalifikację przyjęto, postawiono 
21- i 39-letniemu mieszkańcowi Leszna. Sąd Rejonowy, na wniosek prokuratury, 
zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Grozi im do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Próbował się powiesić
LESZNO > Około godziny 5 nad ranem próbował odebrać sobie życie 41-let-
ni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Mężczyznę zauważyli policjanci, którzy 
przechodzili w pobliżu jednego ze skrzyżowań. Dostrzegli, że na pobliskim drze-
wie wisi mężczyzna. Do próby samobójczej wykorzystał linkę holowniczą. Funk-
cjonariusze podbiegli do niego, unieśli w górę i poluzowali pętlę. Desperat był 
przytomny. Nie zdradził, z jakich powodów próbował targnąć się na życie. Męż-
czyzna został odwieziony do szpitala.

Numer „na wypadek”
LESZNO > Znowu do „babci” zadzwonił „wnuczek” - po pewnym okresie spokoju 
ponownie wracają na tapetę oszustwa znaną policji metodą, w której wykorzy-
stuje się niewiedzę starszych osób. Tym razem ofiarą przestępców padła 79-letnia 
kobieta, która przekazała gotówkę nieznanemu człowiekowi. Wcześniej dzwonił 
do niej fałszywy wnuk, który przekazał, że brał udział w wypadku i że musi za-
płacić za wyrządzoną szkodę. Drodzy Państwo! Rozmawiajcie o tych oszustwach 
jak najwięcej i informujcie się wzajemnie o historiach podobnych do tej. Przede 
wszystkim – jeżeli ktoś taki do Was zadzwoni – wykonajcie najpierw połącze-
nie do najbliższych. Zapewniamy Was, że nikt nie miejscu wypadku nie pobiera 
żadnych pieniędzy. Uważajcie też na fałszywych gazowników, wodociągowców 
i innych „fachowców”, którzy pod pozorem wykonania usługi mogą splądrować 
Wasze mieszkanie. Jeżeli nie skutkują apele w kościołach i doniesienia medialne, 
przestrzegajcie się nawzajem o podejrzanych telefonach. Po co znowu ktoś ma 
stracić oszczędności, może całego życia?

Polowanie na baloty
GMINA ŚWIĘCIECHOWA > Niezmiennie aktualne pozostaje hasło, że złodzie-
jom wszystko się przyda. Najświeższy przykład pochodzi z gminy Święciechowa, 
gdzie dzielnicowi przyjęli zgłoszenie o kradzieży... 15 balotów sprasowanej słomy. 
Policjanci ustalili, że takie same baloty, obwiązane siatką w charakterystycznym 
kolorze znajdują się na terenie pewnej posesji. Jej właściciel twierdził, że te baloty 
są tylko pożyczone od znajomego rolnika, ale dosyć szybko okazało się, że to wy-
bieg obliczony na zrzucenie z siebie podejrzeń. Funkcjonariusze postawili 24-lat-
kowi zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Amator sklepowych specjałów
GMINA BOJANOWO >  Do 5 lat więzienia grozi 30-letniemu mieszkańcowi Lesz-
na, który w krótkim odstępie czasu dopuścił się dwóch kradzieży w marketach. 
Na początek odwiedził sklep w Gołaszynie, skąd ukradł... koszyk na kółkach wy-
pełniony sześcioma butelkami alkoholu, a do przegryzienia zwinął jeszcze dwie 
paczki chipsów. Rozzuchwalony udanym skokiem odwiedził jeszcze jeden mar-
ket, tym razem położony w Bojanowie. Próbował wynieść z niego kabanosy, go-
lonki oraz puszki z tuńczykiem. Złodzieja na gorącym uczynku przyłapał miesz-
kaniec gminy Bojanowo. Podejrzany przyznał się do przestępstwa. Skradzione 
produkty były warte 642 zł.

Bo chciał dojechać do babci
PONIEC > Osiemnastoletni złodziej próbował wmówić policjantowi, że ro-
wer, którym się porusza jest jego własnością. Mundurowy zatrzymał gagatka 
w Drzewcach po tym, jak komenda w Gostyniu przyjęła zgłoszenie od mieszkan-
ki Ponieca. Kobieta przekazała, że ktoś ukradł jej rower na chwilę pozostawio-
ny przed sklepem. Okazało się, że 18-latek przyjechał do Ponieca „na stopa”, bo 
chciał odwiedzić babcię, mieszkającą 3 km od miasteczka. Z tego powodu miał 
ukraść rower. Trudno wierzyć w jego bajki, biorąc pod uwagę, że młodzieniec był 
wielokrotnie karany za kradzieże i włamania. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA



7# ubezpieczenia

Pierwszy, zdecydowanie najpopu-
larniejszy segment ubezpieczeń dla 
rolników obejmuje tak zwane zda-
rzenia losowe. Rolnicy indywidual-
ni obowiązkowo muszą wykupić taką 
polisę, a dla dużych podmiotów bran-
ży rolnej funkcjonujących na przykład 
w formie spółek ubezpieczenie tego ro-
dzaju ma charakter dobrowolny. W od-
niesieniu do umów dobrowolnych 
bardzo istotnym jest prawidłowe okre-
ślenie wartości budynku. Dla przykładu 
wyobraźmy sobie, że zgodnie z wartoś-
cią rzeczywistą budynek X wyceniono 
na 100.000 zł. Przyszła wichura, obiekt 
został zniszczony. Ubezpieczyciel wy-
płacił 100.000 zł odszkodowania, ale 
nikt nie wziął pod uwagę, że postawie-
nie takiego budynku pochłonęło fak-
tycznie 120.000 zł.
- Z tego powodu ubezpieczając obiek-
ty od zdarzeń losowych zawsze należy 
zwrócić uwagę, aby przyjmowana była 
wartość odtworzeniowa. Wtedy to my za-
trudniamy firmę, która stawia zniszczo-

ny budynek od nowa i budowa 

Rolniku, nie zaniżaj
składki ubezpieczeniowej!
Wydawać by się mogło, że zawarcie polisy załatwia wszystkie problemy i pozwala spać spokojnie. Nic bardziej mylnego. Przed zawar-
ciem umowy ubezpieczeniowej należy dobrze się zastanowić, czego od polisy oczekujemy i w jaki sposób ma ona zabezpieczać nasze 
interesy, zwłaszcza jeżeli mówimy o wrażliwej i dotykanej klęskami branży rolnej.

jest finansowana z polisy od początku do 
końca - objaśnia Tomasz Witkowski, pre-
zes zarządu Kancelarii Brokerskiej WTB.
Ale uwaga! Nie należy oszczędzać i za-
wsze trzeba dobrze zastanowić się nad 
faktyczną wartością danej nieruchomo-
ści. Zaniżanie sumy ubezpieczenia przy 
wyliczaniu składki jest błędem, gdyż 
w razie jakiegokolwiek zdarzenia mo-
że skutkować obniżeniem wysokości 
odszkodowania, a to znów byłoby nie-
pożądane. Ponadto wysokość skład-
ki stanowi tak naprawdę 1/1000 całej 
wartości nieruchomości, dlatego nie 
warto oszczędzać.
Drugim segmentem rolniczych ubez-
pieczeń, coraz silniej zaznaczających 
się na rynku jest asekuracja maszyn 
rolniczych, zarówno stacjonarnych, 
jak również tych poruszających się 
po polach.
- Maszyny stacjonarne można ubezpie-
czyć od zdarzeń losowych oraz od awarii, 
co ma szczególne uzasadnienie w przy-
padku sprzętów o wartości kilkuset tysię-
cy złotych. W zakresie maszyn samobież-
nych warto zwrócić uwagę na tak zwaną 
ofertę agrocasco. Jeszcze kilka la temu 
nieistotne było, czy rolnik, ubezpieczając 
na przykład swój ciągnik, wybierze op-

cję agro- czy autocasco. Obec-
nie w  przypadku ofert 

autocasco ubezpieczyciele stosują wyłą-
czenia w polisach, dlatego jedynym spo-
sobem na pokrycie szkód wyrządzonych 
podczas prac polowych jest opcja agro-
casco - mówi T. Witkowski.
Trzeci segment ubezpieczeń rolni-
czych obejmuje uprawy. Ten rodzaj 
asekuracji funkcjonuje w trybie do-
towanym przez państwo. W pierw-
szej kolejności dotacje o wysokości 
60 procent wartości składki otrzymu-
ją małe gospodarstwa. Duże podmio-
ty, aby taką dotację otrzymać, muszą 
złożyć stosowny wniosek do Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla tych 
podmiotów przewidywane są limity 
i nie zawsze uda się skorzystać z ubez-
pieczeniowej dopłaty. Warto dodać, że 
ubezpieczyć należy ponad 50 procent 
areału.
- Obecnie ubezpieczenia upraw są drogie, 
ale wiąże się to z faktem, że wciąż niewie-
lu rolników się ubezpiecza. Dlatego my 
zawsze zalecamy rolnikom, aby dobrze 
zastanowili się, od jakich ryzyk chcieli-
by się ubezpieczyć. Należy pamiętać, że 
w porze letniej uprawy narażone są na 
ogień czy gradobicia, a porze wiosennej 
na przykład na przymrozki - dodaje T. 
Witkowski.
Kancelaria Brokerska WTB zajmuje się 
kompleksową obsługą rolników w za-
kresie ubezpieczeń. Ma zdecydowaną 
przewagę nad agencjami, co najlepiej 
jest widoczne w krytycznym momen-

cie, czyli wtedy, gdy coś się wydarzy 

Kancelaria Brokerska WTB sp. z o. o.
ul. Towarowa 1

(budynek dworca PKS)
64-100 Leszno

tel. 65 529-66-90
www.wtb.com.pl

i trzeba skorzystać z polisy.
- Naszym zadaniem jest nie tylko do-
radztwo dotyczące oferty. My stoimy po 
stronie klienta i – w razie zdarzenia – eg-
zekwujemy należne odszkodowania od 
firmy ubezpieczeniowej – tłumaczy T. 
Witkowski.
Kancelaria ma własny zespół likwidacji 
szkód wspierany przez radcę prawne-
go. Rocznie obsługuje około 1000 zda-
rzeń, dlatego pracownicy firmy wiedzą, 
na co zwrócić uwagę podczas zawiera-
nia polisy.
- W pewnym sensie można powiedzieć, 
że jesteśmy dla klienta „adwokatem” do 
spraw ubezpieczeniowych – podkreśla 
prezes.

(32/2017)
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REKLAMA

Przypomnijmy, że pierwsze wi-
chury połączone z burzami wystą-
piły w nocy, 2 sierpnia. W gminie 
Krzywiń odnotowano 37 zdarzeń, 
czyli prawie tyle samo, ile na tere-
nie całego powiatu leszczyńskie-
go (tu 38 zdarzeń). Najwięcej, bo 
aż 14, przypadło na gminę Osiecz-
na. W gminie Włoszakowice od-
notowano 12 zdarzeń, a najmniej 
w gminie Lipno – 8. Zgłoszenia 
dotyczyły przede wszystkim po-
łamanych drzew, zerwanych linii 
energetycznych, a także uszkodzo-
nych budynków gospodarczych 
czy inwentarskich. Najpoważniej-
szym zdarzeniem było zniszczenie 
obiektu inwentarskiego w Popowie 
Wonieskim. W środku znajdowa-
ło się 13 krów, z czego jedna z nich 
padła. Strażacy pomogli w wy-
prowadzeniu zwierząt i w rozbiór-
ce obiektu, w którym znajdowały 
się także słoma, maszyny rolnicze 
i osprzęt do nich. Ponadto znisz-
czeniu uległa stodoła w Kątach. 

W likwidacji skutków burzy i wi-
chury na terenie powiatu lesz-
czyńskiego wzięli udział strażacy 
z JRG Leszno, a także jednostek 
OSP: Leszno-Gronowo, Lipno, 
Osieczna, Włoszakowice, Brenno, 
Wilkowice, Krzemieniewo, Krzy-
cko Wielkie i Bukówiec Górny. 
Podczas największego nasilenia 
zgłoszeń w Komendzie Miejskiej 
PSP w Lesznie stacjonowali stra-
żacy z OSP Święciechowa. Sama 
tylko straż pożarna po wichurach 
w powiecie leszczyńskim wyliczy-
ła straty na około 557.000 złotych.
Wiatr dał się także we znaki leś-

nikom, uderzając w kompleks 
leśny o powierzchni 85 hekta-
rów na terenie Nadleśnictwa Kar-
czma Borowa. Odnotowano stra-
ty w drzewostanie o miąższości 
około 2500 metrów sześciennych. 
W przylegającym terenie Nadleś-
nictwa Kościan powstały szkody 
czterokrotnie większe. Leśników 
czeka ogromny wysiłek, ażeby 

uporządkować teren i odnowić go 
młodym pokoleniem drzew.
Kilka dni później, 10 sierpnia, 

nad Lesznem i regionem ponow-
nie wystąpiły burze połączone z in-
tensywnymi opadami deszczu. 
Tylko o poranku strażacy odnoto-
wali 30 zdarzeń dotyczących pod-
topień. Najwięcej spośród nich 
dotyczyło Leszna (m. in. Al. Kon-
stytucji 3 Maja, ulice: Grunwal-
dzka, Święciechowska, Łowiecka, 
Chociszewskiego, Sienkiewicza 
i 17 Stycznia) oraz Bukówca Gór-
nego. W Boszkowie doszło do ze-
rwania linii energetycznej, a w Tar-
nowej Łące od pioruna zapaliło się 
drzewo.
W sierpniu w rejonie Leszna od-

notowano jeszcze kilka incy-
dentów burzowych o różnym 
natężeniu.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
WSPÓŁPR. MICHAŁ DUDKA

Jak nie silne wiatry, to podtopienia
Prawie 24 godziny usuwali strażacy skutki burzy połączonej z wichurą. Podobne 
zjawiska wystapiły jeszcze kilka razy, za każdym - z różnym natężeniem.

Na ul. 17 Stycznia doszło do zalania posesji.

Wodę wypompowywali strażacy.
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Twoje auto już nie jeździ?
My je skasujemy i zapłacimy za nie gotówką!

Stacja Demontażu Pojazdów Wiktor 
Stencel odbierze pojazd własną auto-
lawetą i wyda zaświadczenie upraw-
niające do wyrejestrowania go w Wy-
dziale Komunikacji.

Firma specjalizuje się w skupie pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji z róż-
nych powodów - zarówno samocho-
dów osobowych, jak również pojazdów 
ciężarowych czy sprzętu rolniczego. 
Przedsiębiorstwo działa w sposób legal-
ny w oparciu o niezbędne decyzje i ze-
zwolenia potrzebne do prowadzenia 
tego rodzaju działalności. Kiedy klient 
decyduje się na zezłomowanie pojazdu, 
otrzymuje dokument uprawniający go 
do wyrejestrowania pojazdu. Auto czy 
sprzęt rolniczy można dostarczyć oso-
biście do Stacji Demontażu w Tworzan-
kach albo - gdy nie ma takiej możliwości 
- przedstawiciel przedsiębiorstwa odbie-
rze pojazd i dopełni wszelkich formalno-
ści związanych z kasacją.
 
Jak odbywa się kasacja? 
Sprawdźmy.

Na początek pojazd trafia do sekcji przyjęcia pojazdów, 
gdzie poddawany jest ważeniu.

Następnie zostaje ustawiony w sektorze magazynowania 
pojazdów, gdzie oczekuje na demontaż. Pojazdy przetrzy-
mywane są na betonowej powierzchni, bo takie są wy-
mogi. Dzięki systemowi separatorów wychwytywane są 
ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych.

Później pojazd jest przekazywany do sektora usuwania 
elementów i substancji niebezpiecznych. Tutaj odbywa 
się demontaż akumulatora, katalizatora itp. W tym sek-
torze spuszcza się także wszystkie płyny znajdujące się 
w pojeździe. Ten etap nazywa się osuszaniem.

Sektor demontażu pojazdów - tutaj wymontowywane są 
części nadające się do powtórnego użycia.

Sektor magazynowania odpadów niebezpiecznych. 
W nim przechowywane jest to, co wcześniej spuszczono 
z pojazdów.

Osuszone pojazdy, pozbawione elementów niebezpiecz-
nych i po demontażu części nadających się do ponowne-
go użycia oczekują na wywóz do firmy, która zajmuje się 
zagospodarowywaniem pozostałości wraków.

1

3

2

4

5

6

Uwaga!
Skupujemy także:
- złom stalowy
- metale kolorowe 
- makulaturę
- akumulatory
Odbiór własnym transportem!

Stacja Demontażu Pojazdów Wiktor Stencel | Tworzanki 19
tel. 883-310-120 lub 693-72-72-77

(33/2017)
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Inwestycyjny „boom” w Rydzynie
Wiele milionów złotych warte są tegoroczne inwestycje już zreali-
zowane, będące w trakcie realizacji i te, które jeszcze w tym roku 
ruszą na terenie gminy Rydzyna. Szybko postępują prace przy naj-
większych przedsięwzięciach: budowie przedszkola samorządo-
wego w Rydzynie i przebudowie oczyszczalni ścieków komunal-
nych w Kłodzie.

- To przełomowy rok – podkreśla bur-
mistrz Rydzyny Kornel Malcherek.  - 
Dzięki skutecznym staraniom o pozyskanie 
środków zewnętrznych realizujemy naj-
większe i jedne z najważniejszych inwesty-
cji w gminie Rydzyna w ostatnich latach: 
budujemy przedszkole samorządowe i roz-
budowujemy oczyszczalnię. Poza tym re-
alizujemy wiele mniejszych, ale również 
bardzo istotnych zadań. Gmina rozwija się 
i mieszkańcy to odczują. Mamy wiele po-
wodów do zadowolenia.
Wspomniane przedszkole powstaje na 

działce pomiędzy Wiatrakiem Józefem 
a boiskiem „Orlik”. Inwestycja postępuje 

Nowo budowane przedszkole w Rydzynie.

w szybkim tempie, bryła przedszkola 
z dnia na dzień jest coraz wyraźniej wy-
krystalizowana. Budynek będzie miał 
dwie kondygnacje. Na parterze znajdą się 
sale dla dzieci, część socjalno-administra-
cyjna, kotłownia, pomieszczenia technicz-
ne oraz zaplecze gastronomiczne (pełna 
kuchnia z magazynami i z wyposażeniem) 
i zaplecze dla pracowników. Z kolei na 
piętrze zaprojektowano sale dla dzieci, za-
plecze dla nauczycieli oraz rozdzielnię ku-
chenną. Wszystkie sale dla dzieci będą 

miały własne węzły sanitarne. Wszyst-
kie pomieszczenia zostaną wyposażo-
ne w niezbędne elementy, przede wszyst-
kim meble. Docelowo przedszkole będzie 
gotowe na przyjęcie aż 200 maluchów. 
W ramach inwestycji zagospoda-
rowany zostanie także teren wo-
kół przedszkola. Będą miejsca po-
stojowe, 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 Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020. Inwestycja zgodnie 

z planem ma się zakończyć już w lipcu 
2018 r. We wrześniu przyszłego roku ru-
szą zajęcia.
Jeszcze więcej warta jest przebudo-

wa z rozbudową oczyszczalni ście-
ków w Gminie Rydzyna. Projekt uzy-
skał dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020 w wysokości 
aż 5.225.647,45 zł. To przeszło poło-
wa całkowitego kosztu inwestycji, który 

Urządzenia fittnes i placa zabaw przy Zbiorniku Rydzyna przyciągają codzien-
nie setki osób spragnionych wypoczynku na świeżym powietrzu.

Ulica Jana z Czerniny wygląda nie do poznania.

wyniesie – bagatela - 10.206.780,11 zł. 
- To najdroższa inwestycja w historii 
gminy Rydzyna. Realizujemy ją z myślą 
o mieszkańcach i środowisku naturalnym 
– podkreślają przedstawiciele samorzą-
du.  - Udało nam się wykorzystać przysło-
wiową jedną szansę na milion. Pozytywne 
skutki realizacji inwestycji odczuwalne bę-
dą dla mieszkańców przez wiele lat.
Przedsięwzięcie ma na celu unormowa-

nie pracy oczyszczalni oraz odciążenie 

środowiska i doprowadzenie do pełnej 
zgodności z unormowaniami prawny-
mi. Przebudowa i rozbudowa obejmu-
ją nie tylko samą oczyszczalnię ście-
ków, ale także obiekty jej towarzyszące.  
Prace ruszyły w kwietniu. Najpierw po-
chylono się nad reaktorami biologicznymi 
odpowiedzialnymi za proces oczyszcza-
nia. To dzięki nim ścieki przemieniane są 
w przezroczystą, bezpieczną ciecz, która 
finalnie trafi do Rowu Polskiego. Projekt 
zostanie zrealizowany do końca kwietnia 
2018 r.
Sporo  dz ie je  s ię  także  w kon -

t ekśc i e  i nwes tyc j i  d rogowych . 
Kształtu nabiera budowa ulicy Ja-
na z Czerniny w Rydzynie (inwesty-
cja za kwotę 368.521,18 zł w cało-
ści zabezpieczona w budżecie Gminy 
Rydzyna) połączona z utwardzeniem 
nawierzchni na ulicy Bellottiego. 
Podpisano umowę na dofinansowanie 
przebudowy ulicy Sportowej w Dąbczu. 
Gmina Rydzyna otrzyma dofinansowanie 
tej inwestycji w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Przedmiotem 
zadania jest przebudowa drogi gminnej na 
długości 158 metrów o jezdni bitumicznej 
o szerokości 5 metrów z jednostronnym 

chodnikiem z kostki betonowej o szero-
kości 1,7 m. Ul. Sportowa stanowi do-
jazd do Szkoły Podstawowej im. Tadeu-
sza Łopuszańskiego oraz Środowiskowej 
Sali Sportowej. Droga łączy się z dro-
gą powiatową. Wartość inwestycji opie-
wa na kwotę 351.485,60 zł, z czego aż 
223.650 zł wyniesie dofinansowanie. 
Poza tym Sejmik Województwa Wiel-
kopolskiego uchwalił pomoc finansową 
w kwocie ponad 41.000 zł na dofinanso-
wanie przebudowy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych obręb w Dąbczu (ul. 
Wierzbowa) oraz Kłodzie (łącznik po-
między drogą powiatową z tzw. „za-
płociem”). Wcześniej Sejmik na ten cel 
przeznaczył 116.250 zł, zatem całość już 
przyznanego dofinansowania wyniesie 
157.409 zł. Z kolei całość nakładów na 
to zadanie szacowana jest na 566.250 zł. 
Jeszcze we wrześniu ruszy długo wycze-
kiwana budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
z Dąbcza, przez Nową Wieś, aż do Ką-
kolewa. Inwestycja zostanie zrealizowa-
na dzięki współpracy Gminy z Powiatem 
Leszczyńskim.
To nie wszystko. Samorządowcy wyszli 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i podjęli decyzję o przekazaniu środków 
na zakup i montaż kolejnych urządzeń fit-
ness na terenie przy Zalewie w Rydzynie. 
Oprócz tego w sąsiedztwie siłowni po-
wstał plac zabaw.
Obok dzieci powody do radości mają tak-

że strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rydzynie. Dzięki staraniom Gminy, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzy-
nie oraz Komendanta Gminnego jesz-
cze w tym roku druhowie otrzymają no-
wy lekki samochód ratowniczo -gaśniczy. 
Gmina Rydzyna wyłoży na ten cel 80.000 
zł, a całość inwestycji wyniesie około 
180.000 zł.

(3
4/
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Praga, przepiękne mia-
sto o niezwykłej historii, 
z wieloma zapierającymi 
dech zabytkami. W jed-
nym z piękniejszych 
parków królewski wy-
poczynek - paw i jego 
towarzysz.

Spacer ulicami Lesz-
na zawsze pozwala na 
obserwowanie ludzi 
i utrwalanie ciekawych 
scenek rodzajowych. 
Na ulicy Słowiańskiej 
największym powodze-
niem wśród płci pięk-
nej cieszyło się stoisko 
z okularami. Zawsze 
znajdował się przy nim 
tłum.

Płeć piękna
Zdjęcie:

A. Przewoźny

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

Wejście
Zdjęcie:

Członkowie
Stowarzyszenia
 „Wygraj Siebie”

Wejście do Kościoła pw. 
Św. Krzyża w Lesznie. 
Wejdź, uklęknij i poczuj 
wewnętrzne ukojenie. 
Wyrzuć to z siebie, prze-
myśl, znajdź rozwiązanie, 
zrozum. I zawsze, ale to 
zawsze, bądź dobrym 
człowiekiem!
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Kolory lata szybko prze-
mijają. Absorbują nas, po 
czym unoszą się ku górze 
i... pozostaje po nich tylko 
wspomnienie.

Coś pęka
Zdjęcie:

K. Nowatorski

Z początkiem września 
w tysiącach miejsc w ca-
łym kraju zabrzmiał dzwo-
nek. Każdy uczeń wie, co 
zapowiada. A co może 
zapowiadać dzwon przy 
Zalewie w Rydzynie? Po-
czątek przygody? Ciszę?  
Koniec lata?... 

Wrześniowy 
dzwon

Zdjęcie:
M. Nowak

Dołącz podpis i krótki opis fotografii. Najlepsze obrazy opublikujemy w kolejnych wydaniach „Leszczyniaka”.
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Fundacja Centrum Aktywności Twórczej przez ostatnie 2 lata była częścią kon-
sorcjum w ramach, którego współpracowała w ramach projektu pn. ‘‘The su-
itcase, the map and the voyage of a youth worker” z partnerami z Rumunii, Hi-
szpanii, Wielkiej Brytanii, Cypru i Włoch nad stworzeniem narzędzi online, które 
mogłyby wspomóc proces planowania życia zawodowego, nie formalnego 
uczenia się, dostępu młodzieży do informacji oraz profesjonalizacji stanowiska 
pracownika młodzieżowego.  Udało się opracować oraz wdrożyć 2 innowacyjne 
produkty tj. Szkolenie online dla pracowników młodzieżowych, dostępne w ję-
zyku angielskim dla wszystkich zainteresowanych oraz praktyczne narzędzia 
przydatne dla pracowników młodzieżowych THE CAREER BOX – interaktywny 
przewodnik kariery zawodowej, THE SIMULATION BOX of JOBS - szkolenie onli-
ne dotyczące jednej z kompetencji kluczowych – uczenie się, jak się uczyć (lear-
ning to learn).
 
Więcej informacji na temat projektu i skorzystania z bezpłatnych modułów onli-
ne dla młodzieży i pracowników młodzieżowych opracowanych w ramach pro-
jektu można znaleźć pod adresem http://thevoyage.eu. 

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Wilkowice będą miały Izbę Regionalną
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej zmienia oblicze dawnego budynku gospodarczego, należącego do parafii pw. Św. Marcina 
w Wilkowicach. W obiekcie nieużytkowanym od 40 lat powstaje Regionalna Izba Kultury i Tradycji Wiejskiej.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia był 
Alfred Wittke, były proboszcz wil-
kowickiej parafii. Ideę tę podłapał 

Marek Kozłowski z zarządu SPZL.
- Zaczął namawiać nas do przejęcia bu-

dynku, celem adaptacji go na Izbę Regio-
nalną. Nie ukrywam, że początkowo byli-
śmy do tego sceptycznie nastawieni, bo nie 

wiedzieliśmy, ile osób zaangażuje się w ten 
projekt. Obawy okazały się bezpodstawne - 
mówi Sylwester Przydrożny ze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Lipieńskiej.
We wrześniu ubiegłego roku parafia odda-

ła w użyczenie wspomniany obiekt, na ra-
zie na 10 lat.
- Pierwsze dwa miesiące poświęciliśmy 

na sprzątanie strychu. Wywieźliśmy ja-
kieś 12 przyczep słomy i siana oraz mnó-
stwo szczurów. Ze świniarni, obory i staj-
ni wymontowaliśmy wszystko, a następnie 
wylaliśmy betonową posadzkę - opowiada 
Przydrożny.
W międzyczasie pojawił się pomysł, aby 

nawiązać współpracę z Muzeum Narodo-
wym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie.

- Nasza Izba została jego filią, co gwa-
rantuje nam rozwój i rotację eksponatów, 
a także pozwala pozyskać finansowanie na 
różne przedsięwzięcia, w tym warsztaty - 
zapewnia Przydrożny.
Uzyskanie statusu filii pociągnęło za sobą 

dodatkowe koszty, gdyż adaptacja budyn-
ku musiała zostać przeprowadzona zgodnie 
z wytycznymi etnografa. Z tego powodu 
wszystkie podłogi muszą być drewniane, 
bo tak bywało w dawnych chatach. Wilko-
wicką Izbę zasili około 600 eksponatów ze-
branych przez pięć minionych lat głównie 
podczas festynów "Dawno, dawno temu na 
wsi…".
- Najbardziej jesteśmy dumni z kiera-

tu, który napędzał maszyny do młócenia 
i czyszczenia zboża oraz cięcia sieczki - za-
znacza S. Przydrożny.
Utworzenie Regionalnej Izby Kul-

tury i Tradycji Wiejskiej to ogromne 

zaangażowanie wolontariuszy i darczyń-
ców. Pieniądze na realizację tego przedsię-
wzięcia wyłożyły m. in. firmy Fogo, Astro-
mal, Werner Kenkel, Profiloplast, Szabet, 
Lester. Stolarze z Bukówca Górnego wy-
konali schody, stoły, ławy i regały do izb. 
Firma MotaEngil dostarczyła podsypkę 
i żwir, wsparcia udziela również firma Stra-
bag, która w Wilkowicach przebudowuje 
drogę.
W budynku będzie można zobaczyć re-

konstrukcje sypialni i kuchni staropol-
skiej, które SPZL przekaże we władanie 

Kołu Gospodyń Wiejskich w Wilkowi-
cach. Znajdzie się tu miejsce na biuro dla 
tych dwóch podmiotów, a na poddaszu bę-
dzie można podziwiać warsztaty stelma-
cha, kowala, kołodzieja, rymarza i garnca-
rza. Przewidziano również kącik zielarski. 
Na szczycie budynku wymalowany zo-
stał już mural przedstawiający wielkopol-
ską rodzinę z przełomu XIX i XX wieku, 
a na ścianie od strony parku pojawiła się li-
nia wielkopolskich rodzin.
Kustoszem małego wilkowickiego muze-

um ma zostać Marek Kozłowski. Otwarcie 
planowane jest na 3 września.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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W ubiegłym roku firma, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, 
uruchomiła produkcję parapetów 
z kamienia naturalnego oraz konglo-
meratów marmurowych. Napływa-
jące zamówienia spowodowały, że 
postawiono także na wytwarzanie 
innego asortymentu takiego jak bla-
ty, schody czy elementy elewacji. Do 
produkcji stosuje się surowce o róż-
nych właściwościach. Przy tej okazji 
należy pamiętać o rzeczy najważniej-
szej – kamienie naturalne mogą róż-
nić się odcieniem, barwą czy prze-
biegiem użyłowania, co sprawia, że 
każdy wzór jest niepowtarzalny a ka-
mień kamieniowi nierówny.

Zdecydowanie najpopularniejszym 
surowcem jest aglomarmur, czyli ka-
mień sztuczny. Ze względu na swoje 
właściwości najlepiej nadaje się na 
parapety wewnętrzne (jako zamien-
nik popularnych produktów z PVC 

Jeśli trwałość, to tylko kamień
Marzą ci się przepiękne schody lub elegancko wyglądające parapety? Koniecznie sprawdź ofertę Przedsiębiorstwa Budow-
lanego AMBIT, wytwarzającego produkty z aglomarmuru, granitu, marmuru oraz wyjątkowo wytrzymałego konglomeratu 
kwarcytowego. Wszystkie produkty dostępne są na miejscu, w Lesznie.

czy MDF) lub posadzki. Cechuje go 
elegancja oraz wysoki poziom wy-
trzymałości przy zachowaniu korzyst-
nej relacji cenowej.

AMBIT oferuje także szeroką ga-
m ę  p r o d u k t ó w  z   n a j b a r d z i e j 

Kamienie naturalne mogą różnić się odcieniem, barwą czy przebie-
giem użyłowania, co sprawia, że każdy wzór jest niepowtarzalny 
a kamień kamieniowi nierówny.»

rozpowszechnionego na świecie na-
turalnego kamienia, czyli granitu.
- Bardzo dobrze nadaje się on do użyt-
ku wewnątrz i na zewnątrz pomiesz-
czeń, a wykorzystuje się go do wytwa-
rzania blatów, schodów, parapetów 
i elementów elewacji. Oferowany przez 
PB Ambit granit wydobywany jest w In-
diach, Skandynawii, Brazylii, Hiszpanii 

czy w Afryce Południowej, a od miej-
sca pochodzenia zależy jego kolor. Na-
danie  kamieniowi różnorakich faktur 
powierzchni, takich jak polerowana, 
płomieniowana czy szczotkowana, 
nadaje gotowym wyrobom oryginal-
ny wygląd, a także zapewnia większą 

funkcjonalność elementów, a zarazem 
zwiększa możliwości ich wykorzysta-
nia   - mówi Dawid Maciejewski, kie-
rownik produkcji działu kamienia 
w P.B. AMBIT.

Marmur jest materiałem z natury bar-
dziej miękkim od granitu, ale rów-
nie eleganckim. Powinien znaleźć się 

raczej we wnętrzach, można z niego 
wyprodukować parapety, obudowy 
do kominków czy wykorzystać go do 
wykończenia łazienek. 

Najwytrzymalszym produktem jest 
natomiast konglomerat kwarcytowy. 
Świetnie spisuje się przyjmując for-
mę blatu kuchennego, schodów lub 
parapetów wewnętrznych. W ślad za 
wytrzymałością idzie wyższa cena, 
ale należy pamiętać, że ma ona swoje 
uzasadnienie - konglomerat wykona-
ny z kwarcytu świetnie odpycha wo-
dę, oleje i jest ponadprzeciętnie od-
porny na zarysowania.

W firmie AMBIT kamienie dostępne 
są w szerokiej gamie. Na stanie znaj-
duje się kilka tysięcy metrów kwadra-
towych surowca o grubości 2 oraz 3 
centymetrów. Jest w czym wybie-
rać i - co ważne - nie trzeba daleko 
szukać.

(35/2017)
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Słodownia nie zostanie uruchomiona, za to planowane są inwestycje w wyposażenie zakładu. Od ubiegłego roku produkcja piwa w Bo-
janowie ustabilizowała się, a plan na kolejne lata przewiduje jej wzrost. Sprawdziliśmy, jak wygląda obecnie w największym browarze 
działającym w regionie.

Początek lat dziewięćdziesiątych dla 
bojanowskiego browaru nie był do-
brym okresem. Co prawda warzono 

w nim piwo, ale już nie w takich ilościach 
jak kiedyś. W tamtych czasach browar był 
zakładem państwowym, przez jakiś czas 
funkcjonował nawet w strukturach zakła-
dów Lech w Poznaniu. Później prowadzi-
ły go podmioty prywatne, ale bez większe-
go powodzenia. Kiedy w 2012 roku obiekt 
w Bojanowie kupił Marek Jakubiak, bro-
war wyglądał tak, jakby tylko na chwilę 
opuścili go pracownicy. Wyposażenie było 
kompletne i tylko niektóre urządzenia na-
leżało poddać regeneracji.
- Podzespoły były w dobrym stanie, a je-

dyną poważniejszą inwestycją, którą nale-
żało wykonać, było dostawienie linii roz-
lewniczej. Do tego celu przystosowano 
pomieszczenie dawnej beczkowni - mó-
wi Grzegorz Ickiewicz, dyrektor Browaru 
Bojanowo.
Jeszcze za poprzednich właścicieli zdecy-

dowana większość złocistego trunku by-
ła rozlewana do beczek, co niezbyt przy-
stawało do realiów rynkowych tamtych 
czasów. Butelki stanowiły margines pro-
dukcji, a to kłóciło się z oczekiwaniami 
klientów.

LICZY SIĘ DYSTRYBUCJA
Wydajność linii rozlewniczej w Bojano-

wie wynosi około 12.000 butelek na go-
dzinę. Jest ona wykorzystywana nie tylko 
do rozlewu piwa bojanowskiego, ale tak-
że złocistego trunku warzonego w browa-
rze w Lwówku Śląskim. Browar Bojano-
wo zaczynał produkcję od raptem trzech 
gatunków piwa. Obecnie liczba pozy-
cji w portfolio zakładu wzrosła do ponad 
dziesięciu. Najważniejszą kwestią pozo-
staje nie tylko produkcja, ale również dys-
trybucja piwa.
- Postawiliśmy na duże i małe sieci han-

dlowe. Nie ma co ukrywać, że - zwłaszcza 
w dużych miastach - współpraca z siecia-
mi handlowymi jest kluczem do zbudowa-
nia dostępności towaru. Na tym się obec-
nie koncentrujemy i chcielibyśmy również 
zwiększyć dostępność naszego produktu lo-
kalnie - tłumaczy dyrektor Ickiewicz.
Roczna produkcja bojanowskiego browa-

ru waha się w granicach 12.000 - 15.000 
hektolitrów piwa.
- Założyliśmy, że w ciągu dwóch lat zwięk-

szymy ją do 20.000 hektolitrów rocznie - 
mówi Maciej Jakubiak, wiceprezes zarzą-
du Grupy BRJ.

Browar Bojanowo planuje zwiększyć produkcję
Obrazowo mówiąc, taka ilość trunku to 

mniej więcej 4.000.000 butelek. Dla przy-
kładu taką ilość piwa wielkie koncerny pi-
wowarskie wypuszczają… w jeden dzień.

SŁÓD JEDNAK Z ZEWNĄTRZ
Zarząd Grupy BRJ zrewidował pierwot-

ne plany na rozwój zakładu w Bojanowie. 
Kiedy kilka lat temu, tuż po zakupie bro-
waru, spotkaliśmy się z prezesem zarządu 
Grupy BRJ, Markiem Jakubiakiem, mó-
wił, że chciałby doprowadzić do odnowie-
nia i uruchomienia słodowni. Drugim po-
mysłem było odrestaurowanie willi, która 
znajduje się na terenie zakładu.
- Przekalkulowaliśmy to wszystko i zde-

cydowanie lepszym rozwiązaniem jest za-
kup wysokiej jakości słodu zgodnie z ak-
tualnym zapotrzebowaniem - zaznacza 
dyrektor Ickiewicz. Również kwestia wil-
li została odłożona w czasie, gdyż naj-
ważniejszą sprawą pozostają inwesty-
cje w wyposażenie. Co zatem zmieni się 
w browarze?
- Zamierzamy przeprowadzić moderniza-

cję warzelni, ale będziemy to robić w po-
rozumieniu z konserwatorem zabytków - 
podkreśla Maciej Jakubiak.
Zbiorniki znajdujące się w tej części bro-

waru miałyby zostać wyłożone stalą nie-
rdzewną. Ponadto planuje się dostawie-
nie kadzi filtracyjnej. W sferze marketingu 
rozważane jest przeprowadzenie rebran-
dingu piw z Bojanowa.
- Jesteśmy także na etapie biznesowej 

analizy dotyczącej wprowadzenia bute-
lek bezzwrotnych. Elementem strategii na 
najbliższe lata jest stworzenie serii produk-
tów bezakcyzowych, takich jak naturalna 
oranżada czy lemoniada, nawiązujących 
do produktów Browaru Bojanowo z lat 
60-tych - dodaje Maciej Jakubiak. 

RYNEK SIĘ SKURCZYŁ
Jeszcze kilkanaście lat temu klienci pod-

chwytywali wszelkie nowości, a obec-
nie nasycenie produktami z różnych półek 
cenowych i o różnych walorach osiąg-
nęło niespotykany dotąd poziom. Sprze-
daż piwa jednak spadła, co jest związane 
ze zmianą gustów klienteli. Ta coraz częś-
ciej stawia na jakość, a nie na ilość przy 
utrzymaniu podobnych wydatków. Do te-
go dochodzi popularyzacja miksów piw-
nych oraz w pewnej części import. Przy 
tak dużej penetracji rynku zadziałał rów-
nież czynnik konkurencji, co przełożyło 
się na spadek cen.

W jaki sposób powstaje piwo?

Pierwszy etap produkcji to rozdrobnienie ziarna. Dalej następuje od-
dzielenie zanieczyszczeń od śruty, która trafia do kadzi zaciernej.

Warzelnia - tutaj znajduje się kadź zacierna. Miesza się w niej śrutę sło-
dową z wodą. Proces ten zachodzi w konkretnej temperaturze i odpo-
wiednim czasie. Od sposobu zacierania zależy, jakie piwo powstanie. 

Następnie zacier trafia do kadzi filtracyjnej lub filtra zaciernego (ten 
w Bojanowie pochodzi prawdopodobnie z międzywojnia). Po oddzie-
leniu pozostałości słodowych klarowną brzeczkę poddaje się, trwają-
cemu ok. 2 godziny, gotowaniu z chmielem. Po oddzieleniu osadów 
gorących, brzeczkę schładza się do temperatury nastawnej i przepom-
powuje do fermentowni.

1

2

3
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Browar Bojanowo planuje zwiększyć produkcję

Fermentacja - trwa od 6 do 8 dni w otwartych kadziach. Leżakownia - najchłodniejsze miejsce. W tankach piwo 
znajduje się przez 3-4 tygodnie i tu zyskuje dojrzałość 
organoleptyczną oraz nasycenie naturalnym dwu-
tlenkiem węgla. Później, w przypadku piw filtro-
wanych, następuje filtracja i stabilizacja piwa. 
W przypadku piw niefiltrowanych proce-
sy te pomija się. Na zdjęciu w leżakow-
ni: Maciej Jakubiak, wiceprezes zarzą-
du Grupy BRJ (po prawej) oraz Grzegorz 
Ickiewicz, dyrektor Browaru Bojanowo.

Linia rozlewnicza - pierwszym etapem procesu na butelkowni jest my-
cie butelek. Myjka usuwa zanieczyszczenia zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz butelki, w tym stare etykiety.  Po inspekcji, butelki napełnia 
się piwem i zamyka kapslem. Następnie trafiają one do pasteryzatora. 
W Bojanowie piwo poddaje się pasteryzacji w butelce. Następnie butel-
ki, transporterami taśmowymi przemieszczane są do etykieciarki, póź-
niej trafiają na załadunek i do magazynu.

4 5
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Komin browaru w Bojanowie nie jest już 
tak wysoki jak kiedyś. W związku z tym, że 
nie był używany, doszło do jego degradacji 
i w konsekwencji górna część konstrukcji za-
częła się rozpadać. Zagrażał on bezpieczeń-
stwu osób postronnych oraz pracowników 
zakładu, dlatego musiał zostać obniżony. 
Nadal jednak góruje nad miastem, będąc 
charakterystycznym obiektem wyróżniają-
cym Bojanowo.

Piwne mity:
» do piwa dodaje się żółć bydlęcą 
- jest to absurd i największy mit 
krążący w internecie

» piwo robi się z chmielu - pół-
prawda; 90 procent piwa stanowi 
woda, a drugim wiodącym skład-
nikiem jest słód. Chmiel jest przy-
prawą i stanowi przeciętnie oko-
ło 0,5 procent składu piwa

» piwo w lokalach rozcieńcza się 
wodą - nieprawda; wrażenie roz-
wodnienia piwa jest związane 
z podawaniem go w zbyt niskiej 
temperaturze
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Przyrodnicza mozaika wokół nas
Mamy to szczęście, że nasz region to istna mozaika przyrodnicza. 
Mieszkańcy innych zakątków kraju mogą nam pozazdrościć. Tylko 
czy potrafimy to docenić? A może nie do końca wiemy, co kryje się 
w naszych lasach? No i rzecz najważniejsza – dlaczego owe piękno 
niszczymy? Na niezwykłą wyprawę do lasów Karczmy Borowej za-
brał nas Inżynier Nadzoru w nadleśnictwie Andrzej Szeremeta.

Bobry
W okolicach Trzebani docieramy do oczka wodnego.
- Wszystkie tego typu miejsca - oczka wodne, bagienka, trzcinowiska, strumyki oraz 
obszary do nich przyległe - otaczamy specjalną opieką i indywidualnie dobieramy 
do nich plan zagospodarowania przestrzennego. Miejsca te są wyłączone z dzia-
łań związanych z gospodarką leśną, pozostawiamy je naturze – tłumaczy Andrzej 
Szeremeta.
Oczko, które wizytujemy, zostało niemal całkowicie opanowane przez bobrzą ro-
dzinę, która ochoczo wtargnęła na teren dębowego młodnika wyrządzając wiel-
kie straty (więcej o bobrach i ich śmiałych poczynaniach w kolejnym wydaniu 
„Leszczyniaka”).

Ornitologiczny raj
Jednym z cenniejszych zasobów przyrodniczych w naszej okolicy jest bez wątpienia fragment obszaru Natura 2000 
obejmujący kilkaset hektarów, z Jeziorami Drzeczkowskim i Witosławskim oraz ogromnym trzcinowiskiem połączo-
nym z lasem.
Znajdujemy się na swoistym przejściu z lasu do trzcinowiska.
A. Szeremeta: - Takie połączenia nazywamy ekotonami. Tworzymy je pomiędzy dwoma odrębnymi, cennymi ekosyste-
mami (lasem, łąką, jeziorem, polem itd.). Ten, na którym się znajdujemy jest wyjątkowy. To gratka dla ornitologów i ama-
torów dzikiej natury. Na tym terenie bytuje bardzo wiele gatunków ptaków, z chronionym kormoranem, kanią rudą, żu-

rawiem, zimorodkiem, bąkiem 
i bączkiem na czele.  Kilka z nich 
udało nam się w oddali dostrzec 
i usłyszeć.
A. Szeremeta: - To strefa chro-
niona, jedna z wielu na naszym 
terenie. Bezpieczeństwo ga-
tunków znajdujących się pod 
ochroną jest dla nas prioryte-
tem. To jemu podporządkowuje-
my całe planowanie i gospodar-
kę leśną.
Dość powiedzieć, że na olbrzy-
mie trzcinowisko nikt się nie 
zapuszcza. Nie są na nim czy-
nione absolutnie żadne zabiegi. 
Wszystko pozostaje w rękach 
natury.

Nie-bezbronna
Natura często broni się sama. Trudno bowiem 
przedrzeć się przez wyrastające ponad głowę 
pokrzywy, gęste kolczaste jeżyny, bagno czy – 
w bardziej prozaicznym przypadku – trakt za-
grodzony przez sporej wielkości konary. Praca 
leśnika i związane z nią przeczesywanie lasu nie 
zawsze jest łatwe i przyjemne - trzeba dotrzeć 
do każdego miejsca. Dosłownie każdego. I nie 
ma znaczenia, co napotka się po drodze.

Inżynier Nadzoru Andrzej Szeremeta
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Przyrodnicza mozaika wokół nas
# przyroda

Starość i radość
Szczególnymi względami leśników cieszą się drzewa z dziuplami, także 
te, które dożyły sowitego wieku. Tykać ich nie wolno, chyba że zagrażają 
zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. Nie trzeba chyba dodawać, że liczba ta-
kich drzew jest bardzo pokaźna.

Wywalczone piękno
Niełatwą historię ma Jezioro Seweryńskie przy miejscowości Ustronie w gm. Osieczna. 
Wspaniałe miejsce, można rzec - kojące. Spokój, śpiew ptaków, krystalicznie czysta woda.
Andrzej Szeremeta: - Ale niewiele brakowało, a nie byłoby takie. Nieproszeni goście przez dłu-
gi czas próbowali wprowadzić tutaj swoje „porządki”. Na szczęście udało nam się – z pomocą 
mieszkańców – ocalić wspaniałe atrybuty tego miejsca. Można z niego w pełni korzystać, spa-
cerować i kąpać się, ale nie ma zgody na obozowiska czy palenie ognisk.
Ochrona tego niezwykle klimatycznego miejsca obejmuje nie tylko jezioro, ale także 
teren przyległy – bogate drzewostany i sporej wielkości łąkę pozostającą w zasobach 
nadleśnictwa.

Twarda sztuka
To dopiero niecodzienny widok! Przy wspomnianym Jeziorze Seweryńskim czas po-
walił na ziemię kilkudziesięcioletnią sosnę, ale ta – niezwykle waleczna sztuka – nie da-
ła się i pomimo złamania i poziomego ułożenia nadal rośnie! Wbrew kanonom natury 
nie uschła, ma się całkiem dobrze. Jej widok z jeziorem w tle przypomina nieco nad-
morskie pejzaże.

Głupota
O dreszcze potrafią przyprawić bezmyślne działania ludzi. To my – wiel-
biący piękno i przyrodę, oczekujący wyjątkowości i świeżego powietrza, 
gospodarze wszystkiego – siejemy największe spustoszenie w dobroby-
cie, na którym tak bardzo nam zależy.
Ogniska palone w miejscach zakazanych – błąd! Kilkuletnie dziecko wie, 
jak niewiele potrzeba, by silniejszy podmuch wiatru przeniósł ogień kilka 
metrów dalej.
Obozowiska w miejscach zarezerwowanych wyłącznie dla natury – błąd! 
Nie chcemy, aby fauna wchodziła nam w drogę, a sami to czynimy. Warto 
pamiętać, że w lesie to my jesteśmy gośćmi. A przecież miejsc przezna-
czonych pod wypoczynek i turystykę nie brakuje.
Śmieci (pozostawione również przez wędkarzy) – błąd! Istna plaga. Moż-
na tłumaczyć bez końca, a ludzka głupota i tak bierze górę... Wstyd!
Zniszczone ogrodzenia młodników – błąd! Ogrodzenia stawiane są 
nie bez powodu. Młode nasadzenia trzeba chronić przed zwierzyną... 
i ludźmi.

Ciąg dalszy na nastepnej stronie
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Ptasie dobro
Region leszczyński i tutejsze zasoby upodobało sobie bardzo dużo gatunków ptaków chronionych. W miejscach „dziewi-
czych” stosunkowo łatwo je napotkać. Prym wiodą żurawie, czaple, bociany i bociany czarne oraz gęsi zbożowe i gęgawy. 
Bardziej wprawne oko dostrzeże orły bieliki, kanie rude, sokoły czy kormorany.

#przyroda

Dla ludzi
A. Szeremeta: - W przyrodzie musi być zachowana równowaga. Z jednej strony mamy część terenów objętych szczególną 
ochroną; z drugiej zachęcamy do korzystania z dobrodziejstwa przyrody, jazdy rowerem, spacerów, biegów, nordic walking 
i w ogóle wypoczynku na świeżym powietrzu. Z tego też powodu, we współpracy z gminą Krzemieniewo, przeznaczyliśmy 
pod rekreację i turystykę spory obszar nad Jeziorem Górznickim, łąkę i przyległy drzewostan. Jest tam plaża, 
kąpielisko strzeżone przez ratowników, wigwam, punkty gastronomiczne, wypożyczalnia sprzętu wod-
nego, toaleta i miejsce dla kempingów. Każdy jest tam mile widziany.

Ich dom
Dla wielu zwierząt nasze lasy są do-
mem. Tym bardziej powinniśmy o nie 
dbać i szanować potrzeby fauny i flo-
ry. Cóż piękniejszego możemy bowiem 
doświadczyć podczas spaceru, aniżeli 
spotkanie dzikiego zwierzęcia? Nie po-
zwólmy na to, aby widok sarny, jele-
nia, daniela czy jaszczurki stał się czymś 
niespotykanym.

Cudo!
Naszą wyprawę z panem 
Andrzejem kończymy 
w jednym z wielu miejsc 
pozostawionych naturze. 
To obszar gniazdowania or-
ła bielika (jeden z kilku na 
terenie Karczmy Borowej), 
objęty szczególną ochro-
ną. Od czasu zanotowania 
obecności rzadkiego gatun-
ku nikt tutaj nie sprząta, nie 
przycina, nie sadzi i nie zbie-
ra. Gospodarka leśna została 
wstrzymana. Tutaj rządzi las 
i jego mieszkańcy.
To piękne, czyste, sprawied-
liwe rządy. Szacunek, droga 
Naturo!
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Samobójstwo
Tragedia na terenie szkoły rolniczej:

W internacie tutejszej szkoły rolniczej popełnił samobójstwo 
wczoraj przedpołudniem o godz. 10 ½ uczeń tejże szkoły, Walenty 
Podoski. Denat, który żył jeszcze przez 5 godz., przeniesiony został do szpitala, gdzie jed-
nakowoż zmarł. Samobójca liczył dopiero lat 20 i pochodził z Winnicy na Podolu. Powód 
samobójstwa - wydalenie ze szkoły.

GAZETA BOJANOWSKA, 1925 ROK

"Paryżanki" nie pokrzywy
Nadszedł wrzesień, czas wracać do szkół, na dworze będzie coraz chłodniej, 
dlatego zaczynamy od małej dawki humoru:

Adaś bawi na studjach. Dosłownie bawi. - Raczej szaleje. Nic dziwnego, Młody chło-
pak, polska krew, "paryżanki", nie pokrzywy. Jedna tylko rzecz martwi Adasia. Gotówka. 
Djablo szybko topnieje.
Wreszcie, nie mając innego wyjścia, Adaś pisze błagalny list do wujaszka w Warszawie, 
nadmieniając, że z nędzy musiał pozostawić w lombardzie palto i ubranie.
Bogaty wujaszek przekazał grosiwo, lecz o zgrozo! Po tygodniu 
znów przychodzi list:
"Jeżeli mi wujaszek nie przyśle trochę forsy, to powieszę się w lasku 
Bulońskim. Adaś".
Oburzony wujaszek odpisał:
"Hulako, więc nawet i rewolwer zostawiłeś w lombardzie?!"

GAZETA RAWICKA, 1934 ROK

"Zamachowcy" aresztowani
To dopiero było wydarzenie w regionie:

Głośną swego czasu była sprawa zamachów petardowych w powiecie kościań-
skim. Rzucono wówczas w kilku wypadkach petardy, jak w Krzywiniu, Kościanie, 
Bojanowie Starym. Słabym echem odbił się zamach petardowy, dokonany na po-
sterunek Policji Państwowej w Kamieńcu, pow. Kościan. Przeprowadzone śledztwo 
nie ujawniło wówczas sprawców tego zamachu.
W ostatnich dopiero dniach, po przeszło 14 miesiącach, ujawniono jednak spraw-
ców zamachu w Kamieńcu. Władze policyjne wdrożyły drobiazgowe śledztwo 

i aresztowały: Teofi-
la Ciorgę z Łubnicy, 
Jana Biernackiego 
z Wilkowa Polskie-
go, Jana Marciniaka 
z Trzcinicy, Dudziń-
skiego ze Ziemi-
na, oraz Wojciecha 
Marciniaka i Feliksa 
Fliska z Grodziska. 
Przesłuchani Ciorga, 
Marciniak i Dudziń-
ski przyznali się do 
rzucenia petardy na 
posterunek P. P. w Ka-

mieńcu, który to czyn miał rzekomo odwrócić 
uwagę od poprzednio popełnionych zamachów. Powyższych trzech aresztowa-
nych, po spisaniu zeznań, zwolniono. Reszta pozostaje nadal w areszcie.

GŁOS LESZCZYŃSKI, 1937 ROK
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TEKST I REPRODUKCJE: ŁUKASZ DOMAGAŁA | UWAGA! W TEKSTACH ZACHOWANO ORYGINAJĄ PISOWNIĘ

Co z pismem 
odręcznym?

Nie mieli do końca racji przed woj-
ną, nie mają teraz i pewnie jeszcze 
długo nie będą mieć ludzie, wiesz-
czący koniec pisma odręcznego. Do 
dziś istnieją zeszyty i wciąż jeszcze 
pisze się odręcznie, choć zwykle nie 
piórem, lecz długopisem:

Smutny jest los grafologów. Rękopisy we 
właściwem znaczeniu tego słowa, w sza-
lonem tempie zaczynają zanikać. Któżby 
teraz chciał mieć do czynienia z niewy-
raźnem, wykoszlawionem, denerwują-
cem pismem, nakreślonem przy pomocy 
nie już gęsiego, lecz chociażby nawet zło-
tego wiecznego pióra? A zresztą nawet 
pisarz czy dziennikarz woli już nawet nie 
trudzić swej ręki i raczej, oparłszy się wy-
godnie na krześle fotelu, dyktować, filtro-
wane przez dym, trzymanego w ustach 
papierosa, słowa własnego natchnienia 
panience, wystukującej, niby wśród gry 
na klawiszach fortepian, akordy zdań 
i okresów stylistycznych (...).

GAZETA LESZCZYŃSKA, 1936 ROK

Zwierzyniec od lat sławił Leszno
Leszczyńskie mini-zoo to wyjątek w tak małych miastach, ale warto wiedzieć, że jego początki sięgają wielu lat 
wstecz:

Jedną z najciekawszych osobliwości naszego miasta, jest niezawodnie Zwierzyniec, który był niejednokrotnie przedmiotem po-
dziwu przyjezdnych z dalekich stron - pisze w swoim opracowaniu doktor Stanisław Polewski.
Dalej czytamy:
Zwierzyniec w Lesznie istniał już przed wojną (I wojną światową - dop. "Leszczyniak). Klatki dla zwierząt znajdowały się przy 
dawn. Alejach Konteniusza a obecnie Zwierzynieckiej, położone na północ, od południa zasłonięte przez stary wał. Trudno sobie 
wyobrazić, by w takich warunkach zwierzęta mogły jako tako żyć.
Po wojnie pojawiły się dwie propozycje - likwidacja zoo albo jego przeniesienie. Orędownikiem dalszego rozwoju zoo był doktor 
Świderski. Tak o nim pisze doktor Stanisław Polewski:
I wtedy to wielki przyjaciel Zwierzyńca p. dr. Świderski, podjął ciężką walkę o pozostawienie zwierzyńca. - Dnia 14.7.1933 zwołał 

zebranie kilku poważniejszych obywateli, na którem zapadła decyzja utrzymania zwierzyńca, 
bez przeniesienia go na teren odpowiedniejszy. Zaczęła się gorączkowa praca p. dr. Świderskie-
go. Doszedł jednak do celu, Magistrat ofiarował parcelę, na której mieściła się szkółka drzewek, 
tuż obok Sem. Żeńskiego i dnia 1.4.1934 r. rozpoczęła się "przeprowadzka" (...).
Zwierzyniec? Nie, za mało powiedziane! Zwierzyniec i botaniczny ogród! P. dr. Świderski bo-
wiem postanowił sobie trud stworzenia placówki naukowo-kulturalnej. Szybko stan zwierząt 
podnosi się do tego czasu, krzewy, kwiaty i drzewa pięknie rozrastają się, a nasz stawek dla 
ptactwa z wysepką jest tak piękny, że dyrektor poznańskiego zwierzyńca powiedział, że naj-
chętniej przeniósłby go do swego Zwierzyńca (...).
Dziś zwierzyniec leszczyński posiada przeszło 200 okazów zwierząt, w tym wiele własnego 
dochowu, a specjalnie dwie małpki. Oczywiście, że można było dokonać tego dzieła tylko 
przy wybitnej pomocy władz, specjalnie Magistratu i ofiarności obywateli (...)
W Lesznie to jednak zawsze potrafili.

GŁOS LESZCZYŃSKI, 1937 ROK
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Firma powstała w 1991 roku 
na bazie dawnej spółdzielni 
meblarskiej, która została za-
łożona jeszcze w latach pięć-
dziesiątych minionego stule-
cia. Od 26 lat funkcjonuje jako 
spółka z udziałem kapitału 
zagranicznego. Od początku 
działalności jej specjalnością 
była produkcja wykończo-
nych naturalnie mebli z lite-
go drewna sosnowego. Przez 
lata głównym rynkiem zby-
tu dla produktów z przedsię-
biorstwa były Niemcy, gdzie 
meble sosnowe cieszyły się 
dużą popularnością. Z bie-
giem czasu w tym segmen-
cie pojawiła się konkurencja, 
a trendy w zakresie wyposa-
żenia mieszkań zaczęły się 
zmieniać. Wtedy PLH prze-
niosło ciężar produkcji z szaf 
i biurek na zestawy mebli do 
jadalni oraz sypialni. W od-
powiedzi na oczekiwania 

zagranicznych klientów firma 
postawiła także na wytwarza-
nie mebli z płyt MDF. I tak na 
rynku pojawiły się kolekcje 
mebli dziecięcych i młodzie-
żowych o wysokiej jakości 
wykończenia.
-  Ekspor tujemy je przede 
wszystkim do krajów Beneluk-
su - mówi Sławomir Barteczka, 
dyrektor ds. sprzedaży Pol-Le-
im-Holz S.A.
Po sukcesie odniesionym na 
tych rynkach meble z Leszna 
zaczęły trafiać także do Fran-
cji. W 2008 roku wciąż rozwi-
jające się przedsiębiorstwo 
weszło w produkcję o dużo 
wyższym poziomie zaawan-
sowania technologicznego, 
cechującą się niepowtarzal-
nym designem.
- Obecnie trendy rynkowe zmie-
niają się bardzo szybko. Klien-
ci kupują meble na kilka lat, 
aby następnie wymienić je na 

nowe. My cały czas stawiamy 
na sosnę, ale uszlachetniamy 
ją dla uzyskania ciekawszych 
efektów wizualnych. Ponadto 
do produkcji wykorzystujemy 
drewno dębowe i bukowe - za-
znacza S. Barteczka.
Prawie 90 procent produkcji 
firmy PLH przeznaczone jest 
na eksport, chociaż od 1,5 ro-
ku przedsiębiorstwo celuje 
coraz mocniej w rynek kra-
jowy. W leszczyńskim biurze 
projektowym powstają kon-
cepty produktów, które na-
stępnie można kupić w sieci 
salonów Agata Meble. Flago-
wymi produktami dostępny-
mi w Polsce pod marką PLH 
Meble są zestawy do sypialni 
i jadalni.
Przedsiębiorstwo zatrudnia 
aktualnie około 140 osób.
- U nas nie ma rotacji pracow-
ników. Mamy dobrze wyszko-
loną kadrę, choć nie ukrywam, 

że w związku z rozwojem firmy 
wciąż poszukujemy nowych 
osób do pracy - podkreśla S. 
Barteczka.
PLH niedawno wystawiało 
swoje produkty na targach 
w Szwecji, co jest związane 
z planowaną ekspansją na 
rynki skandynawskie.
- Również obecność na ryn-
ku krajowym chcielibyśmy 
zaakcentować mocniej dzię-
ki współpracy z sieciami skle-
pów meblowych. Docelowo 
planujemy, aby około 20 do 
30 procent naszej produkcji 
trafiało do klientów w Polsce - 
dodaje S. Barteczka.
Firma Pol-Leim-Holz skupia się 
wyłącznie na produkcji, dla-
tego nie prowadzi sprzedaży 
własnych produktów. Jeśli je-
steście Państwo zaintereso-
wani zakupem mebli z Leszna, 
warto poszukać ich we wspo-
mnianej sieci Agata Meble.

Drewniane, designerskie cuda z fabryki w Lesznie
Przy ulicy Usługowej jest takie przedsiębiorstwo, które produktami wysokiej jakości podbija rynki Eu-
ropy Zachodniej. Meble z Pol-Leim-Holz coraz częściej będzie można kupić również w Polsce, gdyż fir-
ma rozwija współpracę z rodzimymi sieciami handlowymi.

Firma Pol-Leim-Holz oferuje klientom wysokiej jakości brykiet z trociny sosnowej suchej, pochodzącej z drewna skandynawskiego. Jest to drewno wykorzystywane do produk-
cji mebli, pozyskiwane z górnej części kłody (mała ilość żywicy) i suszone do wilgotności 10%, co pozwala uzyskać wysoką kaloryczność produkowanego brykietu. Zapraszamy 
zarówno klientów indywidualnych, jak i hurtowych do bezpośredniego kontaktu z nami pod numerem telefonu 65 529 29 30, wewnętrzny 52.

Poszukujesz opału? Skorzystaj z naszej oferty na brykiet sosnowy!
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Drewniane, designerskie cuda z fabryki w Lesznie

Firma Pol-Leim-Holz oferuje klientom wysokiej jakości brykiet z trociny sosnowej suchej, pochodzącej z drewna skandynawskiego. Jest to drewno wykorzystywane do produk-
cji mebli, pozyskiwane z górnej części kłody (mała ilość żywicy) i suszone do wilgotności 10%, co pozwala uzyskać wysoką kaloryczność produkowanego brykietu. Zapraszamy 
zarówno klientów indywidualnych, jak i hurtowych do bezpośredniego kontaktu z nami pod numerem telefonu 65 529 29 30, wewnętrzny 52.

Poszukujesz opału? Skorzystaj z naszej oferty na brykiet sosnowy!

(36/2017)
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Poszukiwacze po raz drugi stanęli na polach pod Poniecem

Miechcin

Waszkowo

Janiszewo

Zawada

Poniec

W rejonie zaznaczonym okręgiem 
mogły spotkać się

armie Szwedów i Sasów.

Trzy dni trwał II Obóz Szkoleniowo-Badawczy, odbywający się pod 
hasłem "Łączy nas historia". W tym czasie eksploratorzy wyposa-
żeni w detektory wyszli w teren, aby szukać namacalnych śladów 
"Bitwy pod Poniecem" z 1704 roku.

W poprzednim roku badania 
trwały krócej. Do Ponieca za-
proszono Adama Sikorskie-

go z ekipą telewizyjną i czułym sprzę-
tem do poszukiwań. Spenetrowano tak 
zwaną "szwedzką górkę", gdzie - jak się 
przypuszcza - spoczywają żołnierze po-
legli na polu walki. W rejonie miastecz-
ka starło się około 9000 żołnierzy. Szwe-
dów mogło być maksymalnie 2800, 
Sasów - do 6100. Inicjatywa na-
leżała do tych drugich. Do-
wódca, generał Schulen-
burg, rozgromił wojska 
Karola XII, którzy stra-
cili około 500 żołnie-
rzy i trzy razy więcej 
koni.
Podczas tamtych po-

szukiwań eksploratorzy 
natykają się na kule musz-
kietowe, monety, fragment XVI-
II-wiecznego kartacza (kula używana 
na polach bitew) oraz wiele elementów 
współczesnych.
W tym roku do 

penetracji prze-
znaczone zosta-
ły działki o po-
wierzchni około 
2 4 0  h e k t a r ó w. 
Na pola wyszli 

poszukiwacze z Lubuskiej Grupy Eks-
ploracyjnej "Nadodrze", Dolnośląskiej 
Grupy Eksploracyjnej "Legion", Stowa-
rzyszeń: Gniazdo, Triskalion oraz Łucz-
niczka. Wbrew pozorom takie imprezy 
odbywają się bardzo rzadko. Dość po-
wiedzieć, że obóz organizowany w po-
bliżu Ponieca ma charakter pionierski. 
Pozwala przećwiczyć współpracę po-

szukiwaczy ze specjalistami i udo-
wodnić, że takie połączenie 

pozwala osiągnąć korzy-
ści zarówno lokalnej 
społeczności, jak rów-
nież historykom czy 
archeologom.
Punk tem wypado -

wym był namiot usta-
wiony przy "szwedzkiej 

górce". To tutaj przynoszo-
ne były różne znaleziska. Wy-

jątkowe szczęście miał w tym roku 
Krystian Sobkowiak ze Stowarzyszenia 
Gniazdo.

-  Z n a l a -
z ł e m  b a r -
dzo dobrze 
zachowa-
ną metalową 
pieczęć oraz 
dwie srebr-
ne  mone ty 

- 500-letni denar jagielloński oraz 
700-letni grosz praski. Co prawda to nie 
ich szukaliśmy, ale takie znaleziska rów-
nież są dla nas cenne - przyznaje w roz-
mowie z "Leszczyniakiem". - Przedmio-
ty wykonane z takich kruszców trudno 
jest wykryć. Zachowują się podobnie jak 
przedmioty aluminiowe, czyli zrywki lub 
kapsle, których w ziemi jest naprawdę 
wiele. W swojej dotychczasowej karierze 
poszukiwacza natknąłem się między inny-
mi na arabskie monety z początków pań-
stwa polskiego czy denary z XII wieku. 
Wszystko trafia do muzeów.
Po polach chodziło kilkadziesiąt osób. 

Swoje znaleziska pokazał nam Ra-
dosław Kołodziejczak z bydgoskiego 

Krystian Sobkowiak miał 
podczas poszukiwań wy-
jątkowe szczęście. Znalazł 
dwie cenne monety (poka-
zane w tekście).

Stowarzyszenia Łuczniczka:
- U mnie widać stare guziki, monety typu 

boratynka, pruskie monety z XIX wieku, 
a także fragment ołowianego żołnierzyka.
Z tegorocznej edycji imprezy poszuki-

wawczej jest zadowolony Damian Pło-
wy, historyk wojskowości, doktorant na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i zarazem członek Grupy Ba-
dań Historycznych "Regiment":
- Plan został wykonany w 100 procen-

tach. Sprawdziliśmy wszystkie te działki, 
na których najbardziej nam zależało. Ma-
my przeszukane około 40 procent obsza-
ru, na którym toczyła się bitwa.
Znaleziska nie są szczególnie spektaku-

larne, ale to dla historyka też jest ważna 
informacja. Bo jeżeli przedmiotów nie 
ma albo jest ich mało, to prawdopodob-
nie żołnierze musieli być w nieco innym 

Skarby gromadzono w namiocie na 
„szwedzkiej górce”.
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Poszukiwacze po raz drugi stanęli na polach pod Poniecem

DAMIAN PŁOWY W MUNDURZE PIECHURA SZWEDZKIEGO

Pas z ładownią

Tu trzymano 
amunicję

Czapka zwana 
trikornem

Mundur składa się z kurtki mundu-
rowej z podszewką, mankietami 
i kołnierzem. Pod kurtką jest ka-
mizelka i lniana koszula.

Wykończony 
jest obszlegami, czyli spiętymi poła-
mi kurtki.

rejonie.
- Jeżeli chodzi o pierwszą fazę "Bitwy 

Pod Poniecem", możemy wnioskować, że 
była ona szybkim bojem spotkaniowym 
z użyciem broni białej, odbywającym się 
w trudnym terenie i w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych - dodaje D. 
Płowy.
Pomijając kwestię starcia z 1704 roku, 

znaleziska dają jasny sygnał, że - jak mó-
wi historia - Poniec był ważnym węzłem 
na szlakach handlowym prowadzących 

Poszukiwacze ze Stowarzyszenia Łuczniczka byli jednymi z wielu penetrujących
podponieckie pola.

na Pomorze, Dolny Śląsk, a dalej na 
Śląsk i Małopolskę. Świadczą o tym 
chociażby znalezione monety z różnych 
epok oraz wspomniana pieczęć lakowa, 
która zostanie poddana oględzinom.
Wszystkie artefakty znalezione w Po-

niecu trafią do muzeum w Gostyniu, 
a w przyszłości wrócą do Ponieca, gdzie 
być może uda się utworzyć lokalne 
muzeum.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Największa akademia piłkarska w Wielkopolsce 

znajduje się
Football Academy to szkółka piłkarska od 2 roku życia 
w której obecnie trenuje ponad 10 000 zawodników i zawod-
niczek w 150 ośrodkach w całej Polsce oraz Anglii. Leszczyński 
odział, który niedawno obchodził swoje piąte urodziny jest naj-
większym ośrodkiem Football Academy w całej Polsce oraz naj-
większą akademią piłkarską w Wielkopolsce. W ostatnich dniach 
postanowiliśmy odwiedzić Football Academy Leszno i spotkać 
się z jej managerem Kamilem Illewiczem, który opowiedział nam 
o tym bardzo ciekawym projekcie.

Pierwsze wrażenie jakie zrobiła na 
nas akademia to liczba dzieci trenu-
jąca w Lesznie. Odwiedzając w jed-
nym dniu trzy obiekty treningowe 
zobaczyliśmy ogromną rzeszę dzieci 
chcących w przyszłości zostać drugim 
Lewandowskim.
- W tej chwili w Lesznie trenuje z nami 
500 zawodników w 30 grupach trenin-
gowych począwszy od 2 latków, a koń-
cząc na 13 latkach. Jesteśmy też w trak-
cie kolejnego naboru do nowych grup 
i ta liczba na pewno się powiększy ponie-
waż jest bardzo duże zainteresowanie. 
Liczba zawodników oczywiście robi du-
że wrażenie jednak nie jest ona dla nas 
najważniejsza. Bardziej zależy nam na 
utrzymaniu wysokiego poziomu sporto-
wego niż na zwiększeniu liczby zawodni-
ków - wyjaśnia Kamil Illewicz.
Football Academy w Lesznie korzysta 
z kilku obiektów treningowych. Naj-
większe wrażenie jednak zrobił na nas 
Football Park - całoroczny obiekt pił-
karski, oczko w głowie leszczyńskiego 

oddziału.
- W 2016 roku dzięki zaangażowaniu 
Prezydenta Miasta Leszna Pana Łuka-
sza Borowiaka, Rady Miasta oraz Dyrek-
tora III LO Pana Konrada Kokocińskiego 
wybudowaliśmy własne centrum trenin-
gowe Football Park. Jest to obiekt cało-
roczny i w pełni wykorzystywany. W go-
dzinach porannych służy uczniom III LO, 
w godzinach popołudniowych trenują 
tam nasi zawodnicy, a w godzinach wie-
czornych jest wynajmowany dla grup 
zorganizowanych m.in. zakładów pracy 
- opowiada z nieskrywaną dumą Kamil 
Illewicz.
Obserwując treningi zauważyliśmy też, 
że w najmłodszych grupach rodzice 
trenują razem z dziećmi.
- To jest projekt Football Baby czyli ogól-
norozwojowe zajęcia ruchowe z elemen-
tami piłki nożnej dla dwu i trzylatków. 
Inicjatywa Football Baby to pierwszy 
krok w stronę kształtowania odpowied-
niej koordynacji ruchowej oraz pra-
widłowych postaw psychofizycznych 

u najmłodszych w atmosferze wspól-
nej zabawy i integracji dziecka z ro-

dzicem oraz innymi dziećmi pod opieką 
profesjonalnego trenera - wyjaśnia Ka-
mil Illewicz.
Podczas naszej wizyty obserwujemy 
również trening dla bramkarzy w je-
dynej takiej szkółce w okręgu Goalke-
epers Academy. Jesteśmy świadkami 
intensywnego treningu ukierunkowa-
nego na umiejętności bramkarskie. 
- W dzisiejszych czasach bramkarz to 
kluczowa postać w drużynie, dlatego 
przykładamy bardzo dużą wagę do tej 
pozycji na boisku. W tej chwili trenu-
je z nami ponad 20 bramkarzy nie tylko 
z Leszna, ale także z całego wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Świadomość ro-
dziców jest coraz większa i są gotowi 
przywozić do nas na treningi zawodni-
ków nawet z odległości około 50 km 
od Leszna np. z Pępowa - mówi Kamil 
Illewicz.
Football Academy to bardzo duże 
przedsięwzięcie: profesjonalne trenin-
gi piłkarskie, bramkarskie oraz zaję-
cia z elementami piłki nożnej dla dwu 
i trzylatków, a także własny obiekt tre-
ningowy Football Park. Nad 
tym wszystkim czu-
wa manager, tre-
ner koordyna-
tor oraz sztab 
trenerski.
- W tej chwi-
li zatrudnia-

my 9 wykwalifikowanych trenerów i nie 
mówię tylko o uprawnieniach państwo-
wych gdyż nasi wszyscy trenerzy po-
siadają uprawnienia UEFA oraz PZPN. 
Mozemy się też pochwalić tym, że dwóch 
naszych trenerów jest szkoleniowcami 
Reprezentacji Polski FA, jeden Kadry Re-
gionalnej FA, a także jeden Reprezenta-
cji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
Chciałbym z tego miejsca podziękować 
wszystkim trenerom ponieważ bez ich 
zaangażowania nie odnieślibyśmy tak 
wielu sukcesów - mówi Kamil Illewicz
Rzeczywiście liczba sukcesów jak na 
pięć lat działalności jest bardzo duża. 
Liczba pucharów wystawiona w hali 
Football Park i ich wielkość zrobiła nas 
ogomne wrażenie.
- Nasze największe sukcesy sportowe to 
na pewno dwukrotne mistrzostwo Polski 
FA, czterokrotne wicemistrzostwo Polski, 
mistrzostwo i wicemistrzostwo Wielko-
polski w największym turnieju w Europie 
“z Podwórka na stadion o Puchar Tym-
barku” oraz zwycięstwo w ponad 50 tur-
niejach organizowanych w Polsce. Dzięki 
temu zostaliśmy zauważeni i dostaliśmy 
zaproszenie na najlepiej obsadzony tur-

niej w Europie z takimi zespołami jak 
Bayern Monachium, Borus-

sia Dortmund, Borussia 
Monchengladbach czy 

Olimpique Lyon- wy-
licza Kamil Illewicz.
Na koniec naszej 
wizyty udaliśmy 
się do biura Fo-
o t b a l l  A c a d e -
my Leszno, któ-

re  z n a j d u j e  s i ę 
nie gdzie indziej 

jak w Football Park. 
W  tym niedużym po-

mieszczeniu rodzice mogą 
dopełnić wszystkich formalności 

np. z zapisaniem dziecka do nowych 
grup. Co należy zrobić żeby zapisać 
dziecko do Football Academy Leszno?
- Przede wszystkim najlepiej zadzwonić 
na infolinię (tel. 609896848) i porozma-
wiać o wszystkich szczegółach związa-
nych z zapisaniem dziecka. W tej chwili 
prowadzimy nabory do nowych grup dla 
roczników 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 
2010, 2009, 2008 oraz do istniejących już 
grup z roczników 2007, 2006 oraz 2005. 
Pierwsze dwa treningi mają charakter 
próbny - zachęca Kamil Illewicz.

w Lesznie

(3
7/

20
17

)
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Zasady ogólne jest to najczęściej 
wybierana przez przedsiębiorców 
forma opodatkowania. Polega na 
opodatkowaniu dochodu (przy-
chód – koszty) wg dwustopniowej 
skali:

» dochód do 85.528 zł  - 18% minus 
kwota zmniejszająca podatek
» dochód powyżej 85.528 zł – 32% 

minus kwota zmniejszająca podatek

Zaliczki na podatek dochodowy 
przy opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych można opłacać miesięcznie 
lub kwartalnie. Przy czym kwartalny 
sposób rozliczeń przysługuje jedynie 
tzw. małym podatnikom oraz przed-
siębiorcom rozpoczynającym dzia-
łalność gospodarczą. Zaliczki należy 
wyliczyć i wpłacić na konto odpo-
wiedniego urzędu skarbowego w ter-
minie do 20 dnia miesiąca następu-
jącego po okresie rozliczeniowym. 
Zeznanie roczne natomiast składane 
jest do 30 kwietnia kolejnego roku 

Formy opodatkowania działalności gospodarczej – skala podatkowa
podatkowego w deklaracji PIT – 36.

Zalety skali podatkowej:

» prawo do skorzystania z ulg 
podatkowych,
» prawo do wspólnego rozliczenia 

z małżonkiem, 
» prawo do rozliczenia jako osoba sa-

motnie wychowująca dziecko, 
» możliwość skorzystania z kredytu 

podatkowego, 
» prawo do pomniejszenia osiągnię-

tych przychodów o poniesione koszty 
uzyskania przychodów, 

Wada skali podatkowej - po prze-
kroczeniu dochodu 85.528 zł przed-
siębiorca jest zmuszony do zapła-
ty podatku dochodowego wg stawki 
32%. Zasady ogólne przestają być 
opłacalne jeżeli dochód przekracza 
kwotę 96.385 zł w przypadku rozli-
czenia indywidualnego lub 192.770 
zł w przypadku rozliczenia wspólne-
go z małżonkiem.

W następnym numerze:
„Formy opodatkowania działalności gospodarczej – podatek liniowy”

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

Dyslalia

Termin dyslalia (z greckiego dys 
-zaburzenie;  lalia - mowa)  to 
ogólne pojęcie stosowane przy 
określeniu różnych postaci wad 

wymowy.
Według klasyfikacji ICD-10 termin 

dyslalia to specyficzne zaburzenia ar-
tykulacji, które wyróżnione są wśród 
specyficznych zaburzeń rozwoju mo-
wy i języka i określone jako takie, 
kiedy ,,stopień umiejętności posługi-
wania się przez dziecko dźwiękami 
mowy jest niższy od poziomu odpo-
wiedniego dla jego wieku umysłowe-
go, ale poziom umiejętności języko-
wych jest prawidłowy.”

Leon Kaczmarek zaproponował 
podział dyslalii przyjmując kryte-
rium objawowe. Wyróżnia trzy ro-
dzaje dyslalii:

» jednoraką- gdy odmiennie rea-
lizowany jest tylko jeden fonem. 
Może być ona prosta lub złożona, 
w zależności od tego czy dotyczy 
jednej czy kilku cech dystynktyw-
nych naraz (np. miejsca artykulacji, 
dźwięczności),
» wieloraką- kiedy kilka lub kilka-

naście fonemów realizowanych jest 
niezgodnie z tradycyjną normą. Mo-
że być prosta luz złożona, w zależno-
ści od tego czy zniekształceniu ulega 
jedna cecha dystynktywna czy kilka 

cech równocześnie,
» całkowitą - (bełkot), występuje gdy 

nieprawidłowo realizowane jest kil-
ka, a nawet kilkanaście fonemów. 
W skrajnych przypadkach nawet sa-
mogłoski. Mowa jest niezrozumiała. 
Nie występują natomiast zaburzenia 
głosu i prozodii mowy. 

Według klasyfikacji foniatrycznej 
do dyslalii zalicza się następujące 
wady wymowy:

» sygmatyzm, czyli nieprawidłową 
realizację głosek dentalizowanych: 
(Ś, Ź, Ć, DŹ, S, Z, C, DZ, SZ, Ż, CZ, 
DŻ),
» rotacyzm, czyli nieprawidłową rea-

lizację głoski R,
kappacyzm, czyli nieprawidłową re-

alizację głoski K,
» gammacyzm, czyli nieprawidłową 

realizację głoski G,
» lambdacyzm, czyli nieprawidłową 

wymowę głoski L,
» betacyzm, czyli nieprawidłową rea-

lizację głoski B,
» mowę bezdźwięczną, czyli wyma-

wianie głosek dźwięcznych jak ich 
bezdźwięczne odpowiedniki,
» rynolalia (nosowanie),

» inne odchylenia od normalnej 
artykulacji.

Przyczyny powstawania wad 
wymowy: 

» zmiany anatomiczne aparatu ar-
tykulacyjnego: nieprawidłowa bu-
dowa języka,  podniebienia mięk-
kiego,  wady zgryzu,  anomalie 
zębowe,
» obniżona sprawność mięśni na-

rządów mowy,
» nieprawidłowa budowa i funk-

cjonowanie narządu słuchu,
» częste infekcje górnych dróg 

oddechowych,
» patologie w przebiegu czynno-

ści: gryzienia, połykania, żucia, 
odgryzania (zbyt długie zwlekanie 
z podawaniem pokarmów stałych, 
ssanie smoczka, długie stosowanie 
butelek ze smoczkiem),
» naśladowanie nieprawidłowych 

wzorców językowych, a także nie-
sprzyjające warunki rozwoju mo-
wy (atmosfera domowa, styl wy-
chowania, postawy opiekunów),
» nieprawidłowe funkcjonowanie 

centralnego układu nerwowego.

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)

w Lesznie

(38/2017)

(39/2017)
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Powoli każdy kończy już sezon 
urlopowy i odpoczynek, a to ozna-
cza, że pora myśleć o zgubieniu 
„przywiezionych” kilogramów 
z wakacji. Do następnych wakacji 
mamy 10 miesięcy i warto bardzo 
dobrze się przygotować, by kolej-
ny rok zaprezentować się w jesz-
cze lepszej formie.

Wrzesień, czyli czas powrotu na siłownię
Od  tego jak będzie przebiegał proces 

zmian w Waszym ciele zależy to, jak 
zaplanujecie ten nadchodzący okres. 
Dlatego ważne jest, aby nie przespać 
tego czasu, ponieważ za kilka miesię-
cy może się okazać, że nie zdążycie 
zrobić wymarzonej formy. Nim jed-
nak zaczniecie powrót do treningów 
najpierw należy jasno określić swój 
cel, aby w końcowym rozrachunku 
było jasne czy został osiągnięty czy 
nie. Poniżej przedstawiam Wam przy-
kładowy schemat działania.

Po przerwie wakacyjnej zdecydowa-
nie zalecam zacząć spokojnie i nie 
rzucać się od razu na duże ciężary 
i obciążenia, ponieważ łatwo o nade-
rwania włókien mięśniowych (potocz-
nie zwane zakwasy) oraz kontuzje, 
a co za tym idzie zniechęcenie już na 
samym początku. Dlatego ważne jest, 
aby stopniowo wchodzić w trening.  

W ten sposób warto przepracować 
kilka tygodni i przejść do etapu bu-
dowania siły, masy mięśniowej lub 
rozbudowy np. pośladków . Następ-
nie  na wiosnę można już myśleć 

o redukowaniu tkanki tłuszczowej, co 
pozwoli idealnie na sezon letni odsło-
nić wypracowane piękne mięśnie. To 
taki krótki schemat działania, którym 
warto się kierować jeśli nie trenowali-
ście jeszcze na siłowni w takim ujęciu 
czasowym.

Jeżeli w tym roku bazowaliście na 
maszynach to koniecznie dokonajcie 
zmiany i popracujcie więcej ze sztan-
gami i hantlami. Uzyskacie dzięki te-
mu lepsze wyrzeźbienie ciała i efekty 
będą bardziej zadowalające. Warto też 
dodać interwały jako osobną jednost-
kę treningową lub po skończonym 
treningu, aby dopalić dodatkową ilość 
kalorii i tłuszczu. Po treningu wystar-
czy 15 minut lub  jeśli robicie inter-
wały jako osobny trening to wówczas 
około 30-35 minut. Intensywność 
i tempo należy dostosować do swo-
jej obecnej kondycji. W zależności od 
celu zazwyczaj 3,4 lub 5 treningów 
w tygodniu to wystarczająca ilość. 
Pozostałe dni przeznaczamy na inną 
aktywność fizyczną lub regenerację.

Jeśli marzycie o możliwie najlepszej 

formie w ciągu nadchodzących mie-
sięcy i na kolejne wakacje to zachę-
cam do współpracy. Od lat układam 
plany swoim klientom, dzięki czemu 
od samego początku ich przygody 
z siłownią wiedzą jak trenować, by 
przede wszystkim było to bezpiecz-
ne i mogli osiągać swoje wymarzone 
sylwetki. Efekty pracy moich klien-
tów możecie zobaczyć na stronie in-
ternetowej www.trenerdawidmazur.
pl w zakładce „Metamorfozy”.  

Wchodząc na moją stronę możecie 
także znaleźć sporo ciekawych ćwi-
czeń prezentowanych przeze mnie, 
które warto dodać do swoich trenin-
gów. Znajdziecie ćwiczenia zarówno 
na brzuch, pośladki czy też na po-
prawę skoczności.

Poprzez indywidualne treningi lub 
spersonalizowane plany treningowe 
pomagam każdemu osiągać uprag-
niony wygląd. Nie zwlekajcie i już 
dziś zaplanujcie razem ze mną swój 
sukces.

Szkoły nie mają obowiązku ubezpieczać, ale my powinniśmy

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

Pierwszego września po raz kolej-
ny rozbrzmiały dzwonki w szkołach. 
Nasze pociechy wróciły do szkolnych 
ław. Warto zadbać o ich ubezpiecze-
nie od następstw nieszczęśliwych wy-
padków. Nikomu przecież nie trze-
ba tłumaczyć, że rozmaite wypadki 
wśród dzieci zdarzają się bardzo czę-
sto: złamania, skaleczenia, zwichnię-
cia… przecież to dzieci, które potrze-
bują się wyszaleć.

W szkołach rodzicom przedstawiane 
są oferty ubezpieczeń grupowych. War-
to przed akceptacją, podpisaniem i wy-
daniem pieniędzy zapoznać się z ni-
mi i zwrócić uwagę na kilka kwestii, 
na przykład na sumę ubezpieczenia. Bo 
co z tego, że ubezpieczenie jest niedro-
gie, skoro suma ubezpieczenia jest tra-
gicznie niska, nieadekwatna nawet do 
niskiej ceny? Drodzy Państwo, nie bez 
powodu Komisja Nadzoru Finansowe-
go wysyła sporej grupie podmiotów 
ostrzeżenia… Nie dajcie się zwieść!

Prawda jest taka, że oferty ubezpiecze-
nia NNW dla dzieci (zarówno grupo-
we, jak i indywidualne) ma każde to-
warzystwo ubezpieczeniowe. Warto 

zadbać o istotne rozszerzenia w umo-
wie, na przykład o uprawianie sportu 
czy pokrycie kosztów leczenia za gra-
nicą. W przeciwnym razie może nas 
spotkać niemiła niespodzianka, gdy 
nasz syn złamał nogę w trakcie trenin-
gu piłki nożnej, a ubezpieczyciel odma-
wia wypłaty odszkodowania, bo to zda-
rzenie wyłączone było z umowy. Albo 
gdy nasza córka potrzebowała wspar-
cia lekarzy w trakcie pobytu za granicą 
i przyszło nam za jej pobyt w szpitalu 
zapłacić.

Ubezpieczenia NNW dla dzieci są 
ważne przez cały rok, wszędzie, 24 go-
dziny na dobę, a nie tylko w czasie po-
bytu dziecka w szkole czy tylko w mie-
ście rodzinnym.
Ubezpieczenie grupowe w szko-

le, wbrew temu, co sugeruje wie-
lu dyrektorów czy nauczycieli, nie jest 
obowiązkowe!

Kolejna ważna kwestia – grupowe 
ubezpieczenie wykupione w szko-
le nie wyklucza wykupienia prywat-
nie dodatkowego ubezpieczenia. Jeśli 
nasze dziecko ma kilka ubezpieczeń 
NNW, odszkodowanie za uszczer-
bek na zdrowiu będzie przysługiwało 
z każdej polisy.

NNW to nie wszystko. Warto też pa-
miętać o OC w życiu prywatnym. 
Okazuje się bardzo przydatne na przy-
kład w sytuacjach, kiedy nasza pocie-
cha wyrządziła krzywdę koleżance lub 
koledze.
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Dzieci to żywioł. Jak się nie przewróci, to 
się nie nauczy...Nie zapominajmy o jednym 
z najprostszych ubezpieczeń, jakim jest 
NNW dziecka. Chętnie pomożemy w wybo-
rze najkorzystniejszej oferty. Zapraszamy.

Dawid Mazur
Trener indywidualny w Fitness Klub Sporting,
trener przygotowania fizycznego, sportowiec
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Jesień przed nami - co z wakacjami?
-  Czy początek roku szkolne-

go oznacza koniec sezonu i spokój 
w biurach podróży? – zapytaliśmy 
p. Katarzynę Mencel-Zielińską, 
właścicielkę leszczyńskiego biura 
podróży Eurotop.

Ależ skąd, wrzesień to 
bardzo dobry miesiąc na 
wakacje. Wiele osób spe-
cjalnie planuje swój urlop 
właśnie w tym miesiącu, 
bo na południu Europy jest 
jeszcze ciepło, a nie ma już 
wielkich upałów jak la-
tem. Jest mniej turystów, 
tym samym nie ma już ta-
kiego tłoku, a i ceny waka-
cji są już nieco niższe, niż 
w tzw. wysokim sezonie.

- Jakie kierunki proponuje Pani 
tym, którzy nie zdążyli jeszcze wy-
brać się na swoje wakacje?

Miesiące jesienne to bardzo dobry 
czas na przedłużenie sobie lata. Słoń-
ce i relaks znaleźć można jeszcze na 
Wyspach Greckich (Kreta, Rodos, 

Kos, Zakyntos) czy na Cyprze, któ-
ry jest kierunkiem całorocznym – po-
dobnie jak Wyspy Kanaryjskie (Fuer-
taventura, Lanzarotte, Teneryfa i Gran 
Canaria) czy portugalska Madera... no 
i Egipt oczywiście. Dodam, że pod-
czas takich wczasów polecamy naszym 

klientom skorzystanie z sze-
rokiego wachlarza wycie-
czek fakultatywnych, które 
są doskonałą możliwością 
poznania danego rejonu.

- Czy to czas tylko na le-
żakowanie i plażowanie?

Nasi klienci chętnie wy-
korzystują wrzesień na wy-
cieczki  objazdowe, po-
cząwszy od bliskich: Praga, 
Wiedeń, czy Budapeszt, 

przez Paryż, Włochy, Chorwację, Gre-
cję, Hiszpanię i Portugalię, po Gru-
zję i Armenię. To doskonały czas dla 
osób bardziej aktywnych, które chęt-
nie też korzystają z tzw. City Breaków, 
czyli krótkich 4-5 dniowych wyjazdów 
weekendowych do europejskich miast, 
np. Rzymu, Barcelony, Madrytu, czy 

Londynu. W dzisiejszych czasach, kie-
dy ludzie są zagonieni i zapracowa-
ni, coraz więcej jest zapytań właśnie 
o krótkie wyjazdy.

- A coś dla bardziej wygodnych?

Dla takich osób mamy też świetną pro-
pozycję, jaką są rejsy po morzu dużymi 
statkami wycieczkowymi, które są pły-
wającymi hotelami z mnóstwem atrak-
cji. W nocy statek płynie, a następnego 
dnia turyści mają możliwość zwiedze-
nia kolejnego miejsca, czyli podczas 
takiego tygodniowego rejsu bez pako-
wania walizek można odwiedzić kilka 
krajów i jeszcze dobrze się bawić.

- Pani Kasiu, a jak ocenia Pani mi-
niony sezon letni i czy obserwuje 

Pani jakieś zmiany w wakacyjnych 
trendach?

Sezon zaliczam do wyjątkowo uda-
nych. Praktycznie wszystkie miej-
sca sprzedały się z wyprzedzeniem, 
często w ostatniej chwili nie by-
ło już miejsc. Od paru lat obserwu-
ję, że klienci zdecydowanie preferu-
ją wcześniejszy zakup wakacji, który 
daje większy wybór hoteli i zdecydo-
wanie lepsze ceny. Szczerze mówiąc, 
to już niedługo rozpoczniemy sprze-
daż LATA 2018. Zapraszamy do wy-
szukiwarki wakacji na naszej stronie 
www.eurotop.leszno.pl oraz do polu-
bienia naszego profilu na facebooku, 
aby być z nami w kontakcie.

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

Większość osób korzystających 
z usług gabinetów podologicznych 
uważa, że mniej- więcej wie jak wy-
glądają procedury higieny w takich ga-
binetach i wybierają te, które w ich 
odczuciu ich przestrzegają. Często 
branymi pod uwagę aspektami przez 
Klientów są ogólny odbiór czystości 
miejsca, schludnie zagospodarowana, 
uporządkowana przestrzeń. To są do-
bre tropy, Drodzy Klienci, ale musi-
cie wiedzieć, iż bezpieczeństwo Wa-
szego zdrowia uwarunkowane jest 
dużo bardziej skomplikowanym rygo-
rem sanitarnym.

DEZYNFEKCJA – STERYLIZACJA

Dezynfekcja i sterylizacja to dwa, 
znacząco różnice się procesy „odka-
żające”. Oba te etapy powinny być 
stosowane w gabinetach, które świad-
czą usługi pełnej oferty podologicz-
nej. Procesy te, to również podstawo-
we standardy szpitali, dlatego miejsca 
wyposażone w odpowiedniej klasy ste-
rylizatory oraz, co jest bardzo waż-
ne, przestrzegające procedur steryliza-
cji warunkują pełne bezpieczeństwo. 

Bezpieczeństwo w gabinecie podologicznym
Dezynfekcja – jest to proces niszczą-
cy formy wegetatywne drobnoustro-
jów; może pozostawiać jednak formy 
przetrwalnikowe, będące odpornymi 
na działanie środków odkażających. 

Sterylizacja – jest to proces następu-
jący po odpowiednio przeprowadzo-
nej procedurze dezynfekcji, eliminu-
jący wszelkie formy drobnoustrojów, 
pozostawiający elementy sterylizowane 
w formie jałowej.

Sterylne narzędzia wielorazowe po 
przejściu procesów dezynfekcji i ste-
rylizacji powinny być przechowywane 
w miejscu zapewniającym utrzymanie 
ich sterylności.

Sterylne narzędzia wielorazowego 
użytku to nie wszystko. Do wykonania 
zabiegu podologicznego często stosu-
je się również narzędzi wielokrotnego 
użytku. Są to wszelkiego rodzaju kap-
turki ścierne, pilniki, polerki. Po każ-
dorazowo wykonanej usłudze należy 
je wyrzucić, ponieważ nie są odpor-
ne na procesy wyjaławiania. Jedynym 
wyjątkiem może być sytuacja, kiedy 

jednorazowy pilnik otrzyma oso-
ba, na której pilnik był użyty, a przed 
przekazaniem zostanie dokładnie 
zdezynfekowany.

CZY TO JEST WSZYSTKO?

Oczywiście, że nie. Bezpieczeństwo 
wykonanego zabiegu zapewnia tak-
że wolny od drobnoustrojów sprzęt, 
fotel, podłoga, na której opierają się 
Wasze stopy i wiele innych.

„COŚ ZA COŚ”

Dezynfekcja i sterylizacja w gabi-
necie podologicznym są wydatkiem, 
który ponosi bezpośrednio właściciel 
gabinetu, a pośrednio odbiorca usłu-
gi podologicznej, czyli Wy, Drodzy 
Klienci, dlatego wybierając gabinet 
kierujcie się profesjonalizmem, który 
powinien objawiać się wysoką jakoś-
cią wykonanej usługi, jej bezpieczeń-
stwem; unikajcie natomiast pozornie 
„tanich” usług, które często wiążą się 
z większym ryzykiem dla Waszego 
zdrowia.

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
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32 # ludzie i zwierzęta

Versace i jego Companiero – luksusowi terapeuci
Jeśli niespodziewanie podejdziesz do niego od tyłu kopnie bez ostrzeżenia. Jeśli się zdenerwuje zapluje całą tylną szybę auta, którym 
podróżuje. Jeśli zaufa, pozwoli wprowadzić się na nawet na ostatnie piętro Pałacu Kultury I Nauki.

Alpaki to wyjątkowo mięciutkie 
i puszyste zwierzęta, których oj-
czyzną jest Ameryka Południo-

wa. Mają nietuzinkową aparycję - na 
pierwszy rzut oka myślimy, że to lamy, 
ale po chwili zauważamy przede wszyst-
kim ich zabawny pyszczek i stwierdzamy, 
że są śliczne, wręcz urocze. Co łączy je 
z lamą? Plucie. Jest to jeden z elementów 
ich komunikacji. Ciężarne samice odga-
niają w ten sposób samców. Męskie osob-
niki zaś nie szczędzą sobie plunięć pod-
czas walk.
W encyklopediach próżno szukać in-

formacji o niesamowitej inteligencji 
tych zwierząt, o tym jak bardzo są po-
jętne i o tym że z powodzeniem poddają 
się szkoleniu (alpaka to zwierzę idealne 
do prowadzenia terapii z człowiekiem). 
Jednak na ich zaufanie trzeba sobie za-
służyć i niejednokrotnie jest to proces 
długofalowy. Przekonała się o tym Ka-
rolina Grys, która zawodowo zajmuje się 
alpakoterapią:
- W mojej pracy przełom nastąpił po ro-

ku od rozpoczęcia socjalizacji. Co praw-
da zwierzęta podążały za mną już wcześ-
niej, uczyły się, reagowały na komendy, 
ale to jeszcze nie było „to”. Przełomo-
wą była sytuacja, kiedy po zajęciach mu-
sieliśmy wyjść z budynku po dość wąskich 
i stromych schodach. Alpaki były bardzo 
zestresowane, a mnie ogarniała rozpacz, 
że przeze mnie znalazły się w takiej sytu-
acji. Wejście pod górę było zdecydowanie 
łatwiejsze. Po kilkunastu minutach stania 
na szczycie schodów i uspokajaniu zwie-
rząt- Versace - jeden z moich samców-  po 

prostu oparł się na moich plechach, 
a drugi- Companiero podążył za nami. 
To było niesamowite. Wtedy zrozumia-
łam i zyskałam pewność, że zwierzęta ufa-
ją mi i wiedzą, iż wyprowadzę je z każdej 
stresującej sytuacji jaka może je spotkać 
w pracy.
Zaufanie tych zwierząt do swojego 

przewodnika jest niezbędne również ze 
względu na bezpieczeństwo podczas 
prowadzonych zajęć. Terapeuta po-
winien trafnie oceniać wysyłane 
przez zwierzęta sygnały.
Alpakoterapia jest stosunko-

wo nową formą zooterapii. 
Wzmacnia procesy rehabilita-
cyjne oraz edukacyjne i mo-
że być dedykowana w zasa-
dzie wszystkim – dzieciom, 
dorosłym, osobom z zabu-
rzeniami ze spektrum au-
tyzmu, osobom niewido-
mym, niepełnosprawnym. 
Kontakt z alpaką jest tak 
niesamowity, że na długo 
pozostaje w myślach osoby 
uczestniczącej w tym spot-
kaniu. O ile człowiek biorą-
cy udział w terapii może być 
„z przypadku”, o tyle alpaka już 
nie. Do pełnienia tej funkcji wy-
biera się zwierzęta śmiałe, pewne 
siebie, zrównoważone, łaknące kon-
taktu z człowiekiem. Co dziwne, alpa-
ki z natury nie lubią dotyku i przytulania. 
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Versace i jego Companiero – luksusowi terapeuci
Te, które posiadają pożądane cechy są 
poddawane szkoleniu, które trwa już 
przez całe ich późniejsze życie. Aby zni-
welować ich stres, zawsze muszą mieć 
swojego kompana w postaci innej alpaki.
Zajęcia z alpakami z powodzeniem moż-

na prowadzić w pomieszczeniach (przed-
szkolach, szkołach itd.). W praktyce nie-
odzowne w tym kontekście jest pytanie 
zainteresowanych o higienę i potrzeby 
fizjologiczne zwierząt.
- Dla bezpieczeństwa niezbędna jest 

właściwie prowadzona profilaktyka 
przeciwpasożytnicza u al-

pak. Zwierzę przed zajęciami musi być 
także dokładnie uczesane i wyczyszczone. 
Należy pamiętać, że pomimo tego, iż weł-
na alpaki jest hipoalergiczna, może być 
wektorem innych alergenów (kurzu, siana 
itp.) – tłumaczy Karolina Grys.
Alpaki są zwierzętami czystymi i swoje 

potrzeby fizjologiczne załatwiają w jed-
nym lub kilku stałych miejscach. Jaki 
jest efekt pracy z alpakami? Od wieków 
uważa się, że zwierzęta mają pozytywny 

wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
człowieka. Wyróżnia się kilka rodzajów 
pracy ze zwierzętami: terapię z udziałem 
zwierząt, zajęcia/aktywności z udziałem 
zwierząt, a także edukację z udziałem 
zwierząt. Na co dzień w pracy alpakote-
rapeuty wykorzystuje się i łączy ze sobą 
elementy wszystkich form interakcji.
Zwierzęta potrafią otworzyć w czło-

wieku zamknięte przez lata drzwi, dla-
tego wzruszających momentów w pracy 

z alpakami nie brakuje:
- Często dla osób postronnych reakcje 

wydają się naturalne i nie są zauważal-
ne. Nawet dla mnie. Nigdy nie zapomnę 
wydarzenia z początków mojej pracy z al-
pakami. Odwiedziłam stowarzyszenie 
skupiające osoby dorosłe dotknięte róż-
nymi rodzajami niepełnosprawności za-
równo fizycznej jak i intelektualnej. Pod-
czas spotkania niewidomy mężczyzna 
zaśmiewał się wesoło i chętnie dotykał 

delikatnej wełny alpak. Pomyślałam, że 
to normalne. Po zajęciach dowiedziałam 
się, że opiekunowie pracują z mężczyzną 
od 3 lat i nigdy wcześniej nie widzieli go 
w takiej euforii. Pięknych momentów jest 
wiele- na pozór zwykłych, ale często wy-
ciągnięcie schorowanej ręki w kierunku 
zwierząt jest wielkim sukcesem.
Versace i Companiero na co dzień miesz-

kają w stajence i spokojnie pasą się na 
wybiegu. Są powściągliwe i nie zdradza-
ją złożoności swojego wnętrza i rozbu-
dowanej psychiki. Każdy z nich ma inny 
charakter:
- Bardzo zabawne jest jak imiona moich 

alpak, chociaż nadane im zaraz po uro-
dzeniu, do nich pasują. Versace - dostoj-
ny, dumny, pewny siebie, poruszający się 
z gracją. Wydaje się, że wie, że jest podzi-
wiany za swoją urodę. Companiero to na-
tomiast prawdziwy „kumpel” - wierny, 
oddany i kochany. Nie odstępuje swojego 
kolegi na krok. Poza tym to wielki łasuch. 
Z kolei Versace raczej dba o linię.
Często mówi się o zwierzętach, że od lu-

dzi odróżnia je brak osobowości. Według 
Karoliny jest zupełnie inaczej i przeko-
nali ją o tym osobiście właśnie ci dwaj 
roślinożercy.

BARBARA MENDYKA
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Zapomniany rywal języka angielskiego
Zygmunt Freud stwierdził, że świat możemy poznać wyłącznie ucząc się języków obcych. Narodowa mowa to coś więcej niż słówka 
i gramatyka. To bez wątpienia dziedzictwo kulturowe. Jednak to także płaszczyzna konfliktów. Bez znajomości lokalnego języka bę-
dzie nam znacznie trudniej zrozumieć tubylca. Do podobnych wniosków doszedł Ludwik Zamenhof… 

Białystok w XIX wieku był ośrodkiem 
wielokulturowym. Mieszkali tam Polacy, 
Rosjanie, Ukraińcy i Niemcy. To właśnie 
tam urodził się Ludwik Zamenhof. Przez 
pierwsze dziesięć lat swojego życia ob-
serwował lokalną społeczność. Zauważył, 
że największy problem stanowi bariera ję-
zykowa. W wieku dziesięciu lat napisał 
swój pierwszy utwór poetycki: ,,Wieża 
Babel, czyli tragedia białostocka w pięciu 
aktach”. Wysunął wówczas tezę, mówią-
cą że wspólny język rozwiąże wszelkie 
problemy społeczne. Natychmiast odrzu-
cił jednak łacinę. Jego zdaniem była zbyt 
trudna. 

SPOGLĄDAJĄC NA ROSYJSKI

Ludwik Zamenhof uczył się wielu języ-
ków. Chciał je maksymalnie dobrze po-
znać, a następnie ocenić ich potencjał. Za-
czął od angielskiego. Mimo początkowej 

fascynacji zauważył, że gramatyka mo-
że być zdecydowanie prostsza. Zwrócił 
wówczas uwagę na język rosyjski. Szcze-
gólnie ważna była obserwacja… szyldów 
sklepowych. Dostrzegł, że bardzo łatwo 

można tworzyć nowe słowa. Wystarczy 
tylko usunąć przedrostek lub go dodać. 
Na przykład: cukiernia-cukierek-cukier. 
Wiedział też, że w każdej mowie wystę-
pują podobne zależności. Trzeba było tyl-
ko je znaleźć i wyselekcjonować. Naj-
więcej słówek zapożyczył oczywiście 
z języków germańskich oraz romańskich. 

OJCIEC I CAR PRZECIWKO

Ludwik Zamenhof na każdym kroku 
musiał pokonywać rozmaite przeszko-
dy. Pierwsza wersja nowego języka mię-
dzynarodowego powstała w 1878 roku. 
Ojciec Ludwika zniszczył wszystkie no-
tatki. Uznał, że syn musi się skupić na 
medycynie. Jednak to właśnie na stu-
diach polski lingwista rozszerzył swój 
projekt. Ostatecznie sformułował Lingwe 
Uniwersala, a następnie nauczał swoich 
kolegów. Niestety, Ludwik znalazł się 

w nieodpowiednim miejscu. Studiowa-
nie w Moskwie oznaczało wówczas sze-
reg ograniczeń - łącznie z cenzurą narzu-
coną przez cara. Swoje pierwsze oficjalne 
dzieło wydał dopiero w 1887 roku. „Unua 
Libro” okazała się przełomem. 

STO LAT PÓŹNIEJ

Obecnie język esperanto nie jest już tak 
popularny. Niewątpliwie przyczyniła się 
do tego rosnąca rola języka angielskie-
go. Mimo to ponad 1,5 miliona osób na 
świecie potrafi porozumieć się w języku 
Ludwika Zamenhofa. Jest to wynik bar-
dzo dobry. W końcu mówimy o języku 
sztucznym, a nie narodowym. Na począt-
ku lat 90. XX wieku nastąpiło gwałtow-
ne odrodzenie się tego niezwykłego dzie-
ła. Pojawiło się ono w kulturze masowej. 
Esperanto szczególnie cenione stało się 
wśród skandynawskiej grupy miłośników 

REKLAMA

Zdjęcie: Pixabay/Eugenio Hansen
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Zapomniany rywal języka angielskiego

rocka czy metalu. Pokochali go 
miłośnicy teatru oraz kina. Rów-
nież Julian Tuwim zdradzał ob-
jawy fascynacji esperanto. Jak 
możemy obecnie zgłębiać taj-
niki tego fascynującego języka? 
Możliwości mamy kilka. Na 
przykład Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu ofe-
ruje 3-letnie studia na kierun-
ku interlingwistyka. Przy oka-
zji warto też zwrócić uwagę 
na lokalny akcent – ulica Za-
menhofa w Lesznie to wręcz 
idealne miejsce na chwilkę 
refleksji nad polskim, lingwi-
stycznym geniuszem...

KAMIL DUDKA 

Na koniec zagadka.
Co może oznaczać

poniższy minidialog?

-Kiel vi fartas?
-Mi fartas bone.

- Jak się masz?
- Mam się dobrze.

REKLAMA
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Do jednego z dużych banków 
w Lesznie wszedł Andrzej H. 
Do stanowiska zaprosiła go 

Daria M. Mężczyzna wyjaśnił, że chce 
uzyskać pożyczkę, która skonsolidu-
je jego dotychczasowe zobowiązania. 
Potrzebował ponad 110.000 złotych. 
Przedłożył wypełniony wniosek oraz za-
świadczenie o zatrudnieniu. Ładnie to 
wszystko wyglądało, przynajmniej na 
papierze - kierowca pracujący na peł-
nym etacie i zarabiający 5000 złotych 
brutto. Słowem - wymarzony i solidny 
klient. Ale im dłużej trwała rozmowa, 
tym bardziej Daria M. upewniała się, że 
coś jej tu nie pasuje.
- Mężczyzna mówił, że pracodawca 

przekazuje należne mu pieniądze nie na 
konto, lecz bezpośrednio do ręki - tłuma-
czyła policjantom pracownica placówki.
Weryfikacja dokumentów pozwoliła 

wykryć kolejną nieprawidłowość, która 
pogłębiła podejrzenia pracownicy ban-
ku co do klienta. Na dokumencie przy-
stawiona została pieczątka, z której wy-
nikało, że mężczyzna jest zatrudniony 
przez przedsiębiorstwo z Łodzi, mające 
swoją siedzibę przy ulicy Piotrowskiej. 
Sprawdzenie w bazie KRS pozwoliło 
ustalić, że w nazwie ulicy jest błąd. Fir-
ma działa, ale mieści się na Piotrkow-
skiej, reprezentacyjnej arterii miasta.
Inna pracownica placówki zadzwoni-

ła później na podany we wniosku nu-
mer telefonu, aby sprawdzić, czy An-
drzej H. rzeczywiście jest zatrudniony 

wyłudzonym
Rozwiązanie wydawało się bajecznie pro-
ste - skaner, a później pieczątka, fałszywe 
zaświadczenia o zatrudnieniu i kilka wizyt 
w banku. Pieniądze płynęły szerokim strumie-
niem do czasu aż w jednej z placówek finansowych zorientowano 
się, że coś jest nie w porządku. To był początek końca planu pary 
z W. koło Leszna.

w przedsiębiorstwie wymienionym 
w dokumentach. Z drugiej strony słu-
chawki odezwała się kobieta, podająca 
się za Marlenę K. Potwierdziła pracow-
nicy banku, że Andrzej H. zarabia 5000 
złotych brutto, czyli na rękę jakieś 3500 
złotych. Ale w swoich wypowiedziach 

była nad wyraz sztuczna, jakby infor-
macje potrzebne bankowi odczytywała 
z kopii zaświadczenia.
- Zaczęliśmy podejrzewać, że Andrzej 

H. próbuje wyłudzić pożyczkę - wyjaś-
niała Daria M.

BO KIEDYŚ MNIE ZATRUDNIAŁ

- Wiesz, mam pomysł. Załóżmy sklep 

z odzieżą. Albo nie, lepiej solarium 
- z rozmarzeniem w głosie mówiła do 
swojego partnera Anna B.
Oboje mieszkają w W. niedaleko Lesz-

na. W życiu niezbyt im się wiedzie. Ona 
ma 24 lata i jest na bezrobociu. Podej-
muje dorywcze prace, czasami wyjeż-
dża na Zachód. Właściwie utrzymują 
ją bliscy. On - trzy lata starszy od niej, 
ukończył tylko gimnazjum. Niby praco-
wał tu i tam, ale też sobie nie poradził. 
I tak razem wymyślili, że trzeba wziąć 
się na sposób, zebrać kapitał na rozpo-
częcie interesu i puścić firmę w ruch.
- Zdecydowaliśmy się na kredyt w Lesz-

nie. Często bywaliśmy w tym mieście - 
wyjaśniała później policjantom Anna B. 
- Aby go otrzymać, postanowiliśmy pod-
robić zaświadczenie o zatrudnieniu.
Policjanci próbowali ustalić, dlaczego 

na "pracodawcę" mężczyzna wybrał fir-
mę z siedzibą w Łodzi. Odpowiedź by-
ła prosta.
- Leszczyński oddział tego przedsię-

biorstwa kiedyś mnie zatrudniał. Mia-
łem świadectwo pracy, zeskanowałem 
pieczątkę, no i posługiwałem się tym 
skanem. Później wyrobiłem własną pie-
czątkę z nazwą tej firmy i użyłem jej do 
podrobienia zaświadczenia. Numer te-
lefonu, który się na niej znajdował, był 
w rzeczywistości moim numerem. Połą-
czenie z banku odebrała moja konkubi-
na, Anna B. Przedstawiła się jako pra-
cownica łódzkiej firmy i potwierdziła 
moje zatrudnienie - tłumaczył.

PLAN NIEZBYT DOSKONAŁY

Zanim Anna B. i Andrzej H. opowie-
dzieli o tym, jak próbowali rozkrę-
cać interesa, zostali zatrzymani w W. 
Właśnie mieli odpalać samochód, 

Łatwe życie na                        kredycie
kiedy podszedł do nich policjant zaj-
mujący się zwalczaniem przestępczości 
gospodarczej.
Lista przewinień pary jest zdecydowa-

nie dłuższa niż jeden kredyt w leszczyń-
skim banku. Śledczy ustalili, że Andrzej 
H. na rachunek instytucji finansowych 
żył od 2014 roku, co miało odzwier-
ciedlenie w postawionych mu zarzutach. 
Tu pożyczył 12.000 złotych, tam 2000, 
a jeszcze gdzie indziej 50.000 złotych. 
W jednym z elektromarketów kupił 
na kredyt elegancki telewizor o warto-
ści 6000 złotych. Pieniądze pozyskiwał 
w Lesznie i w Poznaniu aż do czasu, 
kiedy Daria M. z banku zorientowała 
się, że to jeden wielki przewał.
Anna B.: - Ja chyba wypisałam tyl-

ko jedno takie zaświadczenie potrzeb-
ne do zaciągnięcia kredytu. Wtedy, kiedy 
dzwonili z banku w Lesznie, przedstawi-
łam się jako Marlena K. Andrzej wie-
dział, że taka kobieta pracuje w tej fir-
mie w Łodzi, dlatego kazał mi użyć jej 
nazwiska. Niedługo zatrzymała nas 
policja.
Prawie doskonały plan posypał się 

w jednej chwili jak domek z kart. Anna 
B. i Andrzej H. usłyszeli m. in. zarzuty 
dotyczące oszustwa kredytowego i fał-
szerstwa dokumentów. Decyzją proku-
ratury zastosowano wobec nich dozory 
policyjne oraz zabezpieczono należą-
ce do nich mienie. Niedługo para napi-
sała do prokuratury prośbę o zniesienie 
tego środka zapobiegawczego. Zależa-
ło im, aby wyjechać na Zachód i podre-
perować domowy budżet. Prokuratura 
przychyliła się do tej prośby, uznając że 
nie zakłóci to przebiegu postępowania. 
Podejrzani współpracowali z organami 
ścigania, przedstawiając w szczegółach 
okoliczności i mechanizmy zastosowane 
do popełnienia przestępstwa.
Oczywiście z biznesu nic nie wyszło, 

nawet nie zdążyli go uruchomić. Zresz-
tą wszystkie pieniądze z pożyczek i tak 
miały pójść na bieżąca konsumpcję. 
Mężczyzna i kobieta dobrowolnie pod-
dali się karze. Anna B. została skazana 
na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu 
na 2 lata, a Andrzej H. - na rok pozba-
wienia wolności w zawieszeniu na 3 
lata. Ponadto oboje otrzymali grzyw-
ny w wysokości 2000 złotych i zostali 
zwolnieni od opłat sądowych.
Wyrok jest prawomocny.

PS Imiona i inicjały bohaterów tekstu 
oraz niektóre fakty zostały zmienione

ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Himmler w Lesznie?
Czas na lokalny akcent. Pod koniec 1940 roku Leszno miał odwiedzić sam Heinrich 
Himmler, zdaniem wielu historyków druga najważniejsza osoba po Adolfie Hitlerze 
w strukturach III Rzeszy. Na przygotowaniach się jednak tylko skończyło i do wizytacji 
ostatecznie nie doszło. W grudniu 1940 szef SS zatrzymał się w posiadłości namiestnika 
Rzeszy w Kraju Warty - Arthura Greisera, niedaleko Poznania. Dlaczego więc nie zreali-
zowano planów? Nie wiadomo.

Muszkiet, brak amunicji, sędzia bez gwizdka, 

czyli II wojna światowa
W tym miesiącu minęła 77. rocznica wybuchu II wojny światowej 
- jednego z najbardziej krwawych konfliktów na świecie. Na te-
mat tego wydarzenia powstało mnóstwo filmów, książek czy opo-
wiadań. Dokładnie poznajemy każdy etap wojny w szkole czy na 
uczelni. Staramy się ją analizować, skupiamy się na przeżyciach lu-
dzi. Spójrzmy na nią nieco inaczej. Życie potrafi zaskoczyć każde-
go dnia - nawet w trakcie konfliktu.

Prowokacja gliwicka - 31 sierpnia 1939
Do dzisiaj budzi ogromne kontrowersje. W trakcie procesu norymberskiego 
starano się odtworzyć wydarzenia z 31 sierpnia 1939 roku. Niestety, wszyst-
kie osoby, które ją zaplanowały, już nie żyły. Dlaczego sama akcja jest tak 
fascynująca? Ponieważ był to pierwszy etap konfliktu. Pomysłodawcą akcji 
był Adolf Hitler, choć wskazuje się także na Heinricha Himmlera (zarządca 
SS). Polegała ona na zaatakowaniu niemieckiej radiostacji przez… Niem-
ców. Dlaczego? Plan zakładał, że malutki oddział niemiecki przebrany za 
powstańców śląskich najpierw zabije załogę stacji nadawczej, a następnie 
wygłosi następujący komunikat: ,,Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja znajduje 
się w polskich rękach…”. Planowano nadawać znacznie dłużej. Jednak osta-
tecznie udało się przekazać tylko kilka słów. W całym przedsięwzięciu cho-
dziło tylko o prowokację. Późniejszy atak na Polskę oficjalnie był tylko akcją 
odwetową za zabicie załogi radiostacji. 

Dziękuję - to zbyt dużo dla Adolfa Hitlera
Każde państwo dotknięte okupacją w inny sposób czci rocznicę wybuchu 
II WŚ. Specjalnością Duńczyków są anegdoty. Mimo że większość spośród 
tych anegdot bardzo mocno mija się z prawdą, ta jest w zupełności praw-
dziwa. Adolf Hitler od początku swojego panowania uwielbiał przesyłać 
depesze do innych polityków. We wrześniu 1942 postanowił napisać do 
duńskiego króla Chrystiana X. Wiadomość była stosunkowo długa oraz 
utrzymana w przyjaznym tonie. Duńczyk, zgodnie ze swoim narodowym 
pragmatyzmem, odpisał tylko: ,,Dziękuję. Chrystian X”. Zdaniem Wernera 
Besta (pełnomocnik III Rzeszy w Danii), Hitler miał wpaść w furię oraz grozić 
zbombardowaniem Kopenhagi. Rzekomo lakoniczną odpowiedź odebrał 
jako prowokację oraz zniewagę. 

Panie sędzio - tam był faul!
Zdarza wam się narzekać na stronniczych sędziów? Przed wojną jedną 
z najlepszych drużyn piłkarskich było Dynamo Kijów. W trakcie niemieckiej 
napaści na ZSRR większość obrońców stanęła do obrony ojczyzny. Kilka 
miesięcy później, gdy zakończyły się już działania wojenne w rejonie Kijo-
wa, reaktywowano nową drużynę. FC Start, mimo wymienionych piłkarzy, 
ponownie była najlepsza. Do czasu. Pewnego dnia sztab Luftwaffe (niemie-
ckie lotnictwo) postanowił, że w końcu ktoś Ukraińców musi pokonać. Do-
skonale zdawano sobie sprawę, że zgodnie z duchem fair play nie ma na to 
szans. Najpierw wybrano stadion - boisko należące do SS. Później sędziego 
- esesmana, który… nie posiadał gwizdka. W meczu dochodziło do tak bru-
talnych fauli, że jeden piłkarz zmarł kilka dni po spotkaniu. Mecz zakończył 
się wynikiem 5-3 na niekorzyść FC Startu. 

Czarnoskóry Aryjczyk? 
Hans Massaquoi - czarnoskóry nazista, prawie czło-
nek Hitlerjugend. Mama - Niemka. Tata - pochodził 
z Liberii. W 1933 roku siedmioletni Hans tak się zauro-
czył nazistowskimi rządami, że postanowił osobiście 
porozmawiać z Adolfem Hitlerem. Zaczął od szukania 
szkoły Hitlerjugend. Tam przeżył pierwszą konster-
nację. Jakoś dziwnie nie pasował do niebieskookich 
blondynów… Mimo to piastował wysokie państwo-
we stanowisko. Rzekomo pewien oficer SS obiecał 
mu funkcję gubernatora całej Afryki! No cóż - w 1945 
miał już dwadzieścia lat… Po wojnie wyjechał do 
USA. Znudzony nazistami. 

Wykształcony Amerykanin
5 czerwca 1944 roku, wyzwolenie Rzymu. Jeden z żoł-
nierzy 88. Dywizji Piechoty USA spoglądając na Ko-
loseum, krzyknął: ,,Ależ zniszczony stadion! Nie wie-
działem, że bombardowaliśmy tak mocno!” 

Szwed idzie na wojnę
W momencie zajęcia Norwegii przez nazistowskie wojska, Szwecja poczuła się zagro-
żona. Mimo swojej neutralności ogłosiła mobilizację. Zgodnie z oficjalnym raportem 
okazało się, że amunicji do broni przeciwlotniczej starczy na prowadzenie ognia przez...
minutę. Parlament szwedzki na drugi dzień jeszcze bardziej zapewnił III Rzeszę o swojej 
neutralności. 

Niezwyciężona, potężna armia
Pewnego słonecznego dnia w 1940 roku niemiecka kolumna zmotoryzowana wybrała 
się na zwiad. Wkrótce jednak zatrzymała się na wieść, że cała armia Luksemburga jest 
bardzo dobrze okopana. Niemiecki dowódca wybrał się z białą flagą, aby porozmawiać 
z generałem Luksemburczyków. Przekazał im ultimatum - albo kapitulacja, albo zma-
sowany atak. Luksemburg poddał się dziesięć minut później. Następnie Wehrmacht 
wkroczył do stolicy tego małego państewka. Okazało się, że obrońcy byli tak kiepsko 
uzbrojeni, że niemiecki dowódca odesłał wszystkich do domu, akurat na śniadanie. Do 
ciekawszych zdobyczy należał… łuk oraz muszkiet. 

Wśród ofiar II wojny świa-
towej znalazły się dzieci, 
które również dzielnie sta-
wiały czoła okupantowi. 
Na zdjęciu Pomnik Małego 
Powstańca w Warszawie.

TEKST: KAMIL DUDKA/ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
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Tabela PGE Ekstraligi
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans

1 Falubaz Zielona Góra 14 25 +48

1 Sparta Wrocław 14 25 +75
3 Stal Gorzów 14 23 +70
4 Fogo Unia Leszno 14 23 +86
5 Włókniarz Częstochowa 14 14 -72
6 ROW Rybnik 14 11 -70
7 GKM Grudziądz 14 10 -63
8 Get Well Toruń 14 8 -74

ŻUŻEL
Dwie porażki i zwycięstwo – to bilans ostatnich meczów 
Byków w rundzie zasadniczej w sezonie 2017. Najpierw 
Leszczynianie polegli przed własną publicznością ze 
Stalą Gorzów, potem przegrali w Grudziądzu, a na ko-
niec pewnie pokonali na Stadionie im. Alfreda Smoczy-
ka ROW Rybnik.
 
Fogo Unia Leszno, z 23 punktami w ligowej tabeli, pew-
nie awansowała do fazy play-off. Po rundzie zasadniczej 
zajmuje czwarte miejsce.

O medale PGE Ekstraligi 2017 w play off powalczą ekipy 
z Zielonej Góry, Wrocławia, Gorzowa i Leszna. 

Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się w niedzielę, 3 
września. Fogo Unia Leszno podejmie Falubaz Zielona 
Góra (godz. 19). Rewanż zaplanowano na 10 września.

Leszno 41 – 49 Gorzów 
(Sajfutdinow 12+2, Kildemand 4, Pawlicki 4, Zengota 
5+1, Kołodziej 9, Smektała 4, Kubera 3)
Grudziądz 48 – 40 Leszno 
(Sajfutdinow 12, Kildemand 8+2, Pawlicki 4+1, Zengota 
6, Kołodziej 2+1, Lis 0, Smektała 8)
Leszno 51 – 39 Rybnik 
(Sajfutdinow 5+1, Kołodziej 12+1, Pawlicki 11+2, 

Zengota 1, Kildemand 6+2, Smektała 9, Kubera 7)

Za nami kolejne dwie rundy Grand Prix. W szwedzkiej 
Malilli zwyciężył Bartosz Zmarzlik. Emil Sajfutdinow był 
6. (10 pkt.), Piotr Pawlicki 8. (6 pkt.), a Peter Kildemand 
13. (4 pkt.). Z kolei w Gorzowie Wielkopolskim triumfo-
wał Tai Woffinden. Sajfutdinow był 5. (11 pkt.), Pawlicki  
7. (9 pkt.), a Kildemand nie wystąpił. 

Przed nami jeszcze cztery turnieje. Zawodnicy Fogo Unii 
walczą o miejsce w czołowej „ósemce”. Z kolei najbliżej 
złota jest Australijczyk Jasen Doyle i Polacy: Maciej Ja-
nowski i Patryk Dudek.

W Gdańsku odbyły się Indywidualne Międzynarodowe 
Mistrzostwa Ekstraligi. Zwyciężył Duńczyk Leon Madsen 
z Włókniarza Częstochowa. Reprezentanci Fogo Unii 
Leszno nie odegrali w zawodach kluczowych ról. Emil 
Sajfutdinow był 7., Grzegorz Zengota 10., a Janusz Koło-
dziej 13.

Wychowanek Unii Leszno Przemysław Pawlicki zwycię-
żył w turnieju Grand Prix Challenge w rosyjskim Togliat-
ti. Obok niego na podium stanęli Artiom łaguta i Patryk 
Dudek. Ci trzej zawodnicy wywalczyli sobie prawo star-
tu w przyszłorocznym cyklu Grand Prix. Reprezentujący 
Fogo Unię Leszno Piotr Pawlicki i Peter Kildemand zajęli 
odpowiednio 6. i 7. lokatę.

Bartosz Smektała ze srebrnym medalem Indywidual-
nych Mistrzostw Europy Juniorów. W łotewskim Dau-
gavpils musiał uznać wyższość tylko Brytyjczyka Ro-
berta Lamberta. Trzecie miejsce zajął Duńczyk Andreas 
Lyager. Dominik Kubera zakończył rywalizację na 6. 
miejscu.

Koniec sezonu dla Nickiego Pedersena. Poważne urazy 
kręgosłupa zmusiły Duńczyka do podjęcia trudnej de-
cyzji. Czy to dla „Powera” koniec żużlowej kariery – tego 
jeszcze nie wiemy. W konsekwencji kontuzji Duńczyka 
działacze Fogo Unii zakontraktowali dobrze znanego 
leszczyńskim kibicom Chorwata Juricę Pavlica.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
W szeregach koszykarzy pierwszoligowej Jamalex Polonii 1912 Leszno trwają 
intensywne przygotowania do startu nowego sezonu. Celem numer jeden sta-
wianym przed Łukaszem Grudniewskim i jego podopiecznymi jest twarda walka 
o każdy punkt i zwycięstwa przed własną publicznością. 
Za ekipą z Leszna pierwsze mecze kontrolne, m.in. z drużynami z ekstraklasy. Nie-
złe wyniki pozwalają optymistycznie spoglądać w przyszłość na pierwszoligo-
wych parkietach. PIŁKA NOŻNA

Mocny początek sezonu w wykona-
niu piłkarzy czwartoligowej Polonii 
1912 Leszno. Po pierwszych kolej-
kach ambitny cel, jakim jest awans do 
III ligi, zdaje się być realny do osiąg-
nięcia. Podopieczni Jędrzeja Kędziory 
po pięciu kolejkach przodują w ligo-
wej tabeli. Uzbierali aż 13 punktów 
(4 zwycięstwa i 1 remis. Najpierw po-
konali w Lesznie 3:2 Ostrovię Ostrów 
Wielkopolski, potem triumfowali 1:3 
w Odolanowie, w Gostyniu zremiso-
wali 1:1 z tamtejszą Kanią, a na deser 
pokonali przed własną publicznością 
beniaminka z Turku 2:0 i beniaminka 
z Gołuchowa 4:2.

FUTSAL
W talii KS Futsal Leszno wszystkie 
karty odkryte. W nowym sezonie 
drużynę z Leszna reprezentować bę-
dą bramkarze Łukasz Błaszczyk, Filip 
Twardowski i Bartosz Wojtyniak oraz 
zawodnicy pola: Sergey Chamukha, 
Przemysław Czajka, Damian Drew-
nowski, Łukasz Janowicz, Daniel Le-
biedziński, Jan Martin, Jakub Molicki, 
Hubert Olszak, Łukasz Pieczyński, 
Piotr Pietruszko i grający trener Da-
riusz Pieczyński. Zespół ma za sobą 
pierwszy pojedynek kontrolny roze-
grany w Rydzynie, w którym zremiso-
wał z ekstraklasowym Red Dragons 
Pniewy 5:5.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Tęcza Leszno otrzymała dziką kartę na grę w pierwszej lidze. Stosowna licencja 
już została przyznana. W szeregach Tęczy ponownie - po nieco ponad półrocznej 
przerwie - zagościła Karolina Budeń. Do zespołu dołączyły również młode wy-
chowanki klubu: Aleksandra Brambor, Alicja Franckowiak, Oktawia Kowalska, Eli-
za Łakoma i Wiktoria Raczyńska.

LEKKOATLETYKA
Posłanie oszczepu na odległość 46,42 metrów i tym samym ustanowienie rekor-
du życiowego pozwoliło Annie Maciejewskiej z UKS Achilles Leszno na zdobycie 
brązowego medalu podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Warszawie.

SZACHY
Mikołaj Tomczak z MMKS Wieniawa 
Leszno triumfował w Mistrzostwach 
Polski Juniorów, które odbyły się we 
Wrocławiu, zarówno w konkurencji 
szachów szybkich, jak i błyskawiwcz-
nych. W zawodach wzięło udział 70 
szachistów z całej Polski.

KOLARSTWO
Niecodzienny wyczyn Kosmy Szafra-
niaka. Leszczynianin, w trakcie Ma-
ratonu Rowerowego Dookoła Polski, 
ustanowił nowy rekord imprezy. 3140 
kilometrów pokonał w czasie 7 dni, 7 
godzin i 7 minut.
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AUTOPROMOCJA

Ten należąc y do rzędu drapież-
ny c h  s s a k  z   r o d z i ny  s z o p o w a -
tych pochodzi z  Ameryki Północ-
nej. Należy do jednych z najbardziej 
inteligentnych ssaków świata. Jego in-
teligencja jest porównywalna z mał-
pami człekokształtnymi. W niewoli jest 
dużo trudniejszy do ułożenia niż pies. 
Wymaga dużo stanowczości oraz kon-
sekwencji, a z drugiej strony łagodności. 
Gatunek ten - jako inwazyjny - wystę-
puje również na terenie Polski. Popu-
lacja pochodzi od osobników zbie-
głych z  niewoli. Przez to obecnie 
w  naszym kraju na jego utrzyma-
nie należ y uz ysk ać poz wolenie. 
Szop posiada bardzo sprawne łapki oraz 
czułe opuszki palców. Nazwa pochodzi 
od sposobu polowania w mętnej wodzie 
na wodne zwierzęta, za pomocą dotyku. 
Jest wszystkożerny. Żywi się owocami, 
zjada również owady, pisklęta, jaja oraz 
drobne ssaki. W Ameryce często zdoby-
wa pokarm żerując w śmietnikach.

TEKST I ZDJĘCIE: MICHAŁ DUDKA
WSPÓŁPRACA: MICHAŁ TRZMIEL 

Czy wiesz, że… 

Najważniejszym zmysłem szopa
jest dotyk?!

Szop pracz (Procyon lotor)
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Kapelusz w roli głównej
Lato powoli zaczyna zbierać się do dalszej dro-

gi, a my zaczynamy odczuwać chęć okrycia 
się czymś cieplejszym. Przytulny kaszmir, nie-

śmiertelny denim oraz biała koszula. Wszystko to 
możemy połączyć z jednym dodatkiem – kapelu-
szem. Niby nic takiego, a jednak odgrywa tu swo-
ją główną rolę. Oczywiście wymyślono coś takie-
go jak wakacje last minute, więc jeśli nadal masz to 
wydarzenie przed sobą, poniżej również znajdziesz  
coś dla siebie. 

> Ponadczasowa biała koszula z najmodniej-
szym folkowym printem tego sezonu.  
> Proste dżinsy każda z nas znajdzie w swojej 
szafie. Nieważne, czy mamy szerokie biodra, 
tęższe uda, każda z nas w nich dobrze wygląda. 
Lekkie sandałki to najwygodniejsza opcja na 
lato. Jeśli jeszcze takich nie masz w swojej sza-
fie to nie zastanawiaj się długo tylko skorzystaj 

z ostatnich chwil wyprzedaży! 
> Mała kuferkowa torebka z motywem flamin-
ga to „must have” tego sezonu. I nie martw się, 
naprawdę pomieści wszystkie niezbędne akce-
soria. 
> Kapelusz tej stylizacji dodaje szyku i przeła-
muje dziewczęcy schemat.

Elegancki luz 

> Kaszmirowy sweter to 
trochę większy, ale z pew-
nością opłacalny wydatek. 
Ten w cukierkowym kolo-
rze sprawi, że opalona skó-
ra będzie wyglądać jeszcze 
piękniej. 
> Krótkie denim shorts to 
bezapelacyjnie symbol lata! 

> Białe trampki to taki sam 
obowiązkowy element jak 
czarne szpilki. 
> Złote kolczyki origami de-
likatnie ozdobią uszy. 
Pudrowy kapelusz nada 
luzu i nonszalancji temu 
outfitowi.

Chłodniejszy
wieczór

Wakacje last minute

> Na plaży strój kąpielowy jest obowiąz-
kowy. Nasza propozycja to jednoczęścio-
wy z delikatnymi paskami na plecach. 
> Skórzane sandały posłużą na pewno 
przez kilka sezonów, a będziesz mogła 
w nich przejść wiele kilometrów bez oba-
wy o ból stóp. 
> Materiałowa eco torba nie musi być 

nudna! Pomieści niezbędne akcesoria 
plażowe i zwróci uwagę innych plażowi-
czów. 
> Świat jest piękniejszy jeśli patrzysz na 
niego przez różowe okulary. Zwłaszcza 
gdy lato się kończy… 
> Słomkowy kapelusz ochroni Twoją gło-
wę w upalne południe. 

Wszystkie zestawy zostały stworzone na bazie produktów
łatwo dostępnych w popularnych sieciówkach lub  sklepach on-line.

TEKST: A. K.
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Marta Lewandowska /Lewa/
Książka

Ostatnio często czytam książki motywujące  mnie do 
działania. Pozycją, która dzielnie wspierała mnie przez 
kilka miesięcy walki o dofinansowanie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej była zdecydowanie „Pełna 
MOC możliwości” mojego guru w tej dziedzinie, Jacka 
Walkiewicza. Polecam wszystkie pozycje jak i wykłady 
tego pana.

Muzyka
Muzyka towarzyszy mi całe życie. Prawie 20 lat prze-
tańczyłam w leszczyńskim zespole Iskierki, góreckim 
Funky Flava, czy poznańskim GoodKats. Od kilku lat 
w moich głośnikach jak i sercu gra muzyka elektro-
niczna, głównie deep house, tech house,  dub i tech-
no. Ulubione nazwiska to m.in. Damian Lazarus, Lazare 
Hoche, Andrey Pushkarev,  Nick Curly czy Dennis Cruz. 
Polecam sprawdzić na Soundcloud ich profile! 

Festiwale
Od wielu lat spędzam wakacje jeżdżąc po festiwalach 
muzycznych z przyjaciółmi. Może nie da się na nich 
wypocząć jak na standardowym letnim  „all inclusive”,  
ale z pewnością można złapać sporo inspiracji, po-
znać ciekawych ludzi czy zwyczajnie się wytańczyć;) 
Moje ulubione festiwale to „Nagle nad morzem”, 
„Garbicz” czy „Melt Festival” tuż za naszą zachodnią 
granicą.

TEKST: A. K.

Cytat
 
Wierzę w moc słów (może dlatego, że pochodzę z rodziny dziennikarskiej). Często po przeczytaniu zdania zło-
żonego z idealnej sekwencji słów doznaje chwilowego olśnienia mówiąc sama do siebie- „dokładnie tak jest!”. 
Mam sporo definicji czy cytatów, które lubię i z którymi się zgadzam np. „Sukces to  mieć to czego się chcę, 
a szczęście to chcieć to co się ma” [Jacek Walkiewicz] czy „Nie wszystko co się opłaca- warto i nie wszystko war-
to, co się opłaca.”[Prof. Władysław Bartoszewski]. Pozostawiam do własnej interpretacji. 

Djka grająca muzykę elektroniczną w klubach w całej Polsce. Niedawno założyła własną firmę specjalizującą się w organizacji imprez oraz wynajmie sprzętu nagłoś-
nieniowego. Fanka literatury motywującej  i festiwalowych klimatów.

Miejsce
 
Gdy tylko jestem w Lesznie zawsze wybieram się do 
lasu w okolicach szpitala wojewódzkiego wraz z moim 
psem Afterem.  W tym samym miejscu rozpoczynam 
też moją tradycyjną już od czasów liceum trasę rowe-
rową przez Dąbcze-Pawłowice-Nowy Świat.  Jest to 
fajny odcinek na chwilowe oderwanie się i rozmyślanie 
o wszystkim i o niczym, a z racji, że lubię ze wszystkim 
się guzdrać ,nawet wyjściem na rower- często jest mi 
dane obserwować na tej trasie zachodzące słońce;)

Zawsze mam przy sobie...
...kalendarz! Taki zwyczajny, książkowy. Jestem 
bardzo spóźnialska, więc często zapisuję plan dnia 
co do godziny. Mimo to nie zawsze udaje mi się 
zapanować nad harmonogramem. Najbardziej lu-
bię kalendarze z ciekawym i ładnym printem, że-
by łatwiej było wpisywać w nim również te mniej 
przyjemne zadania.
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Głównym celem akcji jest promocja 
różnych form aktywności społecznej, 
w tym przede wszystkim wolontariatu, 
działalności organizacji pozarządowych 
i podmiotów ekonomii społecznej oraz 
leszczyńskich instytucji, placówek oświa-
towych i firm zaangażowanych spo-
łecznie. Poza tym AOL to świetna oka-
zja do integracji reprezentantów trzech 
sektorów – publicznego, prywatnego 
i pozarządowego.
- Już po raz trzeci leszczyńskie organiza-
cje pozarządowe spotkają się w jednym 
miejscu z różnymi instytucjami i firmami 
zaangażowanymi społecznie, by poka-
zać, że Leszno to nie tylko płynnie dzia-
łający organizm, połączony siecią ulic, 
placów, miejsc pracy i instytucji – zazna-
cza Anna Szymańska, pełnomocnik pre-
zydenta ds. organizacji pozarządowych. 
- Miasto Leszno to przede wszystkim lu-
dzie realizujący swoje pasje i marzenia, 
przekuwający pomysły w projekty, zmie-
niający bliższe i dalsze otoczenie, anga-
żujący się w różne działania społeczne, 
edukacyjne, artystyczne czy sportowe. 
Aktywne Obywatelskie Leszno powsta-
ła z myślą o podmiotach działających 
na rzecz lokalnej społeczności oraz  
o mieszkańcach. To szereg wydarzeń 
o różnym charakterze, wśród których 
każdy znajdzie atrakcje dla siebie. 
A. Szymańska: - Zaplanowane wydarze-
nia mają być wielkim świętem, organi-
zowanym dla wszystkich mieszkańców 
i gości naszego miasta oraz wyjątkową 

Wrzesień pod znakiem Aktywnego Obywatelskiego Leszna 

Dołącz do Aktywnych!
Przed nami trzecia edycja wydarzenia przybliżającego mieszkańcom Leszna działalność lokalnych organizacji pozarządowych: funda-
cji, stowarzyszeń, klubów sportowych i podmiotów ekonomii społecznej. Z roku na rok skala wydarzenia rośnie, a atrakcji przybywa. 
Nie może was zabraknąć!

okazją do wzajemnego poznania się i in-
tegracji leszczyńskich organizacji poza-
rządowych oraz innych instytucji działa-
jących w Lesznie z mieszkańcami. Liczne 
atrakcje dla osób odwiedzających festyn 
oraz inne wydarzenia będą współtwo-
rzyły wszystkie podmioty, które przyłą-
czą się do akcji. Wszystko to, by pokazać, 
jak wiele można zrobić wspólnie.

Głównym wydarzeniem w ramach akcji 
Aktywne Obywatelskie Leszno będzie 
Festyn Organizacji Pozarządowych, lesz-
czyńskich instytucji oraz firm zaangażo-
wanych społecznie, który odbędzie się 
16 września w alejce przed Stadionem 

im. Alfreda Smoczyka. Organizatorami 
festynu są: Miasto Leszno, Miejskie Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośro-
dek Kultury w Lesznie. Całość przyjmie 
charakter imprezy plenerowej, podczas 
której liczni wystawcy będą mieli moż-
liwość przedstawienia swojej działalno-
ści, swoich osiągnięć oraz oferty skiero-
wanej do lokalnej społeczności. Będzie 

wiele stoisk wystawienniczych oraz 10 
stref aktywności, edukacji i zabawy.
- Mieszkańcy Leszna i działające w mie-
ście organizacje pozarządowe wielo-
krotnie pokazały, że stanowią zgrany du-
et potrafiący działać razem i z korzyścią 

dla obu stron. Przejawem takiego dzia-
łania jest niewątpliwie akcja Aktyw-
ne Obywatelskie Leszno i odbywają-
cy się w jej ramach festyn. Poprzednie 
edycje udowodniły, że razem moż-
na więcej. Niech będzie tak i w tym 
roku. Zachęcam gorąco do udziału 
w wydarzeniu – zaprasza prezydent Łu-
kasz Borowiak.
Oprócz Festynu zorganizowane zosta-
ną m.in. Randki Obywatelskie (będące 
idealną okazją do integracji i nawiązania 
współpracy pomiędzy organizacjami), 
akcja Eko Leszno promująca ekologię 
i ochronę środowiska oraz dni otwarte 
w wielu fundacjach, stowarzyszeniach, 
klubach sportowych i spółdzielniach 
socjalnych.
Ponadto zaplanowano wyjątkową, sur-
vivalową grę miejską, turnieje piłkar-
skie i siatkarskie, wspólne zwiedzanie 
Ratusza i Starówki, spacer śladami lesz-
czyńskich murali, akcję krwiodawstwa 
„Przedsiębiorczość we krwi”, Leszczyń-
ski Dzień Przedszkolaka, piknik z okazji 
85-lecia OSP Gronowo, kampanię „Przy-
tul Amoska” polegającą na wypychaniu 
oraz zszywaniu wcześniej przygotowa-
nych maskotek PWSZ w Lesznie oraz 
wiele, wiele więcej.

Więcej informacji i szczegółowy pro-
gram wydarzenia znaleźć można na 
stronie 46, a także w internecie (www.
leszno.pl i  profil Leszczyńskie NGO na 
Facebooku).

Oblęgorek oczarował mnie zupełnie

(44/2017)
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Asfaltowa dróżka mieni się światłami 
i cieniami. Rozkołysane liście lipy rzucają 
cień raz na ciemny trakt, a innym razem 
na trawę wysyconą zielenią. Asfalt ciąg-
nie się przez niecałe 300 metrów. Spokój 
tutaj, a widok miły oczom. Po obu stro-
nach asfaltu stoją lipy. Tak napisał o nich 
Henryk Sienkiewicz w liście do syna, da-
towanym na 15 października 1900 roku: 
„Oblęgorek dostał w darze 600 lip kilku-
letnich. Drogę do szosy mają nimi wysa-
dzać w 4 rzędy [...]”.
Pisarz otrzymał majątek jako dar od pol-

skiego społeczeństwa z okazji 25-le-
cia pracy twórczej. W 1899 roku związał 
się Komitet Sienkiewiczowski, który za-
czął zbierać środki na rzecz przyszłego 
noblisty (nagroda przyznana w 1905 ro-
ku). W dwa miesiące odnotowano wpła-
ty na kwotę 44.000 rubli, a cała zbiórka 
zamknęła się w 71.000 rubli. Były dwa 
warianty wydatkowania tych środków – 
zakup kamienicy w centrum Warszawy 
lub nabycie majątku ziemskiego na pro-
wincji. Tak się złożyło, że właśnie w Ob-
lęgorku na sprzedaż wystawiony został 
dwór wraz z przyległościami. Sprzeda-
wał go rejent (współcześnie notariusz) 
Mieczysław Halik. Cenę nieruchomości 

Oblęgorek oczarował mnie zupełnie

Dwa miesiące po rozpoczęciu zbiórki na rzecz Komitetu Sienkie-
wiczowskiego wpłynęło 44.000 rubli. W sumie udało się pozyskać 
jeszcze więcej środków, a pieniądze miały zostać przeznaczone 
na zakup nieruchomości, która miała być darem polskiego społe-
czeństwa dla wybitnego pisarza Henryka Sienkiewicza.

ustalono na 51.249 rubli i 59 kopiejek, 
a za pozostałe pieniądze Komitet Sienkie-
wiczowski zdecydował się na dobudowa-
nie do domku leśnego i pawilonu myśliw-
skiego również części mieszkalnej.
Pisarz otrzymał akt notarialny 22 grud-

nia 1900 roku podczas jubileuszu obcho-
dzonego w warszawskim Ratuszu. Po raz 
pierwszy odwiedził to miejsce w 1901 ro-
ku, ale oficjalnie przyjechał do miejsco-
wości w czerwcu 1902 roku. Jak podają 
źródła, zgotowano mu w Oblęgorku wy-
jątkowe powitanie. Niestety, okazało się, 
że w budynku trudno było wytrzymać ni-
skie, zimowe temperatury, dlatego Sien-
kiewicz potraktował Oblęgorek jako let-
nią rezydencję. To tutaj miał pisać m. in. 
znaną młodzieży powieść „W pustyni 
i w puszczy”.
Z dworku Sienkiewicz korzystał do 1914 

roku. Tak pisał w liście do swojej znajo-
mej: „Oblęgorek oczarował mnie zupeł-
nie [...]”.
Po wybuchu I wojny światowej pi-

sarz wyjechał stąd do Szwajcarii. Zmarł 
w 1916 roku, ale majątek pozostał w rę-
kach rodziny. Po II wojnie światowej 
uległ nacjonalizacji i parcelacji. Bli-
skim Sienkiewicza pozostał tylko dwór 

wraz z parkiem. Pod koniec 
lat pięćdziesiątych nieru-
chomość ta została przeka-
zana na rzecz Skarbu Pań-
stwa z myślą o uruchomieniu 
w dworku muzeum pamią-
tek po pisarzu. Park wraz 
z drogą do dziś łączą drzewa, 
ofiarowane pisarzowi przez 
ziemianina Chludzińskie-
go z Orszy w Guberni Czerni-
chowskiej. Warto zobaczyć to 
miejsce, choćby przejazdem.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Prowadząca do dworku aleja lipowa, którą wspominał H. Sienkiewicz.
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Humor
na wrześniowe dni

Idzie baca na dwór za potrzebą. Wraca ca-
lutki mokry. Gaździna się go pyta: 
- Józwa, desc podo? 
- Ni... ino halny wieje.

↔

Stoi orzeł i sęp na krawędzi klifu. 
- Ej orzeł, luzujemy się? - pyta sęp. 
- Luzujemy. 
No i orzeł wraz z sępem rzucają się w prze-
paść i 2 metry nad ziemią spektakularnie 
hamują i wznoszą się w powietrze, po 
czym powracają na krawędź klifu. 
Nagle podchodzi do nich kolejny sęp. 
- Ej chłopaki, mogę się z wami poluzować? 
- No to się luzujemy. 
No i we trzech rzucili się w przepaść i tuż 
nad ziemią spektakularnie wyhamowali, 
po czym wznieśli się w powietrze i wrócili 
na krawędź klifu. 
Nagle podchodzi do nich wilk i mówi: 
- Ej chłopaki, mogę się z wami poluzować? 
- No to się luzujemy. 
No i wszyscy czterej rzucili się z krawędzi 
klifu. 
W połowie lotu orzeł pyta się wilka: 
- Ej wilk, ty masz w ogóle skrzydła? 
- Nie mam. 
- Ty to luzak jesteś.

↔

Żona wróciła do domu z kliniki chirurgi 
plastycznej. 
- Jak ci się podobam? 
Mąż przygląda się jej uważnie i mówi: 
- Zrobili co mogli.

↔

Dlaczego śmietana ma siniaki? 
- Bo jest bita.

↔

- Kochanie, zebrałam całą torbę swoich 
ubrań do oddania potrzebującym. 
- Po co? Nie prościej jest je wyrzucić? 
- Wyrzucić? Przecież są na świecie biedni 
i głodni ludzie, którym mogą się one przy-
dać. 
- Uwierz mi, nikt, na kogo będą pasować 
twoje ciuchy, nie jest głodny.

↔

Jasiu przychodzi do szkoły z obrzęknię-
tym, czerwonym nosem. Nauczycielka go 

pyta, co się stało. On odpowiada: 
- Miałem katar i ciągle siąpiłem nosem. Oj-
ciec się wkurzył, wziął odkurzacz i cały ten 
katar ze mnie wyciągnął. 
- Oryginalna metoda leczenia... 
- No, a opowiadałem jak tydzień temu mój 
braciszek miał zatwardzenie? 

↔

Chirurg do pacjenta: 
- Usunięcie tego gwoździa z pana głowy 
będzie kosztowało dwa tysiące. 
- Ale przecież ja mam ubezpieczenie 
w NFZ! 
- Na podstawie samego ubezpieczenia 
możemy go Panu lekko przygiąć, żeby nie 
przeszkadzał. 

↔

Facet próbuje wyrzucić teściową przez 
balkon. Pod balkonem przechodzi sąsiad 
i krzyczy: 
- Panie, zabijesz pan człowieka! 
- To się pan odsuń! 

↔

Przychodzi facet do dyrektora cyrku 
z psem na smyczy i niedużym pudełkiem 
w ręku. Twierdzi, że jest w stanie pokazać 
niesamowity numer, potrzebne jest mu 
tylko pianino. Przechodzą do pomieszcze-
nia z pianinem. Facet sadza psa przy in-
strumencie, a na nim stawia jeża, którego 
przed chwilą wyjął z pudełka. Pies zaczyna 
grać, a jeż pogwizduje do rytmu. 
Dyrektor cyrku jest zachwycony.  
- Zatrudniam pana od razu, ale muszę wie-
dzieć na czym polega trick. 
- Tak naprawdę to pies gra i gwiżdże, jeż 
tylko udaje. 

↔

- Doktorze jak wyleczyć owsiki? 
- A co, kaszlą? 

↔

U wspólnych znajomych Kowalski poznał 
miłą panią. 
- Ilekroć pan się uśmiecha, mam ochotę 
zaprosić pana do siebie. 
- Pani mi pochlebia. 
- Och, pan mnie źle zrozumiał, ja jestem 
dentystką. 
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HOROSKOP
Baran (21.03 – 19. 04)

Ten miesiąc przyniesie Ci sporo nowości. Przyjmij je z otwartymi ramionami, na-
wet jeśli z początku wydadzą Ci się nie do końca trafione. Będzie to dobry czas dla 
Twoich finansów i rozwoju zawodowego. Lepiej odstaw używki i zastanów się nad 
nową dietą.

Byk (20.04 – 22. 05) 
Bardzo uważaj na finanse, można powiedzieć, że będą Ci się rozpływać w rękach, 
a Ty nie będziesz umiał znaleźć źródła ich wypływu. Na Twojej drodze znajdzie się 
człowiek, który otworzy Ci oczy na pewne sprawy związane z rodziną.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)
Sprawa, która od dłuższego czasu spędzała Ci sen z powiek, znajdzie swój finał. 
Miesiąc rozpoczniesz nieco burzliwie. Za to końcówka będzie dla Ciebie prawie że 
spełnieniem marzeń. Szykuj się na duże zmiany.

Rak (22.06 – 22.07)
Twoje zdrowie zacznie szwankować, do tego stopnia, że będziesz popadał z jedno 
w drugie. Zainteresuj się intensywniej wizytą u specjalistów, bo sam z tego nie wyj-
dziesz. Jedynie samemu możesz zacząć pracować nad odpornością.

Lew (23.07 – 23.08)
Nareszcie w Twoim sercu zagości spokój, a w życiu harmonia. Zbierzesz plony swo-
ich decyzji, choć ciężko było je podjąć. W tym miesiącu możesz odetchnąć, choć 
pracy będzie w koło Ciebie bardzo dużo. Będziesz w swoim żywiole.

Panna (24.08 – 22.09)
Bardzo dużo myśli kłębi się w Twojej głowie, zwłaszcza jeśli chodzi o życie zawodo-
we. We wrześniu, znajdziesz w końcu swoją drogę, co za tym idzie Twojej finanse 
również znajdą się na wyższym poziomie. Ważne tylko żebyś nie przegapił okazji.

Waga (23.09 – 22.10)
Teraz przyjdzie Ci stoczyć bój o siebie, o swoje plany i pragnienia. Spokojnie wy-
grasz tą walkę. Jeśli masz plany dotyczące kupna lub sprzedaży czegoś, wstrzymaj 
się do drugiej połowy miesiąca, znacznie lepiej na tym wyjdziesz. 

Skorpion (23.10 – 21.11)
Twoje życie obróci się o kilkadziesiąt stopni, wcześniejsze wydarzenia pozwolą Ci 
jaśniej spojrzeć na to co Cię otacza. Dojrzejesz do ważnych dla Ciebie decyzji. W za-
sadzie na każdym polu Twojego życia. Poukładaj swoje priorytety.

Strzelec (22 11 – 21. 12)
Twoje życie prywatne będzie w wielkim rozkwicie, co prawda nie wszystko będzie 
szło po Twojej myśli, jednak czasami warto pójść na kompromis. To dobry miesiąc 
na załatwienie spraw urzędowych, które leżały odłogiem.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)
Wrzesień nie będzie dla Ciebie łaskawy. Sporo zaognień. Przypadnie Ci w udziale 
niemała awantura i jej konsekwencje. Jednak dzięki kobiecie, która stanie za Tobą, 
ze wszystkiego wyjdziesz obronną ręką. Pod koniec miesiąca zaplanuj jakiś wypad 
za miasto.

Wodnik (20. 01 – 18. 02)
Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Ktoś zaproponuje Ci lukratywny inte-
res, wchodź w to śmiało. Niczym w zasadzie nie ryzykujesz. Dodatkowo poszerzysz 
swoje kwalifikacje zawodowe.

Ryby (19.02 – 20.03)
Początek miesiąca uderzy Cię jak piorun, jednak z upływem dni, zaczniesz wływać 
na znacznie spokojniejsze wody. Obudzi się w Tobie chęć zmian i poszerzania swo-
jej wiedzy. Finanse stabilne, pod koniec miesiąca przyjdzie dodatkowy grosz.

Horoskop klasyczny na na miesiąc
wrzesień opracowała Wróżka Nadija
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Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, Bojanowo, Krzywiń, Poniec.

Kontakt z redakcją: leszczyniak@mtlmedia.pl

Wydawca i adres redakcji:
MTL Media sp. z o. o.
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno

Redaktor naczelny: Łukasz Domagała | tel. 781-659-433 | lukasz@mtlmedia.pl
Zastępca redaktora naczelnego: Michał Dudka | tel.  693-549-699 | michal@mtlmedia.pl
Reklama i kolportaż: Tomasz Młynarczyk | tel. 603-668-780 | tomasz@mtlmedia.pl

Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Domagała

Druk: Polska Press Sp. z o. o. Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań
ul. Malwowa 158
60-175 Poznań/Skórzewo

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów lud 
odmowy ich publikacji. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów w części
lub w całości bez zgody wydawcy zabronione.

Leszno

Rydzyna

Święciechowa

Wijewo Włoszakowice
Lipno

Krzemieniewo

Osieczna

Poniec

Bojanowo

Krzywiń

W naszym zasięgu
prawie 150 tysięcy osób!
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Data Nazwa imprezy
2 września VII Rajd rowerowy im. Zdzisława Adamczaka z metą nad Jeziorem Górznickim

2 września
godz. 14-18 Targi Ekonomi Społecznej „Jarmark Pomysłów”, Leszno, Rynek, szczegóły na: www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl

2 września
godz. 12:30 V edycja Zawodów Furmana, Wilkowice, kompleks boiskowo-parkowy

2 - 3 września
godz. 16 Bukówieckie Lotanie – 24-godzinna sztafeta biegowa, Boisko Szkolne w Bukówcu Górnym

3 września
godz. 14 V edycja festynu „Dawno, dawno temu na wsi”, Wilkowice, boisko K.S. Szabet-Korona Wilkowice

5 września
godz. 17:30 Otwarcie pokoju Stanisława Grochowiaka oraz spotkanie poetyckie, Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, ul. Chrobrego 3

7 września
godz. 18-19:30 Pokaz filmów w ramach „Małe Festiwale TY i JA”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5

8 września
godz. 18-19:30 Spotkania z podróżnikami - „USA. Jeszcze Dziki Zachód”, Bojanowo, ul. Ratuszowa 10a

9 września
godz. 10-14 Rynki Śniadaniowe, Leszno, Plac Metziga

9 września
godz. 16:30-21 Powrót Króla, Leszno, Rynek, szczegóły na: www.leszno.pl

9-10 września XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru , Leszno / Rydzyna / Osieczna / Rawicz

10 września, godz. 
16-17 Wykład pt. „Architektura kościołów protestanckich w Lesznie i okolicy”, Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31

15 września, godz. 
20-21:15 Spotkania z podróżnikami - „Autostopem do Chin”, Wijewo, ul. Powstańców Wielkopolskich 19

16 - 24 września Aktywne Obywatelskie Leszno (szczegóły na str. 42 i 46)

16 września, godz. 
10-14 Warsztaty fotograficzne „W świecie abstrakcji”, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, ul Chrobrego 3

17 września, godz. 
16:30-18 Marsz dla Życia i Rodziny, Leszno

19 września, godz. 
10-13 Przedsiębiorczość we Krwi, Leszno, Rynek, szczegóły na: www.riph.pl

23-24 września Festiwal „Miasto Grochowiaka”, Leszno, szczegóły na: www.leszno.pl

Chcesz, aby zapowiedź Twojej imprezy znalazła się w tym kalendarium?
Napisz do nas na adres leszczyniak@mtlmedia.pl!

AUTOPROMOCJA
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