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# krótko i na temat o tym, co we wrześniu
Zmiana organizacji ruchu na Niepodległości

LESZNO > Ulica Niepodległości na
odcinku pomiędzy rondami Solidarności i Inki znowu jest dwukierunkowa. Przypomnijmy, że wcześniej ruch

na tym odcinku odbywał się tylko
w kierunku centrum miasta. Najpoważniejszą przeszkodą w udrożnieniu przejazdu pozostawał brak miejsc

postojowych w tym rejonie. Teraz
puszczenie ruchu w obu kierunkach
stało się możliwe, gdyż samochody
przeniosły się na nowo wybudowany

parking u zbiegu ulic Niepodległości i Studziennej. Na zdjęciach: ulica
Niepodległości jeszcze przed udrożeniem oraz nowy parking.

Zdjęcia: Łukasz Domagała

LED-y w mieście

Do otwarcia za 50 lat

Początek współpracy

LESZNO > W przyszłym roku ma rozpocząć
się w mieście wymiana lamp ulicznych starego typu na energooszczędne oświetlenie
LED-owe. Wymianie poddane zostanie przeszło 1000 punktów świetlnych na terenie
całego Leszna. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 1,8 mln zł i finansowany będzie z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaletą takiego rozwiązania jest częściowa
umarzalność zobowiązania. Nowe lampy
przyczynią się do oszczędności energii elektrycznej, co pozwoli zmniejszyć rachunki
o około 150.000 zł.

LESZNO > Powstaje nowa siedziba Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, a na dobry początek w jej murach umieszczono
"kapsułę czasu", czyli dwie tuby, w których znalazły się przedmioty ciekawe
z punktu widzenia przyszłych pokoleń.
Wśród pamiątek są między innymi proporzec, zdjęcie pracowników stawiających nową szkołę, zdjęcia i nazwiska
przedstawicieli władz miasta, karty kroniki szkoły z 1920 roku, a także drukowane wydania prasy lokalnej. Poza tym
przyszłym pokoleniom pozostawione
zostały listy od obecnych uczniów.

LESZNO > Dzięki wsparciu leszczyńskiej PWSZ udało się zaprosić przedstawicieli węgierskiego miasta Dunaújváros. Leszczyńska uczelnia już
od pewnego czasu współpracuje z tamtejszym uniwersytetem. Teraz
przychodzi czas na współpracę na niwie samorządowej. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak podpisał w tej sprawie list intencyjny, co pozwoli na
rozwinięcie kontaktów na różnych szczeblach.
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110 lat OSP w Poniecu
PONIEC > Na początku września świętowano zacny jubileusz miejscowej jednostki OSP. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji
strażaków oraz ich rodzin. Była również okazją do wręczenia strażackich
odznaczeń.
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Król powrócił!

Zmiany w nazwach ulic

LESZNO > Jeśli wrzesień, to oznacza, że na rynku można było się spodziewać barwnego korowodu, przypominającego mieszkańcom dawne czasy. Po raz kolejny
byliśmy świadkami "Powrotu Króla", czyli powitania przybywającego do Leszna
Stanisława Leszczyńskiego. Wydarzenie ma wyjątkowy charakter, toteż co roku
przyciąga wielu widzów, nie tylko leszczynian.

LESZNO > Zgodnie z tzw. "ustawą dekomunizacyjną" w mieście zmienione zostały nazwy dwóch ulic, kojarzące się z minionym ustrojem politycznym. I tak z piedestału spadł Leon Kruczkowski i na jego miejsce wkroczyła Wisława Szymborska, a zamiast ulicy Zygmunta Schaefera będzie Zbigniewa Herberta. Tym samym
miasto postawiło na literaturę.

Pieniądze na projekty obywatelskie
BOJANOWO > Do 22 września można było zgłaszać propozycje dotyczące wydatkowania środków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Bojanowo.
Kwota zarezerwowana na ten cel opiewa na 75.000 zł. Projekty zostaną poddane ocenie, a te, które otrzymały największą ilość punktów, zostaną zrealizowane
w przyszłym roku.

Kolejna firma działa w I.D.E.I.
LESZNO > Przemysłowe tereny w południowo-zachodniej części miasta są łakomym kąskiem dla inwestorów. Strefa ekonomiczna na dawnych polach irygacyjnych wygląda tak, jak w dużych aglomeracjach i przyciąga do pracy coraz więcej
mieszkańców Leszna oraz ościennych terenów. We wrześniu oficjalnie otwarto
fabrykę firmy VMI Poland, zajmującej się m. in. wytwarzaniem maszyn do produkcji opon. Poza tym w obiektach działalność prowadzi inne duże przedsiębiorstwo - TKK Kabeltechniek, specjalizujące się w produkcji wiązek do różnych urządzeń. Firmy dysponują trzema budynkami o łącznej powierzchni 13 tys. m. kw.
Zdjęcia: T. Młynarczyk
REKLAMA
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# krótko i na temat o tym, co we wrześniu
Balonowe szaleństwo

Zmarł Józef Młocek

LESZNO > Chociaż pogoda nie była sprzyjająca, na murawie stadionu Alfreda
Smoczyka można było podziwiać balony prezentujące się w ramach 4. Balonowych Mistrzostw Europy Kobiet. Ustawienie do pionu tych niesamowitych statków powietrznych wymagało wiele zachodu ze strony operatorów, ale doznania
wizualne były wyjątkowe.

LESZNO > Odszedł w wieku 90 lat. Pochodził z Kalisza, ale na trwałe związał się
z Lesznem, organizując Aeroklub Leszczyński i szkoląc szybowników oraz pilotów. Poza tym był współzałożycielem w Lesznie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Józef Młocek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski za pracę w lotnictwie, a w 2010 roku otrzymał tytuł Zasłużony
dla Miasta Leszna.

Piękny wiek!
CZERWONA WIEŚ > Urodzona w Jurkowie, a mieszkająca od 23 lat w Czerwonej
Wsi Bronisława Matuszewska, świętowała 95. urodziny. Z tej okazji jubilatkę i jej
rodzinę odwiedził burmistrz Krzywinia Jacek Nowak. Złożył jej życzenia zdrowia,
pomyślności i pogody ducha.

Będzie kanalizacja
Zdjęcie: Ł. Domagała

Wietrzne święto
TARCHALIN > Na początku miesiąca na boisku sportowym przeprowadzono
Otwarte Zawody Latawcowe w ramach "Święta Latawca". Na starcie stanęło 57
zawodników i zawodniczek w dwóch kategoriach - modeli gotowych i wykonanych własnoręcznie. W klasyfikacji latawców wykonanych samodzielnie pierwsza
lokata przypadła Bartoszowi Belli, druga - Amelii Derlatko, a trzecia - Kamilowi
Mani. W kategorii latawców gotowych na podium stanęła Zofia Ratajczak, drugie
miejsce zajął Mateusz Czerwiński, a trzecie - Dawid Biernaczyk.

Wieczór z prymasem
KRZYCKO WIELKIE > W Folwarku Mila odbyła się X edycja "Wieczoru z Prymasem
Andrzejem Krzyckim", która miała o tyle wyjątkowy charakter, że zbiegła się z 500.
rocznicą reformacji. Hasło przewodnie spotkania to "Andrzej Krzycki a Reformacja". W jego ramach wykłady wygłosili ks. Waldemar Gabryś oraz dr Marcin Błaszkowski. Spotkanie zostało połączone z benefisem pochodzącego z Wąsosza aktora Mieczysława Hryniewicza, znanego z ról w polskich produkcjach telewizyjnych
takich jak "Zmiennicy" czy "Na Wspólnej".
REKLAMA

BRENNO > W Urzędzie Gminy Wijewo podpisana została umowa na wykonanie
kanalizacji sanitarnej w Brennie. Inwestycję będzie realizować WUPRINŻ S.A. z Poznania. Prace rozpoczęte zostaną już teraz na ulicach Powstańców Wielkopolskich i Leszczyńskiej, a finał robót zaplanowano na maj przyszłego roku.

Wspomnienie wybuchu II wojny światowej
LESZNO > 1 września obchodzono w Lesznie 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji złożono wiązanki kwiatów, a także zapalono znicze w miejscach pamięci - pod tablicą upamiętniającą zastrzelenie Pawła Kaprykowskiego,
na grobie pułkownika Wiecierzyńskiego, jak również pod licznymi leszczyńskimi
pomnikami, w tym Pomnikiem Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego. Przy najnowszym leszczyńskim rondzie (zbieg ulic Kiepury i Zamenhofa) odsłonięta została tablica poświęcona jego patronowi - doktorowi Mieczysławowi Opatrnemu.

Miasto jeszcze bardziej zielone
LESZNO > Nikogo nie trzeba przekonywać, że zieleń poprawia samopoczucie
i pozwala oddychać mieszkańcom pełną piersią. Leszno nie tylko stawia na ekologiczną komunikację, ale również sięga po środki na poprawę terenów o kluczowym znaczeniu dla estetyki. Do Urzędu Miasta Leszna wpłynęła informacja, iż
wniosek opatrzony nazwą "Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie" uzyska dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone na zagospodarowanie: alei
Słowackiego wraz z przyległościami, terenów przy ul. 17 Stycznia w sąsiedztwie
stadionu żużlowego, terenów zielonych przy ul. Kordeckiego, Parku 1000-Lecia,
jak również na odnowę zieleni położonej przy leszczyńskich ulicach.

Bezpieczniej pod latarniami
GMINA BOJANOWO > Zasilane słońcem oświetlenie typu LED zainstalowano
w kilku punktach gminy Bojanowo. Po dwie lampy zamontowano przy drogach gminnych w Giżynie oraz Pakówce, po jednej - w Potrzebowie, Wydartowie
Pierwszym oraz Czechnowie. Inwestycję wartą 63.000 zł wykonała firma RMS Polska z Zagorzyc.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Wodór zamiast benzyny
i oleju napędowego
Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że przyszłością motoryzacji będą auta elektryczne. Toyota od wielu lat działa na rzecz rozwoju tej
technologii, a jednym z elementów działań koncernu było wprowadzenie na rynek pojazdów hybrydowych. Podstawowym problemem pozostaje wciąż sprawa szybkiego ładowania tych pojazdów. Czy i w jaki sposób można sobie z tym poradzić?

W

yobraźmy sobie, że na polskim
rynku pojawiają się nagle miliony samochodów zasilanych
energią elektryczną. W miastach przyjemniej się oddycha, gdyż nie czuć już spalin.
Co prawda pozostają jeszcze kopcące kominy, ale i tak jest to krok ku podniesieniu
jakości życia mieszkańców. Miliony elektrycznych samochodów trzeba podpiąć
do sieci elektroenergetycznej kraju. Żeby je szybko naładować, potrzeba ogromnej mocy. Mocy, której na chwilę obecną
może zabraknąć. Samochody chcemy ładować szybko i sprawnie, czyli tak jak robiliśmy to do tej pory, korzystając ze stacji
paliw. Zadanie wydaje się być karkołomne. Brakuje infrastruktury, nie ma gniazdek, a te, które są, nie pozwalają na szybkie uzupełnienie energii w akumulatorach.
Podczas zakończonego we wrześniu 27.
Forum Ekonomicznego w Krynicy Toyota
przedstawiła rozwiązanie, które może stać
się trzecią drogą w rozwoju elektromobilności w Polsce. Trzecią drogą, która pozwala osiągnąć kompromis pomiędzy koniecznością pozyskiwania czystej energii,
akceptowalnym czasem ładowania i jednocześnie nie obciążaniem systemu elektroenergetycznego. Tym kompromisem
jest seryjnie produkowany samochód wodorowy - Toyota Mirai.
Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu.
REKLAMA

Polska produkuje ogromne ilości wodoru,
który stanowi produkt uboczny w przemysłach spożywczym czy chemicznym. Jego ilość szacuje się na około milion ton
rocznie. Za mało? Nasz kraj węglem stoi.

przez kilka minut. Samochód przetwarza
go w energię elektryczną i w ten sposób
zasilany jest silnik pojazdu. Samochód jest
cichy, oszczędny i na jednym tankowaniu
pokona ponad 700 km, czyli tyle, ile obecnie przejeżdża samochód na jednym baku
benzyny czy oleju napędowego. Odpady?
Para wodna.
- Samochód napędzany wodorem jest
pojazdem elektrycznym, a to oznacza,
że projekt elektromobilności uwzględnia
wodór. To ciekawe i obiecujące paliwo mówił podczas Forum Ekonomicznego

Prezentacja Toyoty Mirai na Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Wodór można pozyskiwać również z tego
surowca, a w efekcie uzyskujemy jeszcze
większą ilość ekologicznego paliwa.
Uczestnicy spotkania w Krynicy przekonali się, że zastosowanie wodoru może być dla Polski rozwiązaniem najlepszym. Tego rodzaju paliwo tankuje się

wiceminister energii Michał Kurtyka.
- Popularność naszego stoiska z Toyotą
Mirai oraz odbyte tutaj rozmowy i spotkania potwierdziły, że technologia wodorowa
idealnie wpisuje się w narodowy program
rozwoju elektromobilności - wtórował
ministrowi Witold Nowicki, wiceprezes

Toyota Central Europe, a także Członek
Zarządu Toyota Motor Poland.
Technologia wodorowa może zostać zaimplementowana nie tylko do samochodów osobowych, ale również do
większych pojazdów, czyli na przykład
autobusów.
Elektromobilność to także niezwykle popularne na polskim rynku samochody
o napędzie hybrydowym, których liderem w produkcji i sprzedaży jest właśnie
Toyota. Wystarczy spojrzeć na statystyki
- w 2017 roku koncern sprzeda w Polsce
około 18.000 samochodów z tym rodzajem napędu (Toyota i Lexus liczone razem). Na razie hybrydy wciąż są tańsze od
samochodów elektrycznych, umożliwiają
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i nie wymagają inwestycji w stacje ładowania. Dodajmy, że zakup hybrydy staje się bardziej opłacalny
niż inwestycja w pojazd z silnikiem diesla,
a ceny już dawno są na poziomie akceptowalnym dla przeciętnego konsumenta.
- Według Toyoty przyszłość elektromobilności to auta miejskie zasilane prądem
z gniazdka lub stacji ładowania oraz większe samochody elektryczne z ogniwami
paliwowymi. Zanim to nastąpi i masowo
przesiądziemy się do aut w pełni elektrycznych, proponujemy, aby w Polsce zachęcać kierowców do zakupu właśnie aut
niskoemisyjnych, w tym z napędem hybrydowym - podkreśla W. Nowicki.
Rząd mógłby przyczynić się do popularyzacji takich rozwiązań poprzez systemowe wsparcie zakupu pojazdów niskoemisyjnych, w konsekwencji prowadząc
do wyparcia z rynku pojazdów starszych
(45/2017)
techniczne.
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Wymyślił sposób na dodatkowy zarobek

Ojciec okradł córkę

LESZNO > Sprzedawca biżuterii okazał się złodziejem. Policja zatrzymała 23-latka z powiatu rawickiego, który był zatrudniony w sklepie jubilerskim, ale trudnił
się nie tylko sprzedażą precjozów. Mężczyzna - jak ustalili dzielnicowi z Leszna pomiędzy lipcem a wrześniem miał ukraść 9 sztuk wyrobów ze złota o wartości
około 25.000 zł. Wśród skradzionego mienia miały być pierścionki, sygnety męskie oraz łańcuszki. 23-latek zastawiał towar w leszczyńskich lombardach. Kontrola tych punktów pozwoliła odzyskać większość precjozów. Mężczyzna ma postawione 7 zarzutów kradzieży, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

GMINA BOJANOWO > Policja zatrzymała 61-letniego mężczyznę, podejrzanego
o kradzież z domu córki dwóch złotych pierścionków o wartości 1400 złotych.
W tym czasie kobieta wraz z mężem i dzieckiem wyjechała na wakacje, a 61-latek
miał doglądać posesji. Mężczyzna zastawił złoto w lombardzie, dostając za nie
450 złotych. Pieniądze przeznaczył podobno na pokrycie długów. Biżuteria została odzyskana, a za kradzież mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Lewy towar w plecaku
LESZNO > 12.000 złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności 47-letniego mieszkańca gminy Lipno. Otóż mężczyzna ten został zatrzymany na ulicach
Leszna, a w samochodzie, którym się poruszał, znajdował się plecak wypełniony
20 paczkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Następstwem tego znaleziska było przeszukanie posesji 47-latka. Tam funkcjonariusze natknęli się na 14
litrów spirytusu z nielegalnego źródła oraz 15.000 sztuk papierosów. Grozi mu za
to do 3 lat więzienia.

REKLAMA

Zaczęło się od zatrucia
REKLAMA

BOJANOWO > Eksperymenty z narkotykami nie zawsze kończą się dobrze. Tak
było w opisywanym przypadku, gdyż 18-latka z miasteczka trafiła do szpitala po
tym, jak zażyła marihuanę. Po karetkę zadzwoniła kuzynka dziewczyny, która
zauważyła u niej utratę przytomności i bezdech. Przy 18-latce znaleziono marihuanę. Później policja zatrzymała 23-letniego brata dziewczyny. Oboje mają postawione zarzuty posiadania środków odurzających, za co grozi im kara do 3 lat
więzienia.
REKLAMA

Toyota Mikołajczak
Leszno, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
tel. 65 529 63 13
www.toyotamikolajczak.pl
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Brudny ciągnik, pijany kierowca

Złodziejski "geniusz"

LESZNO > Ułańska fantazja mieszkańca Łodzi mogła doprowadzić do drogowej tragedii.
Mężczyzna kierował dużym ciągnikiem rolniczym, ale ktoś przekazał informację, że traktorzysta może być pod wpływem alkoholu. Patrol zauważył go na jednym z najważniejszych skrzyżowań w Lesznie, czyli na styku ulicy Dąbrowskiego i Alei Jana Pawła II. Pojazd
był kompletnie brudny, tak bardzo, że nie szło rozpoznać jego koloru. Traktorzysta niewiele zrobił sobie z sygnału do zatrzymania wysyłanego przez policję. Przyspieszył i odjechał w kierunku wiaduktu. Funkcjonariusze poprosili o wsparcie kolejnych patroli. Ciągnik pokonał wiadukt i zatrzymał się na czerwonym świetle. Gdy mundurowi próbowali
pochwycić kierowcę, ten skręcił wielkimi kołami w ich stronę, próbując najechać. Później
odjechał w kierunku Wschowy. Pościg prowadziły trzy radiowozy, ale traktorzysta ani myślał się poddać. Próbował spychać policyjne pojazdy z jezdni, poruszał się całą szerokością drogi krajowej. Za Lesznem został zablokowany. Jeden z policjantów przedostał się
do kabiny i wyjął kluczyki ze stacyjki, za co rozzuchwalony kierowca uderzył go w twarz.
Łodzianin - nota bene zatrudniony przy budowie drogi ekspresowej S5 - miał w wydychanym powietrzu około 2 promili alkoholu. Mężczyzna ma postawione cztery zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pod wpływem alkoholu, narażenia
mundurowych na utratę zdrowia i życia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności.

LESZNO > Ta pani przeszła sama siebie. Mowa o 20-letniej mieszkance
Zgorzelca, która ukradła markowe perfumy w jednej z leszczyńskich drogerii. W kręgu zainteresowania kobiety znalazły się wody toaletowe. Włożyła je do torby, a później udała się do kasy, gdzie wypełniła formularz
przystąpienia do programu lojalnościowego drogerii. Podała w nim prawdziwe dane. O tym, że dopuściła się przestępstwa, zorientowali się ochroniarze, którzy przeglądali monitoring. Zauważyli, że współdziała w tej
kwestii z młodym mężczyzną. Pani została zatrzymana. Postawiono jej zarzut kradzieży produktów o wartości 2000 zł. Wspólnik jest poszukiwany.
Policja uważa, że para może być zamieszana w inne kradzieże, do których
dochodziło w tym rejonie oraz w województwach dolnośląskim i lubuskim. Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Samochód o zbyt dużej mocy?
JERKA > Jak można tłumaczyć zbyt szybką jazdę samochodem? Na przykład w taki sposób, w jaki zrobił to 26-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Mężczyzna kierujący
audi A5 przekroczył prędkość dozwoloną w terenie zabudowanym o 73 km/h. W ten sposób stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Ciekawe są okoliczności zatrzymania dokumentu. Mężczyzna miał stwierdzić, że być może czas sprzedać ten pojazd, bo ma… zbyt dużą
moc.

Na ostrej bani
KŁODA > Mocno zwolnił, próbując zachować pewien dystans do radiowozu - takie zachowanie 44-letniego mieszkańca gminy Rydzyna wydało się podejrzane policjantom, dlatego postanowili poddać go kontroli.
Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 5 w kierunku Wrocławia, ale
jeszcze w obszarze Kłody. Mężczyzna po policyjnym sygnale przyspieszył i wjechał w drogę, gdzie obowiązuje zakaz zawracania. Zmierzał ze
znajomym do punktu skupu złomu. Kłopot w tym, że nie miał uprawnień
do kierowania samochodem, które stracił za pijaństwo i był zupełnie nietrzeźwy (w wydychanym powietrzu prawie 2,5 promila alkoholu). Trochę
mu się nazbierało, bo do tych przewinień należy dodać niepodporządkowanie się zakazowi oraz niezatrzymanie do kontroli. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# strażacy w akcji
Fatalny upadek

Czołowe zderzenie osobówki z TIR-em

BOJANICE > Na prywatnej posesji doszło do wypadku z udziałem mężczyzny.
Miał on spaść z dachu. Na miejsce wezwane zostały Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz karetka pogotowia. Pierwszej pomocy przedmedycznej udzielali strażacy. Nie udało się przywrócić mężczyźnie czynności życiowych. Dochodzenie
w sprawie wypadku prowadzi policja.

DŁUGIE STARE > Doszło do niego na drodze krajowej nr 12. Renault megane
wbiło się w ciągnik siodłowy DAF z naczepą. Kierowca auta osobowego został
zakleszczony w środku. Uwolnili go strażacy, rozpierając wrak auta przy pomocy
narzędzi hydraulicznych. Następnie poszkodowanego przekazano pogotowiu
ratunkowemu. Strażacy zabezpieczyli wyciek oleju napędowego z ciężarówki
i uprzątnęli resztki powypadkowe. Jezdnię oczyścili przy pomocy sorbentu. Renault nadaje się do kasacji. Ciągnik siodłowy ma uszkodzony przód i lewy bok.
Zniszczony został także fragment naczepy. Straty oszacowano na 150.000 zł.

Ulatniał się gaz
LESZNO > Na stacji paliw przy Al. Konstytucji 3 Maja doszło do rozszczelnienia
dystrybutora LPG. Na miejsce pojechały cztery zastępy strażaków z grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Pracownicy stacji mieli usłyszeć wcześniej
delikatne syczenie, charakterystyczne dla upływu gazu. Zabezpieczono miejsce
zdarzenia, ale wstępne pomiary nie wykazały nieprawidłowości. Dla sprawdzenia
wycieku zdemontowano osłony dystrybutora i wówczas okazało się, że rozszczelnienie jest efektem poluzowania śrub. Po ich dokręceniu dokonano kontroli układu. Wezwany na miejsce serwisant stwierdził, że już wszystko jest w porządku.
Podczas wykonywania operacji stale monitorowano rejon stacji pod kątem zagrożenia wybuchem.

Pożar w piwnicy
WŁOSZAKOWICE > Niewłaściwe składowanie materiałów palnych przy piecu
było prawdopodobnie przyczyną pożaru w piwnicy na jednej z posesji. Spaleniu uległo częściowo wyposażenie pomieszczenia. Po ugaszeniu ognia strażacy
sprawdzili piwnicę kamerą termowizyjną i miernikami wielogazowymi. W akcji
brały udział cztery zastępy straży pożarnej - dwa z JRG Leszno wraz z drabiną mechaniczną, a także po jednym z OSP Włoszakowice i Bukówiec Górny.

Zdjęcie: KM PSP w Lesznie

REKLAMA

Zdjęcie: KM PSP w Lesznie

Zapłonął volkswagen
ŚWIĘCIECHOWA > Na ulicy Śmigielskiej w płomieniach stanął volkswagen caddy.
Pożar wybuchł w komorze silnika. Ugasiły go dwa zastępy strażaków - z JRG Leszno i OSP Święciechowa. Przyczyną wybuchu ognia było zwarcie instalacji elektrycznej. Straty to 10.000 zł.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Najlepszy w teren i na autostradę
Dynamiczny, pojemny, wygodny i dobrze wykonany - widać, że
w renault koleos zadbano o każdy detal. Nie ma w nim miejsca na
przeciętność - wszak to flagowy SUV producenta.
Trzeba przyznać, że linia nadwozia
Koleosa robi wrażenie. Wystarczy
spojrzeć na układ świateł przednich,
świetnie współgrających z zasadniczą
częścią sylwetki pojazdu, aby utwierdzić się w przekonaniu, że ten samochód poradzi sobie z wieloma przeszkodami. Nie bez znaczenia jest fakt,
że w testowanym przez nas egzemplarzu zastosowano dziewiętnastocalowe obręcze kół, które wydają się
być najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla tego modelu.
Przestrzeń ładunkowa
Zastanawialiście się kiedyś, w jaki
sposób można otworzyć bagażnik?
Kartą? Oczywiście, ale inżynierowie
wymyślili jeszcze jedno rozwiązanie,
które w wielu przypadkach okazuje
się niezwykle przydatne. Wyobraźcie
sobie, że podchodzicie do auta obładowani zakupami i nie za bardzo
jest jak zabrać się za otwieranie tylnej klapy. Z pomocą przychodzi czujnik, który - poprzez ruch stopą pod
zderzakiem - powoduje automatyczne otwarcie bagażnika. Niby bajer,
a jakże przydatny. Skoro już podnieśliśmy klapę, sprawdźmy, jak wygląda przestrzeń ładunkowa w nowym
Koleosie. Na oko do środka wejdzie
naprawdę dużo bagaży, gdyż do dyspozycji użytkownika jest prawie 580
litrów. Składając oparcia tylnej kanapy uzyskuje się aż 1795 litrów, a to
już prawdziwe "lotnisko".
Wnętrze
Wersja Initiale Paris jest najbogatszą
opcją wyposażenia Koleosa. Są tu
obite skórą, regulowane elektrycznie
i wentylowane fotele, pozwalające
przyjąć właściwą pozycję nawet użytkownikom uskarżającym się na bóle
kręgosłupa. Nie mogło być inaczej,
gdyż jest to samochód na naprawdę dalekie podróże. Producent ponad wszystko postawił na pełny komfort użytkowników. Nie trzeba chyba
wspominać o automatycznej dwustrefowej klimatyzacji i wielu innych
udogodnieniach, w tym również panoramicznym dachu.
Padła komórka? Nie ma problemu,
złącza USB umieszczone między innymi pomiędzy fotelami pozwolą

przywrócić ją do życia w przypadku
rozładowania. Pasażerowie zasiadający na tylnej kanapie mają również
dostęp do gniazda zapalniczki i mnóstwo miejsca na nogi. To bardzo ważna informacja dla osób wysokich.
Zarządzanie
Najważniejszym elementem sterującym samochodem jest wbudowany w konsolę środkową dotykowy
ekran o przekątnej 8,7 cali. Stanowi
on swoiste centrum dowodzenia pojazdem. Z poziomu urządzenia ustawimy nawigację, sparujemy telefon
komórkowy z zestawem głośnomówiącym czy skonfigurujemy oświetlenie auta i wszystkie wskaźniki. Skoro
dotarliśmy do tego momentu, warto
podkreślić, że w tym miejscu można
spersonalizować sposób wyświetlania elektronicznego panelu kierowcy,
wybierając tradycyjny wygląd licznika, albo nieco bardziej ekstrawagancki. Skorzystać można również z różnych motywów kolorystycznych. Dla
każdego coś miłego.
Asystent kierowcy
Renault korzysta z najnowszych zdobyczy technologii. Kierowca, cofając
samochodem, zamiast zerkać w lusterka, może kontrolować tę operację, spoglądając w ekran na konsoli
centralnej. Wyświetla się tam obraz
z kamery wraz z liniami informującymi o tym, ile miejsca jest do dyspozycji. Samochód zaopatrzony jest
w czujniki parkowania, które dźwiękiem informują o wszelkich przeszkodach pojawiających się w obrębie
pojazdu. W przypadku tak dużego
samochodu te udogodnienia wydają
się mieć charakter nieodzowny.
Na panelu bocznym, obecnym przed
oczami kierowcy, poza podstawowymi informacjami o prędkości oraz
bieżącym czy średnim spalaniu, znalazło się również miejsce na asystenta pasa ruchu. Wystarczy zjechać na
białą linię na środku jezdni, aby zadudnił charakterystyczny dźwięk, informujący, że opuszczamy przynależną nam strefę. Oczywiście dźwięk ten
można wyłączyć lub ściszyć, chociaż
taka informacja wydaje się być cenna, gdyby kierowca przypadkowo

przysnął za kierownicą. Na tej samej
konsoli wyświetlają się także symbole ograniczeniu prędkości, a odbywa
się to poprzez odczytywanie informacji ze znaków drogowych. To taka
dyskretna kontrola, żeby bezpiecznie
prowadzić auto i jednocześnie nie zapominać, że pod maską siedzi prawdziwy potwór.

Duże koła i przyjemnie zestrojone,
charakterystyczne dla francuskich samochodów zawieszenie powodują,
że auto płynie po jezdni. Znakomicie
radzi sobie na polskich, nie zawsze
doskonałych drogach, prawidłowo
wybierając wszelkie nierówności.

Dźwięk

Nowy Koleos, jako samochód masywny, wyposażony w silnik o dużej
pojemności, musi swoje spalić. Ale
biorąc pod uwagę, że pojazd waży
ponad 1700 kg, apetyt na olej napędowy nie jest dramatycznie duży.
Spora w tym zasługa systemów elektroniczych, które zachęcają kierowcę do stosowania zasad ecodrivingu.
Rozsądnie operując pedałem gazu na
drodze krajowej, poruszając się zgodnie z przepisami, można osiągnąć
spalanie rzędu 6,5 litra na 100 km.
Prawdopodobnie wartość tę jeszcze
bardziej da się obniżyć, co deklarują
kierowcy, którzy już swojego Koleosa
dotarli. Zadowalające spalanie uzyskuje się na drodze ekspresowej przy
prędkości 120 km/h. Nieco gorzej jest
w mieście, ale to akurat nie jest nic
nadzwyczajnego.

Głośnik tu, głośnik tam - w no wym Koleosie można poczuć się
nicz ym w sali koncer towej. Nagłośnienie dostarczyła firma Bose,
renomowany producent tego rodzaju sprzętu. Urządzenie audio również
jest obsługiwane z poziomu konsoli centralnej. Muzykę można włączyć
z pendrive'a albo skorzystać z radia.
Warto dodać, że poza tradycyjnym
radiem FM w Koleosie można włączyć rozgłośnie nadające w cyfrowym systemie DAB+, za co należy się
producentowi szczególna pochwała.
W innych pojazdach obsługa tego systemu wcale nie jest taka oczywista.
Napęd
Tę część, choć jest niezmiernie ważna, zostawiliśmy sobie na koniec.
Testowana przez nas wersja Koleosa wyposażona została w silnik diesla o pojemności 2 litrów i mocy 175
koni mechanicznych, współpracujący
ze skrzynią biegów X-Tronic. Jest to
skrzynia automatyczna i bezstopniowa. Trudno doczepić się do jej działania. Samochód przyśpiesza płynnie,
operując we właściwym zakresie obrotów. Co ciekawe, w nowym Koleosie zastosowano technologię pozwalającą na przenoszenie napędu na
cztery lub dwa koła oraz tryb automatyczny, dostosowujący się do pokonywanego terenu.

Spalanie

Podsumowanie
Renault Koleos w najnowszej wersji
to drogowy wojownik z charakterem.
W najmocniejszej opcji daje satysfakcję z jazdy przy przyzwoitym spalaniu rzeczywistym. Długą jazdę znakomicie umila rozbudowany system
audio, a o komfort kierowcy i pasażerów dbają świetnie działająca klimatyzacja dwustrefowa i wentylowane
fotele. Na tylnej kanapie jest naprawde dużo miejsca, a jeśli akurat nie
mamy pasażerów, opuszczając oparcie tylnego fotela uzyskujemy imponująca przestrzeń ładunkową. (46/2017)
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# mamy mistrzostwo!

Unia Leszno powrócił
Fogo Unia Leszno mistrzem Polski! Po niezwykle emocjonującym finałowym dwumeczu Byki pokonały Betard Spartę Wrocław 94:86.
Losy tej jakże pięknej historii ważyły się do ostatniego biegu.

T

o nie był dla Byków sezon usłany
różami, a przynajmniej nie każda
jego część. Różnych perypetii było co niemiara. Jak nie kontuzja, to brak
formy; jak nie problemy sprzętowe, to
rozczarowanie po porażce w obliczu roli
faworyta… łatwo nie było. No ale – kto
mówił, że będzie? Polska Ekstraliga jest
bez wątpienia najmocniejszą ligą żużlową świata i to dało się odczuć przez ostatnich kilka miesięcy. W stawce nie było
słabych drużyn, nie było łatwych meczów
i nie było pewnych punktów. Walka, charakter, skupienie… te elementy były niezbędne do zajęcia wysokiej pozycji w ligowej tabeli.
- Walczymy, nie poddajemy się – powtarzali jak mantrę zawodnicy i szkoleniowcy leszczyńskiego klubu w trakcie sezonu. A my wszyscy im wierzyliśmy, bo do
końca byliśmy przekonani o ogromnym

potencjale, jaki w nich drzemie.
Ostatecznie wszystko - jak co roku - miały rozstrzygnąć play-offy. I choć leszczynianie, którzy po sezonie zasadniczym
zajmowali czwarte miejsce nie byli stawiani w roli faworytów, to pewnie żaden
z fanów Byków nie zakładał innego scenariusza, jak wywalczenie medalu Drużynowych Mistrzostw Polski. Wszak historia już nie raz pokazywała, że jeśli
ktoś ma pozytywnie zaskoczyć i sięgnąć
po najcenniejszy kruszec, to z pewnością
Byki – już teraz piętnastokrotni mistrzowie kraju.
ŚWIĘTA WOJNA W PÓŁFINALE
Mecze pomiędzy Unią Leszno a Falubazem Zielona Góra od zawsze dostarczały niezwykłych emocji. Nie inaczej było
i tym razem, kiedy to obie ekipy połączył
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ze sobą półfinał Ekstraligi 2017.
Najpierw Byki dały pokaz siły przed
własną publicznością. 50:40.
Potem rewanż z mocnym otwarciem w Zielonej Górze. Po czterech
biegach leszczynianie prowadzili
aż 16:8 i awans do finału zdawał się
być formalnością. I choć zawodnicy
z Myszką Miki na plastronie podjęli
jeszcze rękawice, to mecz zakończył
się zwycięskim dla Byków remisem
45:45 i to oni mieli stworzyć niezwykłe widowisko wespół z Betardem Spartą Wrocław, walcząc o złote medale.
FINAŁ NA MIARĘ MISTRZÓW
Jak na najlepsze zespoły przystało, mecze finałowe były prawdziwą
gratką dla wszystkich fanów czarnego sportu w Polsce. Cios za cios,
punkt za punkt…
Pierwszy mecz kończy się

# mamy mistrzostwo!
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ła na należny jej tron
BYCZE PLAY-OFFY
Leszno 50 – 40 Zielona Góra
(Sajfutdinow 7+1, Kildemand 2, Pawlicki
9+2, Zengota 10+1, Kołodziej 10, Smektała
6, Kubera 6+2)
Zielona Góra 45 – 45 Leszno
(Sajfutdinow 9, Kildemand 3+2, Pawlicki
10+1, Zengota 3+1, Kołodziej 11, Kubera
2+2, Smektała 7+1)
Leszno 49 – 41 Wrocław
(Sajfutdinow 7+1, Kildemand 0, Pawlicki
10+2, Zengota 9, Kołodziej 9, Smektała 10,
Kubera 4+2)
Wrocław 45 – 45 Leszno
(Sajfutdinow 12+1, Kildemand 1, Pawlicki
14, Zengota 4+2, Kołodziej 11+1, Kubera 1,
Smektała 2+1)

zwycięstwem gospodarzy z Leszna
49:41, a to, co wydarzyło się w rewanżu
na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu,
przeszło chyba najśmielsze oczekiwania najbardziej wytrawnych ekspertów.
Sportowa poezja! Jeszcze na trzy gonitwy przed końcem spotkania pozycję
mistrzów zajmowali wrocławianie, którzy pewnie prowadzili 41:31. A potem…
potem działy się cuda. Podopieczni Piotra Barona wygrali trzy ostatnie biegi. Po
niezwykłym rollercoasterze wydarli remis w meczu i przypieczętowali wywalczenie 15. tytułu mistrzów kraju dla Unii
Leszno.
Piękny sen się spełnił, po raz kolejny. Dzięki naszym wspaniałym, charyzmatycznym matadorom i ich teamom.
Brawo!
MISTRZOWSKA FETA

Nie mogło być inaczej. Zawodnicy Fogo Unii, od razu po powrocie z Wrocławia, spotkali się ze swoimi fanami na
Stadionie im. Alfreda Smoczyka i wspólnie z nimi świętowali. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca. Wspólna radość i duma wypełniły całe Leszno.
Sportowe szczęście unosi się w powietrzu
po dziś dzień.
Jeszcze na stadionie, w euforii, padły pierwsze deklaracje dotyczące nowego sezonu. Wiele wskazuje na to, że
barw Unii Leszno nadal będą bronić Piotr Pawlicki, Emil Sajfutdinow, Janusz Kołodziej, Grzegorz
Zengota, Bartosz Smektała i Dominik Kubera. Z klubem prawdopodobnie pożegna się Peter
Kildemand, który ma za sobą trudny i pełen rozczarowań
sezon.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA:
ŁUKASZ WACHOWICZ

Średnie biegopunktowe
zawodników Fogo Unii Leszno
w sezonie 2017
Emil Sajfutdinow
Janusz Kołodziej
Piotr Pawlicki
Bartosz Smektała
Grzegorz Zengota
Peter Kildemand
Dominik Kubera

2,044
2,012
1,920
1,803
1,703
1,479
1,321
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# zdjęcia

Ważne
Zdjęcie:
M. Nowak

Nie liczy się wiek i postrzeganie przez ludzi.
Nie jest istotna liczba
zapełnionych stron lekarskiej kartoteki. Nie
ważne, że los i czas próbowały przekonać ciebie
do swoich racji. Najważniejsze, że chcesz żyć i że
nie brakuje ci wewnętrznej siły i motywacji, by
nieustannie współtworzyć otaczający świat
i czerpać z tego radość.

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

W niebo
Zdjęcie:
Członkowie
Stowarzyszenia
„Wygraj Siebie”
Dosięgnąć gwiazd?
Praga, przepiękne
Osiągnąć
niemożli-miasto oSpełniać
niezwykłej
historii,
we?
marzez wieloma
zapierającymi
nia?
Pewnie!
Uwierz
dech
zabytkami. W jedw
to, konsekwentnie
nymdo
z piękniejszych
dąż
osiągnięcia ceparków
wylu
i ciesz królewski
się zdobyciem
poczynekszczytów.
- paw i jego
kolejnych
Wytowarzysz.
grywaj!
Spójrz w niebo
i zapomnij o wszelkich
granicach.

# zdjęcia
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Moment
Zdjęcie:
H. Maćkowiak

Fotografia to uchwycenie momentu - momentu
zauważonego przez fotografującego... Most Świętokrzyski w Warszawie
cudownie pomalowany
światłem zachodzącego
słońca.

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

Zimowe fantazje
Zdjęcie:
W. Składkowski

Nieubłaganie zbliża się zima, ale to wcale nie jest
powód do smutku. Ta pora roku również ma swój
urok, zwłaszcza kiedy
można wybrać się z aparatem w ustronne miejsce.
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# inicjatywy

Niezwykłe, obywatelskie Leszno
To niesamowite, jak rozległa jest aktywność mieszkańców Leszna. Nawet największe
ośrodki w Polsce mogą nam jej
pozazdrościć. Bo takie rzeczy
tylko w Lesznie!

Z

a nami trzecia edycja Aktywnego
Obywatelskiego Leszna – akcji organizowanej przez Miasto Leszno,
której głównym celem jest promocja różnych form aktywności społecznej. Wielkie, dziewięciodniowe święto wszystkich
działaczy rozpoczęto z pompą. Na terenie przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka odbył się Festyn z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych
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(stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych), spółdzielni socjalnych, instytucji
miejskich oraz firm zaangażowanych społecznie. W sumie stoiska z licznymi atrakcjami przygotowało – bagatela – około
180 różnych podmiotów!
- To wydarzenie bez precedensu... To niezwykłe, że w naszym niewielkim Lesznie zorganizowano święto
aktywności na tak wielką
skalę. Pewnie nie skłamiemy mówiąc, że mamy do
czynienia z największym
tego typu przedsięwzięciem w całym kraju – padało ze sceny, na której
odbyło się wiele występów i pokazów.
Całość podzielono na
12 stref aktywności. Bez
wątpienia każda z tysięcy osób, które w ten
dzień pojawiły się przy
stadionie, znalazła coś
dla siebie.
Radości i satysfakcji
nie krył prezydent Łukasz Borowiak – dumny z mieszkańców i ze
swoich współpracowników, którzy w przygotowanie AOL włożyli całych siebie.
Nietuzinkowe święto
z niezliczonymi atrakcjami było zasługą

przede wszystkim pracowników Urzędu
Miasta, a dokładniej Biura Pełnomocnika
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Wielkie słowa uznania. Brawo!
Festyn rozpoczął trzecią edycję AOL. Potem odbyły się jeszcze dni otwarte w organizacjach (interesujące spotkania, zajęcia, warsztaty, pokazy, zabawy i wiele
więcej) oraz Obywatelski Poniedziałek w Ratuszu (m.in. spotkanie z prezydentem i urzędnikami, porady dla mieszkańców, spacer z przewodnikiem po
Starówce).
Aktywne Obywatelskie Leszno 2017
dobitnie odpowiedziało na pytanie, jak
wielki potencjał społeczny drzemie
w mieszkańcach Leszna i jak wielką rolę w naszym życiu odgrywa aktywność
obywatelska.
Z niecierpliwością czekamy na kolejną
edycję…
A niezaangażowanym sugerujemy włączenie swojej aktywności. W Lesznie
naprawdę można robić wiele różnych
rzeczy. Możliwości są ogromne. Wykorzystajcie je.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Specjaliści

od francuskich aut
Jeździsz samochodem francuskiej produkcji? Chcesz go tanio serwisować, a w razie problemów czy awarii naprawić w przystępnej cenie? Najlepszym wyborem będzie firma Auto Frans Ryszard
Zygmunt, gdzie naprawy odbywają się z użyciem części zamiennych wysokiej jakości.
Każdy samochód kiedyś przechodzi
awarię. Jak nie psują się elementy mechaniczne, to posłuszeństwa odmawiają podzespoły elektroniczne. Grunt to
znaleźć fachowców, którzy przeprowadzą trafną diagnozę i uporają się z problemem. Firma Auto Frans Ryszard Zygmunt na rynku istnieje od 2012 roku
i przez ten czas zdążyła zjednać sobie
szerokie grono klientów. Warsztat specjalizuje się w samochodach francuskich
marek, dlatego na ulicy Pilotów w Strzyżewicach naprawisz peugeota, citroena, renault, dacie, a także nissana. Firma

serwisuje i naprawia zarówno pojazdy
osobowe, jak również auta dostawcze

z zakresie mechaniki, elektryki i elektroniki. Tutaj wykonasz serwis klimatyzacji czy wymienisz płyny eksploatacyjne.
Auto Frans zajmuje się również naprawą
samochodów powypadkowych.
Pracownicy firmy Auto Frans zdobywali
doświadczenie w autoryzowanych stacjach obsługi. Obecnie na bieżąco przechodzą szkolenia z zakresu naprawy
pojazdów francuskich marek, gdyż technologia w motoryzacji zmienia się z dnia
na dzień.
- W pracy wykorzystujemy nowocześnie
wyposażone zaplecze naprawcze i diagnostyczne, zgodnie
z wymaganiami producentów aut. Posługujemy się oprogramowaniem,
pozwalającym wykryć usterki i ustalić
ich źródło. Jesteśmy
w stanie przeprowadzić gruntowną
diagnostykę każdego
francuskiego pojazdu
- mówi inż.Krzysztof
Zygmunt.
Auto Frans, dzięki
stałej współpracy z renault, zostało autoryzowanym przedstawicielem należącej

do koncernu marki Motrio. Firmowane są nią wysokiej jakości części samochodowe o takiej jakości jak oryginały.
Wś r ó d n i c h
znajdują się
m. in. klocki
i tarcze hamulcowe, filtr y,
świece żarowe
i zapłonowe
czy kompletne rozrządy.
Zdecydowaną
zaletą zamienników Motrio
jest atrakcyjna cena, co
jest lepszym
wyborem
niż kupowanie części niemarkowych. Dodatkowo Motrio oferuje produkty uniwersalne, takie jak płyny
eksploatacyjne, żarówki, akumulatory,
a nawet ogumienie. Stosowanie części

Motrio realnie wydłuża czas eksploatacji
samochodu.
Warto podkreślić, że Auto Frans napra-

wia również pojazdy innych marek niż
francuskie w zakresie zawieszenia, silnika, układu kierowniczego oraz elementów elektrycznych i elektronicznych.

www.motrio.com

(47/2017)
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# opowieść kryminalna

Cofanie, upadek i śmierć

Tego dnia pogoda była wyśmienita - jezdnia sucha a widoczność dobra. Jednak splot okoliczności spowodował, że 70-letnia kobieta została poważnie poturbowana pod kołami samochodu. Kilka dni później zmarła w szpitalu. Kierowca stanął za to przed sądem.

C

zesław W. zdecydowanym krokiem przeszedł od pawilonu do samochodu. Duży dostawczak zajmował miejsce wyznaczone specjalnie dla
takich pojazdów. Wsiadł za kierownicę
i zaczął przeglądać papiery. Tego dnia miał
do załatwienia jeszcze wiele spraw. Tuż
obok samochodu, trochę jakby dla kontrastu, z nogi na nogę przestępowała Antonina J. Starsza pani, chcąc przecisnąć się pomiędzy autami, prawdopodobnie lekko
popchnęła drzwi samochodu, w którym
siedział mężczyzna. Zamknęły się, a ona,
trzymawszy w rękach siatki z zakupami,
poszła dalej. Kierowała się w stronę chodnika. W tym samym czasie Czesław W.
rozpoczął cofanie.
- Ruszyłem powoli, może z prędkością 3
kilometrów na godzinę. Cofałem po łuku i poczułem, że na coś najechałem - mówi 42-letni mężczyzna. - Wyszedłem z auta, podbiegłem do tylnej części samochodu.
Na środku ulicy, może jakieś 5 metrów
za autem leżała ta pani. Była przytomna, podała mi z głowy numer telefonu do
REKLAMA

synowej. Nie mogłem wybrać tego numeru,
tak byłem zdenerwowany.
Zajście widziała wyraźnie kobieta, która
przechodziła w pobliżu miejsca zdarzenia.
- Widziałam, jak ta pani przymyka drzwi
i jak znajduje się w tylnej części pojazdu,
kiedy kierowca zaczynał cofać. Nie było
szans, aby ją zauważył. Przewróciła się,
krzyczała. Wtedy zjechał z jej nóg. Ten pan
był roztrzęsiony, w szoku - wspomina.
Z jej obserwacji wynikało, że samochód
wyjechał z miejsca postojowego w sposób
dynamiczny, a nie - jak mówił mężczyzna
- bardzo powoli. Z drugiej strony trudno
jednoznacznie oszacować jaka jest różnica
pomiędzy jazdą szybką a powolną.
70-latka po wypadku trafiła do lecznicy
z poważnymi obrażeniami nóg. Zmarła
kilka dni później, a bezpośrednią przyczyną śmierci był zawał serca. Zdaniem biegłego patomorfologa zgon Antoniny J. był
następstwem wielonarządowych obrażeń
odniesionych podczas wypadku.
Potrącenie zostało zarejestrowane przez
monitoring. Biegli z zakresu rekonstrukcji

zdarzeń drogowych dopatrzyli się rażących nieprawidłowości w zachowaniu Czesława W. Zauważyli, że mężczyzna znajdował się w strefie zamieszkania,
nie ustąpił pieszej pierwszeństwa, nie zachował szczególnej ostrożności i zlekceważył możliwość przebywania kobiety za
pojazdem.
- Bezpośrednio za autem nikogo nie było.
To ta pani mi weszła pod samochód - bronił się mężczyzna podczas przesłuchania
w charakterze podejrzanego.
Czesławowi W. prokurator postawił zarzut nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, którego
następstwem była śmierć kobiety. Podczas
pierwszej rozprawy przed leszczyńskim
sądem mężczyzna przyznał się do spowodowania kolizji, ale nie do wywołania zgonu. Obrona kwestionowała opinię biegłego
patomorfologa co do przyczyny śmierci i na tę okoliczność specjalista pojawił
się w sądzie. W pełni podtrzymał swoją
wcześniejszą opinię, zaznaczając, że sekcja zwłok jest w tym przypadku badaniem

ostatecznym i najpewniejszym.
Prokurator nie miał wątpliwości co do winy Czesława W., podkreślając zignorowanie przez niego tak ważnych elementów,
jak obecność w strefie zamieszkania czy
obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. Wniósł o wymierzenie mężczyźnie
m. in. kary więzienia w zawieszeniu, co
spotkało się z oporem strony obrończej.
Oskarżony w ostatnim słowie przeprosił
rodzinę zmarłej i poprosił sąd o sprawiedliwy wyrok. Temida uznała 42-latka winnym popełnionego czynu, za to skazała go
na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata z obowiązkiem informowania sądu o przebiegu okresu próby i 1500
zł grzywny. Mężczyzna ma również zapłacić synowi zmarłej 5000 zł jako częściowe
zadośćuczynienie oraz musi pokryć koszty postępowania sądowego. Obrona będzie
apelować od wyroku.
PS Imiona i inicjały nazwisk bohaterów
tekstu zostały zmienione
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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eBOK w leszczyńskich wodociągach
z myślą o klientach i środowisku

Kontakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie jeszcze nigdy nie był tak szybki, łatwy i wygodny,
jak obecnie! Z ogromną satysfakcją informujemy, że uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, zwane w skrócie eBOK.
Jest to nowe narzędzie komunikacji i rozliczeń z wodociągami, uzupełniając tradycyjną obsługę w Dziale Obsługi Klienta Spółki przy
ulicy Lipowej. Logowanie do eBOK jest już dostępne na dedykowanej stronie www.ebok.mpwik-leszno.pl
Ciągłość realizacji usług według standardów gwarantujących najwyższą jakość i zadowolenie Klientów aglomeracji
leszczyńskiej to istotny cel strategiczny
MPWiK w Lesznie. Dążąc konsekwentnie do jego realizacji, oddajemy w ręce
Klientów nowoczesne narzędzie, które pozwala uzyskać wiele KORZYŚCI
i MOŻLIWOŚCI w jednym miejscu, jak
choćby:

A jak wyglądał sam proces
wdrożenia?
W pierwszej kolejności zmodyfikowano Zintegrowany System Informatyczny funkcjonujący w Spółce i wzbogacono go o automatyczny generator faktur
do plików w formacie PDF. Następnie
rozpoczęto prace nad dokumentacją
postępowania przetargowego, w szcze-

elektryczną do naszych domów.
W pierwszym etapie uruchomiono
i udostępniono zespołowi projektowemu testową wersję platformy internetowej eBOK, do której zespół wprowadził
szereg zmian uwzględniających indywidualne potrzeby Spółki. eBOK jest
intuicyjny i przystępny. Zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał
oczekiwania Klientów. Spółka przygo-

» bezpłatny dostęp do platformy
» wgląd w swoje należności i salda oraz zawarte umowy
» opłacanie rachunków za wodę i ścieki poprzez dostęp do płatności on-line
» usługę e-Faktura
» indywidualne powiadomienia email
» bieżące monitorowanie zużycia wody
» elektroniczne podawanie stanu wodomierza
lub zgłaszanie potrzeby jego wymiany
» bezpieczeństwo transmisji i przechowywania danych
» nowe narzędzie komunikacji z MPWiK oraz
oszczędność czasu.

To wszystko w komfortowych warunkach, bez konieczności wychodzenia
z domu, poprzez przejrzysty interfejs
i dostęp do informacji 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki eBOK
Klient uzyskuje łatwy dostęp do rozliczeń i większość spraw może załatwić samemu. Szybko i wygodnie, z dowolnego
miejsca o dowolnym czasie.
Wzorem podobnych rozwiązań, funkcjonujących już w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, idea wdrożenia takiego rozwiązania znalazła się
w bieżących planach Zarządu Spółki,
udało się też ująć w planie inwestycyjnym na rok 2017 niezbędne środki finansowe do realizacji tego zadania. Na
początku bieżącego roku został więc powołany zespół projektowy, który rozpoczął prace nad wdrożeniem eBOK w leszczyńskich wodociągach. Złożony był
z grona kilku specjalistów Działu Obsługi
Klienta, Działu Informatyki i Automatyki,
Działu Inwestycji, a także Działu Edukacji
i Obsługi Zarządu, wraz z Prezesem Zarządu MPWiK na czele.

gólności nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) wyczerpująco opisującej wszystkie oczekiwane funkcjonalności eBOK
oraz nad opracowaniem projektu umowy wdrożeniowej. W marcu br. ogłoszono przetarg, prowadzony na zasadach
określonych w „Regulaminie udzielania
zamówień MPWiK”, na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie Elektronicznego
Biura Obsługi Klienta (eBOK)”. Ostatecznie do Spółki wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma KartGIS Sp.
z o.o., z siedzibą w Warszawie, z którą
podpisano umowę na realizację zadania. Referencje tej firmy z wdrożenia
eBOK w branży wod-kan są niemałe.
To między innymi Wodociągi w Warszawie, Jaworznie, we Wrocławiu,
w Sosnowcu, a ostatnio także w Płocku. Warto dodać, iż takie nowoczesne
rozwiązania funkcjonują już także od
pewnego czasu w przedsiębiorstwach
dostarczających gaz oraz energię

towała też z myślą o Klientach ulotki informujące, gdzie i w jaki sposób można
zarejestrować się do eBOK. Dodatkowo
na stronie logowania umieszczone są
multimedialne prezentacje obrazujące krok po kroku rejestrację konta oraz
poszczególne funkcjonalności systemu.
Co istotne, dane udostępnione Klientom obejmują historyczny okres od
dnia 1 stycznia 2015 roku. Dostęp do
platformy internetowej eBOK jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową
7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na
dobę.
Do założenia/rejestracji konta dostępowego jest wymagane podanie informacji umieszczonych na jednej z faktur, wystawionych w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Następnie użytkownik otrzyma wiadomość drogą elektroniczną
z instrukcjami dalszego postępowania
na wskazany przez siebie adres email.
Pomyślna rejestracja umożliwi dostęp
do funkcjonalności platformy.

A co z opłatami za rachunki?
- Klienci mogą mieć oczywiście obawy, że
poprzez skorzystanie z tej nowej usługi, dokonanie opłaty elektronicznie będzie ich
obciążało dodatkową opłatą bankową.
Ale przecież tak jest także i dziś, gdy Klienci opłacają rachunki w banku czy na poczcie. Opłata za przelew wyniesie 1 zł. Jest to
prowizja pobierana przez Operatora systemu płatności on-line, firmę Blue Media S.A.
z Sopotu. Być może też niektórzy będą zdania, że lepiej opłacić rachunek w naszej kasie. Myślimy jednak o rozwiązaniach, które
będą zachęcać do korzystania z tej elektronicznej usługi. W przyszłorocznej taryfie
chcemy bowiem wydzielić grupę taryfową
dla tych, którzy będą korzystać z e-Faktury,
by dla nich miesięczne opłaty abonamentowe były niższe. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta nie spowoduje też zamknięcia
kasy przy ul. Lipowej. Nadal będzie można
w niej dokonać opłat za wodę i ścieki - tłumaczy Rafał Zalesiński, prezes MPWiK.
Ważną korzyścią z funkcjonowania eBOK
jest także e-Faktura. Nie trzeba jej drukować, nie trzeba jej też wysyłać pocztą.
Rezygnując z papierowego dokumentu i przechodząc na faktury elektroniczne, pomagamy chronić polskie
lasy, oszczędzamy energię i ograniczamy zanieczyszczenie środowiska. Płatnik ma w ten sposób łatwy dostęp do faktury, możliwość jej podglądu
i kontroli swoich wydatków.
eBOK jest dodatkowym narzędziem
(oprócz np. mediów społecznościowych), które ułatwi Klientom kontakt
z leszczyńskimi wodociągami. Dlatego mamy nadzieję, że spotka się ono
z szerokim zainteresowaniem wśród
mieszkańców aglomeracji leszczyńskiej i już dziś serdecznie zapraszamy do
korzystania.
Ws z e l k i e i n f o r m a c j e z w i ą z a ne z rejestracją do eBOK można
uzyskać na stronie internetowej
w w w.mpwik-leszno.pl, a także
w Dziale Obsługi Klienta Spółki
(tel. 65 529 83 44, 65 529 83 14,
tel. kom. 609 267 767).
(48/2017)
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Mapa w końcu w pełni użyteczna
We wrześniu 2016 roku w internecie wystartowała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Miała służyć do łatwego i anonimowego powiadamiania policji o niepokojących zjawiskach, ale na początku nie do końca spełniała swoją rolę. Jak jest obecnie?

N

arzędzie na pozór nie różni się
niczym od innych map dostępnych w internecie. Można ją powiększyć, pomniejszyć lub podejrzeć ulice. Ale ma inny ważny przymiot - można
na niej zaznaczyć wykroczenie lub przestępstwo. Odbywa się to poprzez postawienie znacznika w miejscu zagrożonym.
Jak to się dzieje? Wyjaśnijmy na przykładzie pana Marka.
Pan Marek widzi, że młodzież regularnie
pije alkohol pomiędzy blokami na osiedlu
X. Wchodzi na mapę zagrożeń dostępną
w sieci, przybliża sobie obszar, na którym
nagminnie dochodzi do tych zdarzeń i klika w lewym dolnym rogu przeglądarki
internetowej na plus. Wybiera kategorię,
w tym przypadku "grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją" i naciska w miejscu, gdzie widuje młodych

ludzi. I tutaj przechodzimy do sedna sprawy - jeszcze kilka miesięcy
temu można było zaznaczyć wyłącznie, że takie
zdarzenie ma miejsce. Niestety, czasami była to informacja zbyt ogólna i trudna do weryfikacji
dla stróżów prawa.
W sierpniu mapa
została poprawiona.
- Teraz, wybierając
ikonkę, użytkownik może krótko opisać, o co
chodzi. Do tego mapa umożliwia dołączenie
zdjęcia, krótNarzędzie z ramienia leszczyńskiej policji obsługuje kom. Krzysztof Kubiak.
kiego wideo czy
pliku tekstowego. Wcześniej brakowało tych informacji, a obecnie, dzięki zmianom, dokładn i e w i e m y,
z jakim problemem mamy
do czynienia.
Ponadto można zaznaczyć,
o jakich porach, czy w jakich dniach
tygodnia odnotowywane
są zdarzenia
- mówi komisarz Krzysztof
Kubiak, zastępca naczelnika
Wydziału Prewencji KMP nowych zdarzeń. Pośród wszystkich zgłoTak wygląda Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa w
internecie.
w Lesznie.
szeń w powiecie leszczyńskim wiodąPolicjanci
mają
pięć
dni
na
przeprowacą kategorią jest „nieprawidłowe parkoREKLAMA
dzenie weryfikacji zgłoszenia w terenie, wanie”. Na drugim miejscu znajduje się
w tym czasie zmieniają się również kolo- „spożywanie alkoholu”, a na trzecim ry ikon dostępnych na mapie. Dzięki te- „przekraczanie dozwolonej prędkości”.
mu użytkownicy wiedzą, czy zgłoszenie Obecnie, po zmianach, mapa ma tylko
zostało potwierdzone, czy też nie.
jedną wadę - nie służy do zgłaszania zda- Wraz ze zmianami wprowadzonymi 1 rzeń nagłych. I o tym warto pamiętać.
sierpnia nieco zmodyfikowano nazwy ka- Wypadki czy sytuacje, w których zagrotegorii. "Niewłaściwą infrastrukturę dro- żone jest życie lub zdrowie, nadal nalegową" połączono w jedność z "niepra- ży przekazywać telefonicznie, dzwoniąc
widłowym oznakowaniem drogi", do na numery alarmowe. Mapę można wy"grupowania się małoletnich" doda- szukać w Google, wpisując "Krajowa
no przyrostek "zagrożonych demoraliza- Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" lub incją", a ponadto dołożono nową kategorię stalując aplikację na smartfonie. Dla naj- "wałęsające się bezpańskie psy" - doda- popularniejszych urządzeń działających
je K. Kubiak.
na Androidzie, jest ona dostępna za darmo
Internauci wykazują się dużą aktyw- w Sklepie Play.
nością, zgłaszając codziennie od 4 do 6
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# wokół wiary

Luteranie wśród nas
Leszno od początku XVII wieku słynęło z tolerancji. Jako miasto
prywatne było wolne od prześladowań na tle religijnym bądź etnicznym. Do miasta przybywali przede wszystkim protestanci.
Zmuszeni do opuszczenia takich miast, jak Głogów czy Góra, bezpieczeństwo znaleźli właśnie w naszym mieście.

P

oczątki luteranizmu w Lesznie
są datowane na lata trzydzieste
XVII wieku. To właśnie wówczas doszło do największych prześladowań protestantów na Dolnym Śląsku.
- Leszno było bardzo przyjazne oraz
tolerancyjne wobec egzulantów, czyli
osób prześladowanych za wiarę. Warto
także pamiętać o braciach czeskich. Po
porażce w bitwie pod Białą Górą także znaleźli u nas schronienie - mówi ks.
Waldemar Gabryś.
Kilka lat później powstał pierwszy kościół ewangelicki w Lesznie - kościół
Krzyża.
POD ZABORAMI
W wyniku przeprowadzenia rozbiorów
I Rzeczypospolitej Leszno znalazło się
pod panowaniem pruskim. W międzyczasie powstały także dwa odłamy protestanckie. Luteranie, związani z kościołem Krzyża oraz kalwini, związani
z kościołem św. Jana. Jednak rządzący
wówczas Fryderyk Wilhelm III postanowił połączyć oba wyznania. Ostatecznie powstał kościół ewangelicko-unijny.
- Połączenie dwóch odłamów nic nie
zmieniło w życiu leszczyńskich ewangelików. Dopiero z czasem, w związku
z próbą ujednolicenia liturgii, doszło do
zmian. Część luteran wróciła do swojego starego obrządku. W związku z tym
zbudowali trzecią świątynię ewangelicką - dodaje ks. Gabryś
To właśnie wówczas powstał jedyny czynny obecnie kościół staroluterański w Lesznie na ulicy
Paderewskiego.

LUTERANIE
Kościoły luterańskie zazwyczaj mają
charakter narodowy.
- Obecnie na czele polskiego Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego stoi ksiądz
biskup Jerzy Samiec. Centrala znajduje
się w Warszawie. Cała Polska jest podzielona na sześć diecezji. Na czele każdej z nich stoi biskup diecezjalny - zauważa ks. Gabryś.
Warto także pamiętać, że oficjalnym
tytułem duchownego luterańskiego jest
ksiądz. Tytuł pastora jest także używany, jednak bardziej w mowie potocznej. Interesujący jest także sam sposób
wyboru proboszcza. Otóż parafianie sami wybierają zwierzchnika parafii. Głosowanie odbywa się na podobnych zasadach, co choćby wybór prezydenta
RP. Wybrany proboszcz sprawuje swoją funkcję przez dziesięć lat. Kościoły należące do luteran są zawsze bardzo skromne. Zasadniczo brak w nich
jakichkolwiek malowideł, fresków,
ogromnych obrazów czy rzeźb.
- Z reguły największą uwagę przykuwa
krucyfiks, czyli krzyż z postacią Chrystusa - zaznacz ks. Gabryś.
Samo nabożeństwo nie odbiega diametralnie od mszy w kościele rzymskokatolickim.
Jest zdecydowanie prostsze
w formie. Nie
ma modlitw
do świętych

Ks. Waldemar Gabryś
czy do Maryi.
- W luteranizmie najważniejszy jest
Chrystus. W nabożeństwie są dwa punkty szczytowe. Pierwszy punkt składa
się z kazania opartego o Pismo Święte.
Drugi punkt kulminacyjny stanowi Komunia święta - wyjaśnia ksiądz.
- Największa różnica polega w przyjmowaniu Komunii świętej. U nas jest
ona zawsze pod dwiema postaciami. Co
będę więcej mówił, to trzeba zobaczyć!
W każdą niedzielę o 10:00 odbywają się nabożeństwa - zaprasza ks.
Gabryś.
Luteranie praktykują tak naprawdę trzy rodzaje spowiedzi świętej. Pierwsza forma
to spowiedź ogólna. Polega ona na publicznym
odmówieniu modlitwy

Zdjęcia: archiwum prywatne k.s Waldemara Gabrysia

spowiedniej. Spowiedź może być także indywidualna. Występuje także rzadko spotykana trzecia forma, polegająca
na rozmowie z zaufanym przyjacielem,
któremu wyznajemy swoje grzechy.
LESZNO
Obecnie Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lesznie liczy 50 parafian.
Co roku liczba ta się zwiększa średnio
o dwie, trzy osoby.
- Co ciekawe, mamy wielu młodych
parafian. Kościół luterański w Lesznie prowadzi katechezę dla wszystkich
dzieci. Zajęcia odbywają się na parafii - dodaje na koniec ksiądz Waldemar
Gabryś.
KAMIL DUDKA

# energetyka
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Ciepła nie zabraknie
Rozmowa z Mateuszem Rosikiem, kierownikiem Działu Logistyki
w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lesznie.

- W ostatnim czasie gwałtownie wzrosła cena węgla, czyli najważniejszego
w Polsce materiału opałowego. Podwyżki są dość znaczne.
- Rzeczywiście, w porównaniu do ubiegłego roku ceny w składach opału podskoczyły w stosunku do ubiegłego roku o około 30 procent. Jest to spora
podwyżka.
- Dlaczego tak się dzieje?
- Jest kilka przyczyn podwyżek. Do
najważniejszych z nich należy dołek cenowy w latach 2014-2016, który spowodował, że spółki węglowe

wycofały się z inwestycji. Kopalnie wchodzące w skład powołanej w ubiegłym
roku Polskiej Grupy Górniczej nie myślały o inwestycjach, w tym otwieraniu
nowych frontów wydobywczych. Węgla jest mniej, w ogóle nie zalega w składach i - co za tym idzie - wzrosła jego
cena. Do tego dochodzą uchwały antysmogowe województw małopolskiego
i śląskiego, co skutkowało wycofaniem
się z produkcji mułów i flotów. Zastąpiono je miałem węglowym, którego brakuje. Do tego dochodzą jeszcze spekulacje na rynku surowcowym.
- Te informacje nie są dobre dla przeciętnego Kowalskiego.

- Myślę, że powoli sytuacja powinna się
stabilizować, gdyż Polska Grupa Górnicza przyspiesza inwestycje w wydobycie. Jeśli plan wydobywczy zwiększy
także kopalnia Bogdanka, to problemy
z niedoborem węgla, a przez to wzrost
cen, powinny zostać zahamowane najdalej w drugiej połowie 2018 roku.
- Co z klientami MPEC-u? Skoro drożeje surowiec, to pewnie wzrosną ceny
ciepła sieciowego.
- Miał węglowy podrożał w stosunku
do ubiegłego roku, ale mimo tego nasi klienci nie mają się czego obawiać.
Obecne ceny ciepła zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki
i nie zostaną zmienione do końca lutego
2018 roku.
- W porządku, ale ostatnie doniesienia medialne mówią o zamknięciu na
czas remontu linii kolejowej między
Wrocławiem a Poznaniem. Podobno
zagrożone są dostawy węgla do Ciepłowni "Zatorze".
- Było takie ryzyko, ponieważ nagle okazało się, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe na czas remontu uniemożliwi
przejazd pociągów. Sprawą zajęli się poseł Jan Dziedziczak oraz radny sejmiku
województwa wielkopolskiego Marek
Sowa. Pan poseł i Pan radny są w stałym kontakcie z PKP i MPEC i na dzisiaj
z ostrożnym optymizmem możemy powiedzieć, że sprawy idą w dobrym kierunku. Wbrew komentarzom nie byliśmy
w stanie sprowadzić większych ilości
opału, ponieważ wszystko zależy od wydolności kopalń.
- Co z cenami węgla dla klientów indywidualnych? MPEC zajmuje się przecież sprzedażą dla takich odbiorców.
- Utrzymujemy konkurencyjne ceny, oferując produkt wysokiej jakości z polskich
kopalń. Odbieramy duże ilości surowca,
a transportujemy go tanim transportem kolejowym i stąd jesteśmy w stanie zaoferować dobre stawki. Do tego
mamy bardzo dobre kontakty handlowe i mimo problemów z dostępnością
węgla, u nas dostawy realizowane są na
bieżąco.
- Dziękuję za rozmowę.

(49/2017)
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# o czym donosiła dawna prasa

Uczniom
nie przystoi
Przebrała się miarka, obrażanie innych nie przystoi uczniom renomowanej
szkoły rolniczej:
Przed kilku dniami, przechodzącego ul. Dworcową Fr. Jankowskiego spotkała prowokacja i słowna obelga ze strony uczniów tut. szkoły rolniczej pp. Szretera, Święcickiego i Wierzbickiego. Jak się zdaje, byli oni w stanie nietrzeźwym. Należy przypuszczać, że władze szkolne wdrożą dochodzenie w tej, obniżającej powagę szkoły,
sprawie.

Czas na ogłoszenie
Wybierz dogodną lokalizację, czyli:
Willa pełnokomfortowa, w śródmieściu, do wynajęcia. - Tamże meble i fortepian, na
sprzedaż. Zgł. między 14-15. Leszno, ulica 17 Stycznia 20.
GAZETA LESZCZYŃSKA, 1937 ROK

GAZETA BOJANOWSKA, 1925 ROK

Strzelił piorun!
Letnia burza poczyniła spustoszenie:
W czasie wczorajszej burzy, która przeszła nad Lesznem i okolicą - uderzył piorun
w stóg żyta w Moraczewie, stanowiący własność Michała Kwiatonia. Szkodę wyrządzoną przez pożar - oblicza właściciel na sumę 200 zł. Stóg nie był ubezpieczony.
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1936 ROK

O zwózkę kamieni
Całe Leszno budowało nowy kościół, który następnie został zniszczony
przez Niemców. A taka informacja pojawiła się w prasie:
Komitet budowy Kościoła Św. Szczepana zwraca się z uprzejmą prośbą do PP. Rolników i Ziemian okolicy leszczyńskiej o łaskawą zwózkę kamieni, Właścicieli koni miasta Leszna prosi natomiast o zwózkę żwiru ze żwirowni p. Gościniaka w Gronowie. Za
kamienie płaci się 1, - zł od woza, za żwir 50 gr.
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1938 ROK
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Trzy srebrne wesela
Jubileusze zacnych mieszkańców Leszna. Opisuje je prasa współcześnie, opisywała również
w międzywojniu:
W tych dniach państwo Chmarowie, poważani i znani w Lesznie obywatele, obchodzili 25-letnią rocznicę swego
związku małżeńskiego. Również srebrne gody w dniu dzisiejszym święci ze swą małżonką p. Jan Barański, biorący
żywy udział w życiu społecznem. Trzeci z kolei 25-letni jubileusz małżeństwa w najbliższych dniach obchodzić będa państwo Stefanostwo Thomasowie. - P. Thomas znany jest jako przemysłowiec, obywatel naszego miasta i pracownik na niwie społecznej. - Wszystkim Szanownym Jubilatom życzymy długich lat życia do dalszej owocnej pracy
społeczno-narodowej.
GŁOS POLSKI, 1929 ROK

Złośliwe doniesienie
Nie było uzasadnienia dla dalszego przetrzymywania jegomościa, dlatego pan obywatel został wypuszczony na wolność:
Wczoraj w południe zwolniono p. Stanisława Dulata z Wolsztyna, właściciela ogrodnictwa, który odsiadywał areszt śledczy w Lesznie. P.
Dulata, który jest członkiem Str. Narodowego, oskarżono o przygotowywanie zamachu zbrojnego, a nawet szpiegostwo. Wszystkie te
podejrzenia nie znalazły żadnego uzasadnienia w dochodzeniach policyjnych i najprawdopodobniej powstały na podstawie złośliwego
doniesienia. Jest to ogólnie praktykowany dziś wobec narodowców sposób, zmierzający do odrywania ich od warsztatów pracy i podkopywania egzystencji.
GAZETA LESZCZYŃSKA, 1936 ROK
TEKST I REPRODUKCJE: ŁUKASZ DOMAGAŁA | UWAGA! W TEKSTACH ZACHOWANO ORYGINALNĄ PISOWNIĘ
REKLAMA

Dawno temu, za siedmioma górami , za siedmioma
rzekami...
Tak zaczyna sie nie jedna bajka i legenda o zaklętych osobach w zwierzęta. Najpiękniejsza to piękna i bestia, tylko
wielkie uczucie tytułowej Pięknej potrafiło pokonać zaklęcie
i zdjąć czary z Bestii.
Temat baletu zaczerpnięty jest z różnych legend o dziewczynie zaklętej w ptaka, występujących w mitologii greckiej
i folklorze baśniowym wielu krajów Europy i Wschodu.
Akcja rozgrywa się w nieokreślonej epoce, w jakimś zakątku Europy. Z okazji dnia pełnoletności księcia Zygfryda odbywa się festyn, młodzież wiejska bawi się i tańczy w obecności dworu. Księżna oznajmia synowi, że jutro będzie musiał
wybrać narzeczoną spośród przedstawionych mu na balu
panien. Zygfryda martwi decyzja matki. By oderwać go od
smutnych myśli, przyjaciele proponują wyprawę na polowanie. W dali widać stadko przylatujących łabędzi....
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# ludzie

Wybitni, lecz zapomni
Wicegubernator Brazylii, prekursor elektroterapii, zdobywca Pucharu Gordona Bennetta. Wielcy przemysłowcy, wybitni architekci, bojownicy o Polskość. Wszystkie te osoby łączy Leszno - miasto,
w którym działali, przychodzili na świat lub zostali pochowani.
Mało kto z nas zna wybitnych krajan, którzy pozostawili nie tylko
historię, ale i teraźniejszość tworząc to miasto.

N

ie nadaje się do bitwy ten, kto
nie widział własnej krwi, kto nie
słyszał zgrzytu swych zębów pisał angielski kronikarz. Słowa te idealnie nadają się do opisania Krzysztofa Arciszewskiego, admirała holenderskiego,
generała artylerii, wicegubernatora Brazylii, obrońcy Lwowa przed Chmielnickim.
Podczas służby holenderskiej w Brazylii potrafił nawiązać współpracę z plemieniem Tupajów, uczestniczył w odprawianych przez tubylców rytuałach.
Członkowie plemion znacznie różnili się od Europejczyków, wystarczy tylko
wspomnieć o zwyczaju… bicia diabła kijem za złe zachowanie. Arciszewski miał
zostać pochowany w Lesznie na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej

(ob. Park im. Jana Jonstona). Trumna
z ciałem wielkiego specjalisty w dziedzinie fortyfikacji i minerstwa wystawiona
przed pogrzebem w zborze braci czeskich
(ob. kościół Św. Jana), spłonęła 28 kwietnia 1656 roku.
Pochowana na wspomnianym cmentarzu
została natomiast prorokini Krystyna Poniatowska. Przybyła do Leszna wskutek
prześladowań wraz z innymi braćmi czeskimi (np. Janem Amosem Komeńskim)
w roku 1628. Wizje Krystyny rozpoczęły się kilka miesięcy przed przybyciem
do miasta. Objawienia te zawierają opis
nienazwanej miejscowości, którą prawdopodobnie jest Leszno. W swej wizji Poniatowska zanotowała zaniepokojenie towarzyszące podejściu do bramy

Krystyna Poniatowska - fragment
okładki Rocznik Leszczyński t.XIV.
miejskiej, co mogło oznaczać niepewność mieszkańców wobec przybyłych do
miasta. Napisała także o głębokiej wodzie
i fosie oraz bardzo wąskiej drodze, którą

Zjednoczonymi.
W Lesznie Sułkowskich działali także
wybitni architekci: Karol Marcin Frantz
i Ignacy Graff. Pierwszy zatrudniony został w Rydzynie (do odbudowania po pożarze częściowo spalonego zamku) oraz
w Lesznie. Zaprojektował górną kondygnację kościoła luterańskiego w Lesznie (ob. Św. Krzyża), kościół parafialny
w Rydzynie czy pałac myśliwski we Włoszakowicach. Drugiemu przypisywane
jest wykonanie planu założenia urbanistycznego Rydzyny, uznanego niedawno
za Pomnik Historii. Dokonał także zmian
sztukatorskich oraz wykonał ozdobne
drzwi na drugim piętrze Pałacu Sułkowskich w Lesznie. Nasączone wirtuozerią
architektury efekty działań możemy podziwiać do dziś.
Druga połowa XIX wieku to rozwój
przemysłowy miasta. W 1868 roku Philipp Hannach uruchamia Fabrykę Pomp
i Maszyn (przy ob. ul. Słowiańskiej 7, by

REKLAMA

Fragment rachunku, dwudziestolecie międzywojenne.
musiała pokonać idąc bokiem. W sferze po 20 latach wybudować znany nam dziś
domysłów pozostaje, czy była ona autor- obiekt tuż za wałami miejskimi). Na poką najstarszego literackiego opisu Leszna. czątku kolejnego stulecia zbudowany zoZmarła 6 grudnia 1644 roku, w wieku za- staje monumentalny obiekt leszczyńskiego młyna. Obok wielkich przedsiębiorstw
ledwie 34 lat.
Blisko 100 lat po śmierci Poniatowskiej w Lesznie Sułkowskich pojawił się Ernest Jeremiasz Neifeld, wybitny dr
medycyny, prekursor elektroterapii. Pełnił funkcję miejskiego fizyka. Dziełem jego życia
było stworzenie wraz z dwoma innymi medykami pierwszego w Polsce czasopisma
medycznego Prymitiae physico-medicae, ab iis, qui in Polonia et extra eam medicinam faciunt collectae. Tom
pierwszy wydrukowany został w leszczyńskiej drukarni
Michaela Lorentza Pressera,
co było także wielkim osiągnięciem drukarza. Dzieło Neifelda ulokowało Polskę jako
czwarty kraj na świecie, w którym wydawano czasopismo
lekarskie, za Francją, Anglią
Źródło: nac.gov.pl
i Niemcami, a przed Stanami Antoni Janusz
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iani dawnego Leszna
funkcjonowały także mniejsze, prowadzone
przez niezwykłych ludzi. Taki przykład stanowi
Stefan Thomas, właściciel Fabryki Cukierków
uruchomionej na zapleczu sklepu kolonialnego
(przy ob. ul. J. Dąbrowskiego/Niepodległości).
To jeden z twórców Tajnego Komitetu Narodowego w Lesznie przygotowującego przejęcie
miasta przez zarząd Polski. Członek Komitetu
Obywatelskiego oraz Rady Ludowej powołanej
w hotelu Kaiserhof przy ul. Dworcowej.
W przededniu wybuchu drugiej wojny światowej ogromny sukces odniósł inny nasz krajan - Antoni Janusz. Urodzony w styczniu
1902 roku w domu przy Tamie Kolejowej 1,
oficer balonowy, uczestnik wojny przeciw bolszewikom. Podczas XXVI zawodów balonowych o prestiżowy Puchar Gordona Bennetta
wraz z drugim pilotem F. Janikiem odniósł zwycięstwo pokonując 1692 km w 37 godzin i 47
minut.
Przedstawionym powyżej nie wystawiono pomników. Pamięć o nich żyje w literaturze. Także od nas zależy, czy kolejne pokolenia mieszkańców regionu będą mogły poznać życiorysy,
o których warto pamiętać.
MATEUSZ GOŁEMBKA

Rydzyna - zamek w dwudziestoleciu międzywojennym.

Źródło: nac.gov.pl
REKLAMA
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# zdrowie

Fundacja Rozwoju Urologii Leszczyńskiej

świętowała 15-lecie istnienia
Miała powstać na kilka lat, aby
pomóc w doposażeniu Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie w sprzęt potrzebny
do jego funkcjonowania. Tymczasem Fundacja wciąż działa
i stawia przed sobą nowe cele.
Jednym z nich jest zakup specjalnego aparatu do kruszenia
kamieni falą uderzeniową.

M

arian Langner, prezes zarządu FRUL nie ukrywa, że jeszcze kilka lat temu uzbieranie
80.000 zł na zakup sprzętu nie stanowiło większego problemu. Pieniądze pozyskiwano z 1 procentu, ale w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba organizacji
pożytku publicznego, które również ubiegają się o środki podatników. Z powodu
tej konkurencji ilość pieniędzy wpływających na konto FRUL zmniejszyła się
prawie czterokrotnie.
- Nasze źródło finansowania stanowią
także dobrowolne wpłaty pacjentów i zakładów pracy - dodaje M. Langner.
Na przestrzeni lat FRUL zakupiła dla
Oddziału sprzęt o znacznej wartości. Były to m. in. stacja do uzdatniania wody,
urządzenia endoskopowe czy resektor bipolarny. Wśród zakupów znalazł się laser
holmowy do kruszenia kamieni, a teraz
trwa zbiórka pieniędzy na wielofunkcyjny aparat do ich kruszenia, wykorzystujący falę uderzeniową.
- Taki sprzęt kosztuje 100.000 złotych, a my uzbieraliśmy połowę tej kwoty. Dlatego chcielibyśmy zaapelować
o wsparcie naszej inicjatywy - zaznacza
M. Langner.
Obecnie Oddział stara się o kilka innych
sprzętów przydatnych w pracy lekarzy-urologów. Niedawno Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił przetarg na zakup aparatu
do małoinwazyjnego leczenia kamicy
nerkowej.
Długoletnim szefem Oddziału Urologicznego był dr Jerzy Rajewski, a od
dwóch lat jednostką kieruje dr Mariusz
Błachowiak. Lekarze z Leszna przyjmują
tu kilka tysięcy pacjentów rocznie i coraz
bardziej nastawiają się na leczenie chorób nowotworowych.
- Wykonujemy pełen zakres operacji

Doktor Mariusz Błachowiak, ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej wraz z Marianem Langnerem, szefem
Fundacji.
onkologicznych układu moczowo-płciowego i właśnie przygotowujemy się do
wdrożenia leczenia laparoskopowego.
Z tego powodu niezbędny jest sprzęt do
laparoskopii. Niestety, urządzenia takie są bardzo drogie, a ich ceny oscylują wokół 270.000 złotych - zaznacza M.
Błachowiak.
Piętnasta rocznica powstania Fundacji
ma wyjątkowy charakter, ponieważ zbiegła się z 40-leciem działalności Oddziału
Urologicznego w Lesznie oraz z 80. urodzinami doktora Rajewskiego, który nie
tylko przez lata mu szefował, ale również położył podwaliny pod działalność
Fundacji.
- My nie mamy swojego biura, nie posiadamy samochodu, ani etatu, nie generujemy żadnych kosztów - mówi o FRUL
jej prezes, Marian Langner. - Posiadamy
tylko laptop, który służy do wykonywania sprawozdań. Cieszymy się, że możemy działać i że wszystkie pozyskane pieniądze przekazujemy na rzecz szpitala.
Naszym marzeniem jest, aby w tę działalność zaangażowały się również okoliczne samorządy oraz lokalne firmy. Razem
moglibyśmy zdziałać więcej.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Udar
ryzyko udaru – zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego.
Przy dużych udarach krwotocznych deficyt neurologiczny jest bardzo duży. Im
większe ognisko krwotoczne, tym większy skutek kliniczny, zwłaszcza, że wokół tego ogniska wytwarza się znaczny
obrzęk mózgu. Objawy zależą od tego, w którym rejonie mózgu krwawienie
miało miejsce.

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)

Udar – często w sposób gwałtowny
i bez zapowiedzi przewraca dotychczasowy ład życia. Przeraża skalą swoich
możliwości. W jednej chwili może odebrać sprawność, samodzielność, możliwość komunikowania się ze światem,
może uszkodzić wzrok lub słuch. Wiele osób, które przeżyją udar pozostaje w różnym stopniu niepełnosprawna
i przynajmniej na początku potrzebuje pomocy i opieki. Nikt z nas nie może z całą pewnością stwierdzić, że nie
będzie miał udaru! Możemy starać się
zmniejszyć jego ryzyko.

Nie tylko osoby starsze są w grupie ryzyka! W pierwszej grupie mamy czynniki chorobowe, na które mamy wpływ, są
to: migotanie przedsionków, nadciśnienie
tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia.
W drugiej grupie mamy czynniki związane z naszym stylem życia. Są to: stres,
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, zła dieta, mało aktywny tryb życia.
To czynniki, na które można mieć wpływ,
zmniejszając ryzyko wystąpienia udaru. Należy prowadzić zdrowy styl życia,
dbać o dietę, ruszać się, unikać stresu, badać się.
OBJAWY OSTRZEGAWCZE UDARU:
- nagłe zaburzenie czucia po jednej stronie ciała lub drętwienie połowy ciała,
- wykrzywienie twarzy po jednej stronie,
- widoczne jest opuszczenie kącika ust,
- nagłe osłabienie kończyny lub kończyn
po jednej stronie (niedowład połowiczy),
- nagłe zaburzenia mowy,

- nagłe zaburzenia widzenia,
- zawroty głowy towarzyszące zaburzeniom równowagi, orientacji, nagłymi
upadkami, zaburzenia świadomości.
KILKA SŁÓW
NA TEMAT
PIERWSZEJ POMOCY!
Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić,
gdy zauważymy u kogoś objawy mogące
świadczyć o udarze, to wezwanie karetki.
Najlepiej położyć taką osobę na boku,
tak aby zapewnić jej możliwość swobodnego oddychania.
Staramy się uspokoić chorego i utrzymywać z nim kontakt słowny i wzrokowy.
Nie robimy choremu żadnych okładów.
Nie podajemy na własną rękę żadnych
leków.
Można zmierzyć ciśnienie choremu i podać wartości ratownikowi medycznemu,
który przyjedzie na wezwanie.
Cały czas obserwujemy chorego. Jeżeli straci przytomność, staramy się udzielić
pierwszej pomocy- zabezpieczyć oddech,
a przede wszystkim krążenie.
JEŻELI Z JAKIEGOŚ POWODU NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY WYKONAĆ
SZTUCZNEGO ODDYCHANIA, SKUPIAMY SIĘ NA MASAŻU SERCA. TO
NAJWAŻNIEJSZE!
Skutki udaru zależą od przyczyny udaru
oraz lokalizacji uszkodzenia mózgu.

Możliwe skutki uszkodzenia prawej
półkuli mózgu:
- niedowład lub porażenie kończyny po
lewej stronie ciała,
- lewostronne zaburzenia czucia,
- ograniczenie pola widzenia od strony
lewej,
- zaburzenia wzrokowo-przestrzenne, problemy z liczeniem, czytaniem,
pisaniem,
- osoby z zaburzeniami przestrzennymi
mogą mieć problemy z ubieraniem się,
poruszaniem po okolicy, wykonywaniem codziennych czynności,
- może dojść do zespołu pomijania lewostronnego, czyli ignorowanie lewej
strony przestrzeni, osób znajdujących
się po lewej stronie, jak również lewej
strony własnego ciała,
- zaburzenia pamięci krótkotrwałej,
- zmiana zachowania i nastroju.
Możliwe skutki uszkodzenia lewej półkuli mózgu:
- prawostronny niedowład połowiczy
lub porażenie,
- zaburzenia czucia po prawej stronie
ciała,
- problemy ze zrozumieniem mowy lub
wypowiadaniem słów i zdań,
- zaburzenia widzenia po prawej stronie
pola,
- upośledzona umiejętność czytania, pisania, kodowania nowych informacji,
- depresja, niezdecydowanie,
problemy z pamięcią.

Udary mózgu możemy podzielić na
krwotoczne i niedokrwienne. Konfiguracja pomiędzy krwotokiem, a niedokrwieniem układa się w taki sposób,
że około 85% to udary niedokrwienne,
a około 15% krwotoczne. Te 15% dzieli się na krwotok domózgowy i krwotok
podpajęczynówkowy.
Najczęstszym powodem udaru mózgu jest nadciśnienie tętnicze. Często bywa tak, że trwa długo, jest niewykryte
i nieleczone i w związku z tym powoduje szkody we wszystkich naczyniach,
w tym także w tętnicach szyjnych, które doprowadzają krew do mózgu, oraz
w tętnicach mózgowych. Nadciśnienie przede wszystkim powoduje wtórne zmiany w naczyniach określane jako
zmiany miażdżycowe. To najważniejszy
czynnik ryzyka i skutecznie lecząc nadciśnienie, możemy wyraźnie zmniejszyć

Monika Wawrzyniak przyjmuje w budynku VigorMedu w Lesznie przy ul. Kiepury 12.
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Wasza przyszłość w Waszych rękach
Obecna sytuacja na rynku jest tragiczna. My odkładamy nie na swoją przyszłość, ale na zabezpieczenie obecnych emerytów, a na nas
– z uwagi między innymi na strukturę demograficzną – nie będzie komu
odkładać. Jeśli marzymy o spokojnej, wolnej od zmartwień jesieni życia, to musimy sami o nią zawalczyć.
Już teraz.
Ktoś mądry, zapytany o to, dlaczego
ludzie niechętnie ubezpieczają samych
siebie, powiedział: Wszyscy wszystko
mają, bliscy i dobra materialne są odpowiednio zabezpieczone, ale zapominają o tym, co najważniejsze – o sobie.
I to są święte słowa…

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

Oferta ubezpieczeń dedykowanych seniorom jest bardzo szeroka. Zabezpieczenia na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa, poważnej choroby,
nieszczęśliwych wypadków i ich następstw, a przede wszystkim cieszące
się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem programy emerytalne. To nie dobra luksusowe skierowane dla wybranych, tylko dobra (wręcz
konieczne) dedykowane wszystkim.

Każdy zorientowany w temacie wie,
że o swoją emeryturę, niestety, musimy zadbać sami, bo w przeciwnym razie mogą czekać nas chude lata.

państw na świecie, w którym w obliczu wydłużającej się średniej długości życia wiek emerytalny zostaje
obniżany.

Obecnie numerem jeden na rynku ubezpieczeń są tak zwane hybrydy, czyli programy emerytalne połączone z ubezpieczeniem na życie. To
najbardziej efektywne produkty. Klient
sam, zgodnie z własnymi możliwościami i oczekiwaniami, ustala wysokość
składki, jaką chce opłacać. Efektem jest
spokojna emerytura, wolna od problemów natury finansowej.

Wykup odpowiedniego ubezpieczenia
jest szczególnie ważny w przypadku
głównego lub jedynego żywiciela rodziny. Ciąży na nim odpowiedzialność
finansowa nie tylko za siebie, ale także za bliskich.

Zanim ktokolwiek powie, że nie potrzebuje dodatkowych zabezpieczeń,
warto posłuchać ekspertów. Według ich
szacunków państwowe emerytury mają za kilkanaście-kilkadziesiąt lat oscylować na poziomie zaledwie 30 procent
naszych zarobków. Łatwo zatem policzyć, jak skromne wypłaty nas czekają.
Polska jest jednym z bardzo niewielu

Rozpoczęliśmy jednym powiedzeniem, zakończymy kolejnym, bardziej
dosadnym: żony nie wierzą w ubezpieczenia, ale wdowy już tak.
Warto o tym pomyśleć.

W związku ze zbliżającym się końcem
roku kalendarzowego warto zorientować się w ofertach programów emerytalnych już teraz. W tego typu umowach nasz wiek liczony jest bowiem
według rocznika, a nie dnia urodzin.
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Formy opodatkowania działalności gospodarczej – podatek liniowy
Podstawą opodatkowania podatku liniowego stanowi dochód
(przychód – koszty uzyskania
przychodu) jedną skalą podatkową 19%. Dochód obniża się o zapłacone składki społeczne, natomiast obliczony już podatek
obniża się o część zapłaconych
składek zdrowotnych.
Zaliczki na podatek dochodowy
przy opodatkowaniu podatkiem liniowym można opłacać miesięcznie
lub kwartalnie. Przy czym kwartalny
sposób rozliczeń przysługuje jedynie
tzw. małym podatnikom oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Zaliczki należy
wyliczyć i wpłacić na konto odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
Zeznanie roczne natomiast składane jest do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego w deklaracji PIT
– 36L.

Zalety podatku liniowego:
- stała stawka podatku niezależnie od
dochodu – 19%
- opłacalny, gdy dochód przekracza
kwotę 96.385 zł w przypadku rozliczenia indywidualnego lub 192.770
zł w przypadku rozliczenia wspólnie
z małżonkiem
Wady podatku liniowego:
- brak kwoty zmniejszającej podatek
556,02 zł,
- nie można rozliczyć się wspólnie
z małżonkiem,
- brak prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, jako osoba samotnie
wychowująca dziecko,
- brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych (poza IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia
Emerytalnego),
- brak prawa do kredytu podatkowego,
- nie można stosować gdy praca wykonywana jest w tym samym zakresie,
w pierwszym roku działalności dla byłego pracodawcy.

Podatek liniowy staje się tym bardziej
opłacalny im wyższe dochody uzyskuje przedsiębiorca na przestrzeni roku – przekraczające kwotę 85.528, zł
(I próg podatkowy). Nie zawsze jednak jest tak, że przy ocenie opłacalności bierze się pod uwagę wyłącznie
wysokość dochodu. Należy pamiętać,
że wybór podatku liniowego wyklucza
przywileje podatkowe.
Zdarzają się sytuacje, w których nawet pomimo przekroczenia I progu podatkowego zasady rozliczania skalą

podatkową pozostają wciąż korzystniejsze niż podatek liniowy. Dzieje się tak m.in. wówczas, gdy przedsiębiorca spełnia warunki wspólnego
rozliczania z małżonkiem, a małżonek uzyskuje stosunkowo niskie dochody. Wówczas pomimo tego, że
wysokość dochodów jednego z małżonków wskazywałaby na II próg podatkowy, wspólne rozliczenie może spowodować, że w rzeczywistości
dochody będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie wg stawki 18%.

W następnym numerze:
Formy opodatkowania działalności gospodarczej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
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
(51/2017)
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Ucieknij przed jesienią z nami i ciesz się wakacjami!
- Za oknem ponuro i jesień za pasem,
czy ma Pani jakiś pomysł na jesienną szarugę ? Zapytaliśmy panią Katarzyną Mencel-Zielińską, właścicielkę
znanego leszczyńskiego biura podróży Eurotop.
- Oczywiście, dobrze pan trafił. Jesień to doskonała pora, aby
przedłużyć sobie lato. U nas
słońce świeci przez cały rok
i w każdej chwili potrafimy
zapewnić fantastyczne wakacje w cieniu palm. Od 17tu lat się w tym specjalizujemy. W tej chwili można
jeszcze skorzystać z ostatnich wyjazdów na słoneczne
wyspy greckie : Kos, Kretę, czy Rodos lub do Turcji.
Przed nami najlepszy okres
na wypoczynek i zwiedzanie
Madery, Wysp Kanaryjskich, Cypru, czy
Egiptu, który na stałe wrócił do ulubionych kierunków zimowych.
- A czy obserwuje pani jakieś zmiany
w tendencjach do co kierunków?
- Coraz większe jest aktualnie zainteresowanie wycieczkami objazdowymi po

Izraelu i Jordanii, to niezwykle atrakcyjne kierunki dostarczające wiele wrażeń.
Jesień i zima to też dobry czas na zwiedzanie coraz popularniejszych Emiratów Arabskich. Klienci chętnie też latają
w tym czasie na krótkie weekendy lotnicze do różnych europejskich stolic, np. do
Rzymu, Barcelony, czy Londynu. Rośnie też zainteresowanie wyjazdami w ciepłe
miejsca na święta i sylwestra,
np. na rejsy wycieczkowe po
Wyspach Kanaryjskich, czy
Karaibach. Coraz większa
liczba klientów docenia rejsy
dużymi wycieczkowymi statkami, które pełnią rolę luksusowego hotelu, a każdego
dnia odwiedza się inne miejsca i zwiedza najciekawsze
atrakcje, przy tym można odpocząć i korzystać z licznych atrakcji na
statku.

niedrogie wycieczki do Chin, które dostarczają niezapomnianych wrażeń, niezmiennie popularna jest Azja: Tajlandia,
Kambodża i Wietnam, zwiedzanie Kuby połączone z wypoczynkiem, Meksyk, a także wycieczki do USA, czy Ameryki Południowej, jak i safari w Kenii,
czy wycieczki do kolorowego Senegalu
i Gambii. Klienci są coraz bardziej świadomi i zwracają uwagę np. na możliwość
bezpośredniego przelotu, co zdecydowanie skraca czas podróży. Oferta jest bardzo bogata, serdecznie zapraszamy.
- Pani Kasiu, a czy to prawda, że
sprzedajecie już LATO 2018?
- Tak, to prawda, sprzedajemy już LATO!!! Klienci od paru sezonów zdecydowanie preferują wcześniejszy zakup wakacji, który daje większy wybór hoteli
i zdecydowanie lepsze ceny. Rezerwując

tak wcześnie klienci mogą liczyć na
wiele przywilejów np. gwarancję najniższej i niezmiennej ceny, możliwość
zmiany terminu do miesiąca przed wyjazdem, czy preferencyjne ubezpieczenie na wypadek rezygnacji. Sami sporo
podróżujemy i przywiązujemy dużą wagę, aby oferta była dostosowana do potrzeb naszych klientów, dlatego co roku
przybywa nam spore grono zadowolonych Klientów. Serdecznie zapraszamy
do korzystania z wyszukiwarki wakacji
na naszej stronie www.eurotop.leszno.pl,
gdzie dla wygody Państwa są zebrane
wszystkie oferty w jednym miejscu oraz
do polubienia naszego profilu na facebooku, aby być z nami w kontakcie
W biurze podróży Eurotop wakacje
są przez cały rok!!!
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

- A coś bardziej ezgotycznego też się
znajdzie w Eurotopie?
- Naturalnie, przed nami sezon wyjazdów ezgotycznych, których ofertę poszerzamy co roku. Hitem są u nas naprawdę
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Wielokierunkowość gabinetu podologicznego
Mam nadzieję, że większość z Was
zna już zakres działań podologicznych i miejsca, gdzie w razie potrzeby udać się, by rozwiązać problemy
ze stopami. W swoim gabinecie, coraz częściej spotykam się z osobami, które przygotowują się do wizyty. Przychodząc z problemem, np.
wrastającego paznokcia, znają już
metody korekcji, są bardziej świadomi, dlatego coraz częściej współpraca pacjent-specjalista jest łatwiejsza. Cieszę się, że mam możliwość
przyczyniania się do szerzenia świadomości podologicznej w naszym regionie, dzięki czemu wiele osób dużo
szybciej trafia do właściwych specjalistów, skracając tym samym czas
terapii.

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Wrastający paznokieć jest dla dużej
grupy ludzi już oczywistością. Wiele z Was wie, że w gabinecie podologicznym uzyska najbardziej nieinwazyjną pomoc z możliwych, a przy
zastosowaniu się do procedur w dalszej perspektywie pomoc ta będzie
jednorazowa i na stałe. Bez nawracających stanów zapalnych, bez bólu,

jednocześnie przy normalnym funkcjonowaniu na co dzień, uprawiając
sporty i wszelkie inne czynności, które dotąd były odkładane.
Mniej oczywista często jest pozostała oferta gabinetów, a przecież podolog zajmuje się całą stopą, a nawet więcej, ponieważ problemy na
stopach są bardzo często odzwierciedleniem problemów w kontekście naszego ogólnego stanu zdrowia
i powiązane są z innymi dolegliwościami, które zawsze brane są pod
uwagę w czasie każdego zabiegu. Podolog jest też często „pierwszą linią”
w diagnostyce, sugeruje wizyty u innych specjalistów, dzięki „odczytywaniu” objawów, które mogą wskazywać na rozwijające się choroby.
[osobiście, w gabinecie bardzo często kieruję osoby na wykonanie podstawowych badań, ponieważ okazuje
się, że wiele z nas bagatelizuje swoje zdrowie, bo: „Tylko od czasu do
czasu boli mnie kręgosłup, żołądek”
lub: „A biodro – biodro mam chore, bo moja mama też miała chore”

i uważają, że tak po prostu ma być.
Czując się na co dzień dobrze, wiele
osób uważa, że badania są zbędne.
Wtedy, w czasie wywiadu, bardzo
często okazuje się, że osoby takie
nie wykonywały podstawowego badania krwi od kilkunastu lat!].
Tu mam pytanie do Ciebie, Czytelniku: Kiedy wykonywałeś podstawowe badanie krwi? Jeżeli nie
minął rok, to świetnie! Jeżeli nie
wykonywałeś morfologii krwi dłużej, pomyśl o tym, jak wiele elementów cały czas wpływa negatywnie na stan zdrowia. Większość
z nas nie żywi się posiłkami, przygotowując je z naturalnych dóbr
własnego ogrodu, większość z nas
ma do czynienia na co dzień ze stresem, często nie małym, a co z aktywnością fizyczną? Właśnie dlatego odwiedzaj, minimum jeden raz
w roku punkt pobierania krwi i zbadaj się, a jeżeli będziesz odwiedzał
podologów, oni będą przypominali Ci o zdrowym trybie życia i pytali o Twoje postępy, choćby w aktywności fizycznej.
(53/2017)
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# spojrzenie wstecz

Podwójna wizyta Edwarda
Polska Rzeczpospolita Ludowa, od czasu powstania
w 1952 roku, opierała się na propagandzie sukcesu. Polskie Kroniki Filmowe, plakaty czy piosenki były jej najważniejszymi narzędziami. Jednak mało osób zdaje sobie sprawę, że także dożynki napędzały socjalistyczną
propagandę.

L

eszno do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku nie znaczyło wiele na arenie krajowej.
Przełom nastąpił dopiero w 1975 roku. Miasto awansowało wówczas do
rangi stolicy województwa. Ze względu na strategiczne położenie szybko zwróciło uwagę władz centralnych.
Pierwszy poważny egzamin dla naszego miasta nastąpił już w listopadzie
1975 roku. Wówczas Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zorganizowała
zjazd partyjny w stolicy nowo powstałego województwa. Wszystkie oczy były zwrócone na Edwarda Gierka. Sam
jego przyjazd pokazuje ogromny awans
Leszna. I Sekretarz Komitetu Centralnego był zachwycony. Kilka dni
REKLAMA

później wręcz w poetyckim stylu chwalił leszczyński rynek.
Mieszkańcy także
nie pozostali dłużni.
Na ręce Gierka zostały złożone kwiaty, a następnie sam
sekretarz został zapewniony o niezłomnym poparciu ludu pracującego dla całego kierownictwa partii.
- Na własne oczy widziałem Bieruta oraz Gomułkę. Jednak to właśnie
Edward Gierek wywarł na mnie największe wrażenie. Jego prostota połączona z elegancją była wręcz nie do
opisania. W tamtej chwili nie zwróciłem nawet uwagi na ogromną obłudę
oraz hipokryzję, która mnie otaczała

- komentuje po latach jeden ze świadków tamtego wydarzenia.
NAGRODA
Trzy lata później trud włożony w organizację zjazdu poskutkował przyznaniem prawa do organizacji Centralnych Dożynek. 11 września 1977 roku

oczy całej Polski zwróciły się właśnie
na Leszno. Jednak przygotowania do
imprezy zaczęły się już dużo wcześniej. Na początku zadbano o punkty
gastronomiczne. Wybudowano 8 kilometrów nowych dróg. Największy
rozgłos wzbudził remont trasy do Rydzyny. Jedna z dość zabawnych plotek mówiła, że nowo powstała droga,
ma zostać przekształcona w tymczasowe lotnisko. W Lesznie przeprowadzono także gruntowną wymianę punktów
oświetlenia ulicznego. Powstały nowe szalety miejskie. Odnowiono ponad
200 budynków. Same korzyści? Niekoniecznie. Większość budynków odrestaurowano bez zgody właścicieli.
Początkowo na koszt państwa. Jednak
już kilka miesięcy później niespodziewany prezent zamienił się w kredyt do
spłacenia. Najistotniejsza była jednak
rozbudowa stadionu imienia Alfreda
Smoczyka. To właśnie tam odbyły się
kulminacyjne momenty Centralnych
Dożynek. Zawiodła jedynie pogoda.
Było mgliście, deszczowo oraz bardzo
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Gierka
zimno. Nie przeszkodziło to jednak Edwardowi Gierkowi wygłosić płomienną mowę na temat
,,trudu klasy robotniczej”
- Przemowa? Dla mnie beznadziejna. Bezsensowny bełkot komunisty. Nie wiem, czy ktoś w nią
wierzył - mówi Aniela Klupieć,
uczestniczka tamtych wydarzeń.
Warto także wspomnieć, że
Edward Gierek odwiedził pobliskie
wsie. Najwięcej czasu poświęcił Święciechowie. Przez moment pojawił
się nawet pomysł, aby sam I Sekretarz KC poprowadził główne obchody 700-lecia wioski. Na pogłoskach się
jednak skończyło. Jak przebiegały same dożynki? Inaczej niż ma to miejsce
dzisiaj.
DOŻYNKI POD LUPĄ
Obecnie dożynki stanowią święto
wszystkich rolników. To czas, aby podziękować Bogu za obfite plony, spotkać się z sąsiadem, omówić strategię

Zdjęcia: fb/Leszno w czasach PRL

działania na przyszły rok. W czasach
demokracji ludowej dożynki stanowiły wyłącznie element propagandy.
PZPR za pomocą właśnie takich wydarzeń chciała jak najbardziej zaakcentować bliskość władzy z ludem pracującym. Nagrywając dożynki, starano się
uwiecznić tłumy rolników, robotników
czy zwykłych obywateli. Porywające
przemowy były wręcz obfite w socjalistyczne hasła oraz pustą demagogię.
Pozorna rozbudowa czy upiększanie
miasta także miały pomóc uzyskać
efekt magicznej, niepowtarzalnej władzy socjalistów. Z drugiej strony dzięki
Centralnym Dożynkom Leszno zyskało

nowe ulice, restauracje oraz punkty
oświetlenia. Oczywiście można polemizować na temat
jakości ulic czy
wysokich kosztów
budowy. Ostateczny bilans dożynek?
Dla każdego, kto
11 września brał
udział w wydarzeniu, będzie zupełnie inny.
KAMIL DUDKA

Spełniamy oczekiwania klientów!
Pierwszą rocznicę powstania
obchodził pod koniec września
Sklep "Krzyś" przy ul. Niepodległości w Lesznie. Z tej okazji dla
klientów przygotowano wiele
atrakcji, między innymi spotkanie z żużlowcami.
Sieć Sklepów "Krzyś", oferujących wysokiej jakości asortyment pochodzenia
niemieckiego, od lat podbija serca klientów z Leszna i regionu leszczyńskiego.
W "Krzysiu" można nabyć takie produkty,
których nie ma nigdzie indziej, albo które
jakością przewyższają swoje polskie odpowiedniki. To jeden z elementów rynkowego sukcesu sieci. Teraz swoimi sukcesami "Krzyś" postanowił podzielić się
z klientami, których zaprosił do obiektu
położonego w Lesznie przy ul. Niepodległości 72. Znajduje się tam najnowszy
sklep, który właśnie świętował swoje
pierwsze urodziny.
- Z okazji pierwszej rocznicy istnienia tej
placówki zorganizowaliśmy dla klientów
imprezę, podczas której zaproponowaliśmy między innymi spotkanie z żużlowcami czy atrakcje dla dzieci. Była również grochówka oraz kiełbaski z grilla - mówi Piotr

Banasik, założyciel sieci Sklepów "Krzyś".
Roczkowi towarzyszyła sprzedaż produktów w atrakcyjnych cenach. Klienci wychodzili ze sklepu między innymi
z dużymi opakowaniami proszków do
prania.
- Nasza firma rozwija się gdyż sprowadzamy towar bezpośrednio z zagranicy,
wprost od producentów. Dlatego jesteśmy
w stanie zaproponować naszym klientom atrakcyjne ceny - podkreślił P. Banasik. - Cieszymy się, że roczek Sklepu "Krzyś"
wzbudził duże zainteresowanie gości.
W przyszłym roku chcielibyśmy zorganizować podobne przedsięwzięcie.

(54/2017)
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Problematyczna
zuchwałość bobra

Wystarczyły zaledwie dwa miesiące, aby rodzina bobrów niemal doszczętnie zdewastowała niemal hektar kilkunastoletniego młodnika dębowego. Kosztowne odnowienie zajmie długie lata. Bobry coraz śmielej sobie poczynają i szybko się rozmnażają,
a walka z nimi przypomina walkę z wiatrakami.

T

eren w głębi lasu należący do
leśnictwa Kąkolewo, okolice
Trzebani. To tutaj, w niewielkim oczku wodnym, od niedawna bytuje jedna bobrza rodzina. Dookoła mnóstwo poobgryzanych drzew i krzewów.
Kiedyś bobry były bardziej wybredne,
skupiały się głównie na miękkim drzewie liściastym (np. topolach i wierzbach). Teraz ich ostre zęby nie omijają
praktycznie niczego. Ścinają nawet sosny i świerki.
Tak jest również w tym przypadku.

Dookoła dzikiego stawu znajduje się
mnóstwo ogryzionych pni i obalonych
drzew, a wszystko to okraszone jest gałęziami i górami trocin. Bobry wyraźnie zaznaczyły swoją obecność. Obok
oczka wodnego mieści się ogrodzony
młodnik dębowy o powierzchni około
jednego hektara.
- Przed jeleniowatymi udało nam się
go uchronić, ale przed bobrami już
nie – mówi Andrzej Szeremeta, Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Karczma Borowa. - Teren ten został niemal
Otoczenie oczka wodnego.

Oczko wodne, w którego rejonie żerują bobry.

doszczętnie zdewastowany przez gryzonie. Zostaliśmy zmuszeni do odgrodzenia pozostałej części młodnika i zastosowania wzmocnionej siatki
z mniejszymi oczkami. Łupem bobrów
padło wiele kilkunastoletnich drzew.
Nie pozostało nam nic innego, jak odnowienie młodnika, które nie dość, że
jest kosztowne, to zajmie kilkanaście
lat.
Ekspansja bobrów szybko postępuje. Na terenie Nadleśnictwa Karczma
Borowa praktycznie nie ma zbiornika wodnego, na którym by nie bytowały. Zadowolą się choćby najmniejszym
oczkiem wodnym czy bagienkiem. Ich
działalność powoduje spore utrudnienia
w gospodarce leśnej i rolnej,
generuje straty gospodarzom którzy regularnie zgłaszają problemy.
Bobry są gatunkiem częściowo chronionym, stąd też możliwość redukcji
strat, które powodują, jest dość mocno
ograniczona.

- Ochrona przyrody jest dla nas priorytetem i to od niej zaczynamy dalsze
planowanie i działanie. Nie wchodzimy
w drogę gatunkom chronionym, jednak
w przypadku bobra nie wykluczamy, że
z czasem – jeśli trend się utrzyma – będziemy zmuszeni do uruchomienia procedury związanej z ograniczeniem jego
liczebności na naszym terenie – podkreśla Andrzej Szeremeta. - Dbamy o bytujące u nas gatunki chronione i czynimy
starania, aby czuły się komfortowo i były bezpieczne. Problem w tym, że bóbr
coraz śmielej ingeruje w siedzibę ludzką godząc w interesy mieszkańców.
Z drugiej strony obecność bobra jest
powodem do radości, ponieważ świadczy o nieskażonym środowisku, czystym powietrzu i wolnych od zanieczyszczeń zbiornikach wodnych
i glebie.
No więc - cieszyć się, czy płakać?
MICHAŁ DUDKA

# 40 lat mini zoo w Lesznie - poznaj naszych mieszkańców
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Osioł domowy (Equus sinus)
W Mini Zoo w Lesznie osły dzielą zagrodę z konikami polskimi. Osiołki
to matka z córką. Wbrew powszechnej opinii gatunek ten inteligencją
znacznie przewyższa konie, a przez
to jest bardzo trudny do układania –
stąd powiedzenie o upartości. Osioł
wykonuje polecenia, jeżeli uzna to
za stosowne i – po prostu - będzie
miał na to ochotę. Ale gdy już zaakceptuje opiekuna, pozostanie mu
wierny do końca życia.
Osioł bardzo dobrze znosi wysokie temperatury. Długie uszy służą
odprowadzaniu nadmiaru ciepła
z organizmu. Czasem można zaobserwować jak leżąc wygrzewa się na słońcu. Przez to, że jego
sierść jest przemakalna, nie toleruje
deszczu. Poza tym nie lubi niskich
temperatur.
MICHAŁ DUDKA
WSPÓŁPRACA:
MICHAŁ TRZMIEL

Czy wiesz, że…
Osły żyją średnio od
30 do nawet 50 lat?!
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Definitywny koniec publicznych telefonów
Dawniej na monety, później na karty magnetyczne, a następnie na karty z chipem - wydawało się, że będa zawsze, a jednak… Popularne budki telefoniczne właśnie odeszły do lamusa.

Publiczne aparaty telefoniczne
w Polsce

D

wadzieścia lat temu były niemal
na każdym rogu, a liczba osób
korzystających z publicznych
aparatów szła w miliony. Zanim w Polsce rozpoczęła się powszechna cyfryzacja
telefonii, aparaty rozmieszczone na ulicach, w urzędach pocztowych czy innych
obiektach użyteczności publicznej stanowiły podstawę łączności dla osób, które z różnych przyczyn nie miały dostępu
REKLAMA

do linii telefonicznej. Kiedy pojawiła się
szansa na łatwe i tanie podpięcie się do
telefonu stacjonarnego, na polski rynek
szturmem wdarły się telefony komórkowe, które powoli zaczęły wypierać aparaty publiczne. Komórki były mniejsze,
osobiste i można było prowadzić rozmowy z każdego miejsca i to bez kabla.
Budki telefoniczne należały do sieci Orange, która przed laty przejęła

Telekomunikację Polską.
- Aparaty publiczne, ze względu na nierentowność, likwidowane są od początku
2006 roku - informuje nas Biuro Prasowego Orange Polska.
Najwyższe nasycenie aparatami publicznymi odnotowano w 2000 roku, kiedy na terenie kraju funkcjonowało ich ponad 95.000. W 2015 roku było ich raptem
kilka tysięcy. Jeszcze we wrześniu tego

roku w Polsce funkcjonowały 34 aparaty,
z czego 18 sztuk znajdowało się w Wielkopolsce. Orange planowało, że do końca
września mają zniknąć wszystkie. Można
przyjąć, że w październik wchodzimy bez
publicznej telefonii. Tym samym w dziejach polskiej telekomunikacji zakończyła
się pewna ważna epoka.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# gdzie znajdziecie „Leszczyniaka”?
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W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące tego, gdzie można znaleźć
„Leszczyniaka”, drukujemy poniżej listę punktów, do których trafia gazeta.
GMINA RYDZYNA:
Dąbcze | nr 46 - Sklep Spożywczy ABC
Dąbcze | nr 42 - Sklep Spożywczy LIVIO
Dąbcze | nr 10 - Sklep Spożywczy GROSZEK
Rydzyna | ul. Wolności 2 - Sklep Spożywczo-Warzywny
Rydzyna | ul. Kościuszki 2 - Sklep Spożywczy ABC
Rydzyna | Rynek 11 - Sklep Spożywczy
Rydzyna | Rynek 15 - Piekarnia-Cukiernia Gierczak
Rydzyna | Rynek 1 - Urząd Miasta i Gminy
Kłoda 5 | Stacja Paliw LOTOS
Kłoda | nr 126E - Sklep Spożywczy ABC
Kaczkowo | nr 29A - Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Robczysko | Sklep Spożywczy JOKER

GMINA BOJANOWO:
Bojanowo | Rynek 10 - Miejska Biblioteka Publiczna
Bojanowo | Rynek 12 - Urząd Miejski Gminy Bojanowo
Bojanowo | ul. Dworcowa 1 - Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Bojanowo | ul. Stefana Bojanowskiego 4 - Piekarnia KOZLIK
Bojanowo | ul. Dworcowa 33 - Market Spożywczy EKO
Gołaszyn | nr 117 - Sklep Spożywczy
Gołaszyn | nr 6 - Sklep Spożywczy ABC
GMINA PONIEC:
Poniec | ul. Janiszewska 1- Sklep Spożywczy
Poniec | Rynek 26 - Market Spożywczy EKO
Poniec | Rynek 28 - Sklep Spożywczy ABC
Poniec | Rynek 18 - Sklep Przemysłowy TRAF
Poniec | Rynek 1 - Urząd Miasta i Gminy Poniec
Poniec | ul. Pocztowa 5 - Sklep Spożywczy ABC
Poniec | ul. Krobska 45 - Sklep Spożywczy GS Poniec
Poniec | ul. Krobska 45a - Biblioteka Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu
GMINA KRZEMIENIEWO:
Pawłowice | ul. Mielżyńskich 4 - Sklep Spożywczy JOKER
Pawłowice | ul. Mielżyńskich 58 - Sklep Spożywczy ODIDO
Pawłowice | ul. Mielżyńskich 81E - Sklep Spożywczy ABC
Pawłowice | ul. Wielkopolska 91 - Sklep Spożywczy
Pawłowice | ul. Wielkopolska 55 - Sklep Spożywczy
Krzemieniewo | ul. Zielona 3 - Sklep Przemysłowy
Krzemieniewo | ul. Wiejska 109 - Sklep Spożywczy ABC
Drobnin | nr 46 - Sklep Spożywczy LIVIO
Garzyn | ul. Ogrodowa 1 - Sklep Spożywczy
Garzyn | Os. Słoneczne 9 - Sklep Spożywczy ABC
GMINA OSIECZNA:
Dobramyśl | nr 3A - Sklep Spożywczy
Kąkolewo | ul. Leszczyńska 1A - Stacja Paliw
Kąkolewo | ul. Dworcowa 4 - Sklep Spożywczy ABC
Kąkolewo | ul. Krzywińska 29 - Sklep Spożywczy
Kąkolewo | ul. Wesoła 4 - Sprzedaż Pasz
Grodzisko | nr 3B - Sklep Spożywczy LIVIO
Grodzisko | nr 1D - Sklep Spożywczy
Świerczyna | nr 53
Świerczyna | nr 100F
Wojnowice | Sklep Spożywczy
Popowo Wonieskie | Sklep Spożywczy ABC
Osieczna | ul. Kościuszki 36A - Sklep Spożywczy LIVIO
Osieczna | ul. Kopernika 4A - sklep spożywczy

Osieczna | ul. Łoniewska 2 - Stacja Paliw BLISKA
Osieczna | Rynek 27 - sklep spożywczy
GMINA KRZYWIŃ:
Krzywiń | Rynek 7 - Sklep Owoce-Warzywa
Krzywiń | Rynek 13 - Sklep Spożywczy ABC
Krzywiń | ul. Kościańska 17 - Sklep Spożywczy
Krzywiń | ul. Działkowa 1 - Piekarnia JTJ
GMINA LIPNO:
Goniembice | sklep spożywczy
Górka Duchowna | sklep spożywczy ABC
Radomicko | nr 63 - sklep spożywczy
Lipno | ul. Leszczyńska 7 - Stacja Paliw MARKOWSKI
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 1 - sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 5 - sklep spożywczy SPAR Express
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 37 - sklep spożywczy SIEĆ 34
Wilkowice | ul. Święciechowska 2 - sklep spożywczy ABC
Wilkowice | ul. Św. Marcin 1- Piekarnia-Cukiernia GRYGIER
Wilkowice | ul. Lipowa 114 - sklep spożywczy LIVIO
GMINA ŚWIĘCIECHOWA:
Święciechowa | ul. Plater 16 - sklep spożywczy
Święciechowa | ul. Plater 23 - sklep spożywczy ABC
Święciechowa | ul. Wolności 25 - sklep spożywczy
Święciechowa | ul. Leszczyńska 36 - Stacja Paliw JESPOL
Gołanice | ul. Parkowa 3 - sklep spożywczy ABC
Niechłód | nr 22 - sklep spożywczy
Trzebiny | nr 42 - sklep spożywczy LIVIO
Długie Stare | ul. Jesienna 5B - sklep spożywczy
Długie Stare | ul. Wiosenna 7 - sklep spożywczy
Lasocice | ul. Słoneczna 45 - sklep spożywczy ABC
GMINA WŁOSZAKOWICE:
Krzycko Wielkie | ul. Szkolna 1 - Sklep Spożywczy ABC
Krzycko Wielkie | 700 -lecia 2 - Sklep Spożywczy LIVIO
Krzycko Małe | ul. Główna 35 Sklep Spożywczy
Krzycko Małe | ul. Główna 106 Sklep Spożywczy ABC
Sądzia | nr 40A - Sklep Spożywczy
Bukówiec Górny | ul. Powstańców Wielkopolskich 126 - sklep spożywczy ABC
Bukówiec Górny | ul. Machcińska 2 - sklep spożywczy ABC
Dłużyna | nr 5A sklep spożywczy ABC
Grotniki | ul. Piaskowa 3 - sklep spożywczy ABC
Grotniki | ul. Wiejska 18 - sklep spożywczy
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 33 stacja paliw
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 18A - kiosk
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 6A - sklep spożywczo-monopolowy
Włoszakowice | ul. Powstańców Wielkopolskich 20A Stacja Paliw
Włoszakowice | ul. Powstańców Wielkopolskich 17 - sklep spożywczy
ABC
Włoszakowice | Pl. 21 października 2 - WODSTAL sklep armatura
grzewczo-sanitarna
Jezierzyce Kościelne | ul. Leszczyńska 39 sklep spożywczy ABC
GMINA WIJEWO:
Zaborówiec | ul. Powstańców Wielkopolskich - sklep spożywczy SKLEP
POLSKI
Brenno | ul. Kościelna 13 - sklep spożywczy DAGMARA
Brenno | ul. Jeziorna 6 - sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Brenno | ul. Powstańców wielkopolskich 13 - sklep spożywczy

LEVIATAN
Wijewo | ul. Witosa 9 - sklep spożywczy EKO
Wijewo | ul. Witosa 3 - sklep spożywczy GS WIJEWO
Wijewo | ul. Witosa 57 - stacja paliw BLISKA
Wijewo | ul. Handlowa 10 - sklep spożywczy GROSZEK
MIASTO LESZNO:
Leszno | ul. Ogrody 4 sklep spożywczy
Leszno | ul. Ostroroga 42 sklep spożywczy
Leszno | ul. 17 Stycznia 27 - sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Lipowa 39 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Aleje Konstytucji 3 Maja 10 Stacja Paliw Pieprzyk
Leszno | ul. Dożynkowa sklep spożywczy
Leszno | ul. 55 Pułku Piechoty 36 - sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Luksemburska 1 stacja paliw ORLEN
Leszno | ul. Holenderska 32 Sklep Spożywczy
Leszno | ul. Kubańska 2 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Węgierska 15 sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno | ul. Armii Krajowej 15 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Sułkowskiego 46 - sklep spożywczy SUŁKOWSKI
Leszno | ul. Sułkowskiego 46 - sklep spożywczo-warzywny CIEŚLAK
Leszno | Al. Jana Pawła 16- CH Manhattan, kiosk
Leszno | ul. Os. Wieniawa 41 - sklep spożywczy GS Osieczna
Leszno | ul. Opalińskich 2 sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Zacisze 16 - stacja paliw
Leszno | ul. Mickiewicza 5 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Leszno | ul. Rejtana 74 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Zamenhofa 7 sklep spożywczy RABAT
Leszno | ul. Zamenhofa 25 sklep spożywczy LIVIO
Leszno | ul. Sygietyńskiego 22 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Machnikowskiego 22 - sklep spożywczy
Leszno | ul. Słowiańska 45
Leszno | ul. Słowiańska 24 - Informacja Turystyczna
Leszno | ul. Słowiańska 20 Sklep Spożywczy CHATA POLSKA
Leszno | ul. Nowy Rynek 11 - sklep spożywczy ŻABKA
Leszno | ul. Rynek 11
Leszno | ul. B. Chrobrego 36 sklep wielobranżowy BLIŻEJ NATURY
Leszno | Pl. Kościuszki 4B - Starostwo Powiatowe w Lesznie
Leszno | Al. Jana Pawła 21 - Urząd Miasta Leszna
Leszno | ul. Jagiellońska 17 -Sklep Spożywczy PSS Społem
Leszno/Gronowo | ul. Gronowska 57 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Gronowo | ul. Gronowska 65 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Gronowo | ul. Kmicica 1B - sklep spożywczy MALINKA
Leszno/Grzybowo | stacja paliw
Leszno/Grzybowo | sklep ABC
Leszno/Strzyżewice | ul. Balonowa 35 - stacja paliw LOTOS
Leszno/Strzyżewice | ul. Lotnicza 32 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Strzyżewice | ul. Szybowników 22 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Zaborowo | ul. Rynek Zaborowski 40 - sklep spożywczy
LEWIATAN
Leszno/Zaborowo | ul. 1 Maja 46 sklep spożywczy ABC
Leszno/Zatorze | ul. Wiejska 15 sklep spożywczy GROSIK
Leszno/Zatorze | ul. Czarnieckiego 14 sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Kochanowskiego 4 sklep spożywczy GROSIK
Leszno/Zatorze | ul. Łanowa sklep spożywczy ADAMS
Leszno/Zatorze | ul. Wyszyńskiego sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Święciechowska 18 sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zatorze | ul. Święciechowska 81 Stacja Paliw EMKA
Leszno/Zatorze | ul. Łużycka 1 sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zatorze | ul. Okrzei 21 sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Okrzei 62 sklep spożywczy ABC
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Fotograficzna opowieść o Gór
Łukasz Jędrzejewski z Lipna przez kilkanaście lat mieszkał w pałacu w Górce Duchownej, w którym do dziś mieści się szkoła. Właśnie
ten pałac w pewnym sensie ukształtował jego osobowość i wyznaczył mu kierunek, który doprowadził do wydania albumu poświęconego wsi i jej mieszkańcom.

K

muszę wydać publikację poświęcoW albumie znalazło się 36 pocztówek
ną miejscowości. Chciałem, aby zna- oraz 57 fotografii przedstawiających
lazły się w niej pocztówki i fotografie.
miejscowość oraz jej
Właściwie od razu poszedłem do kommieszkańców. Całość
putera i wysłałem pierwsze wiadomozostała opatrzona
ści mailowe do osób, które mogły mi
fragmentami dokuw tym pomóc. Jeszcze przed tym pomentów. Najstarsze
stanowieniem, jako kolekcjoner różz nich pochodzą
nych przedmiotów, przekazałem znaz 1510 oraz 1670
jomemu z Osiecznej dwie pocztówki
przedstawiające Górkę Duchowną.
Otrzymałem je kiedyś od znajomej,
która wiedziała o moich zainteresowaniach zabytkowymi przedmiotami. W tamtym czasie doszedłem do wniosku, że nie
jestem w stanie mieć wszystkiego i odstąpiłem te widokówki.
Udało mi się je odzyskać do
planowanego albumu.
Przygotowania do
wydania publikacji
trwały prawie 2,5 roku, z czego samo
zbieranie materiałów zajęło rok. W tym
czasie pan Łukasz wymienił około 250 maili z różnymi osobami i instytuSamochód Max’a von Gustorf’a – zdjęcie wykonane przed pałacem - Górka,
cjami. Odwiedzał mieszkańców
30 sierpnia 1912 r.
wsi, rozmawiał z nimi i rejestrował ich opowieści. Pozyskał materiały między
innymi z Archiwum Państwowego w Poznaniu,
dzięki otwartości księdza proboszcza - z Muzeum Parafialnego w Górce Duchownej, a także od
lokalnych kolekcjonerów
i z wielu innych instytucji.
Album został przemyślany w każdym szczególe, a praca z grafikiem
nad poszczególnymi stronami
zajęła długie
miesiące.
- Nie powiem, byłem wymagający, ale
z pozoru
mało istotne szczegóły
składają się na
Margarete i Max von Gustorf – właściciele majątku Górka Duchowna składającego się
całość - zaznacza Łukasz Jędrzejewski prezentuje publikację
z folwarku Górka Duchowna i folwarku Ludwipole.
poświęconą Górce Duchownej.
Ł. Jędrzejewski.
iedy był chłopcem, pałac rodziny Gustorf rozbudził
w nim zainteresowanie historią regionalną i antykami. Wszyscy mieszkali w domach, a on oglądał
zdobione drzwi, wyjątkowe witraże,
piękną klatkę schodową i sztukaterie na suficie. Kiedy jeszcze to piękno budynku połączył z urywanymi

historiami o Górce Duchownej, było jasne, że w jego życiu temat wsi na
pewno się przewinie.
- Choć już tam nie mieszkam, Górkę Duchowną miałem cały czas z tyłu głowy. I to ziarenko wciąż we mnie
kiełkowało - mówi Łukasz Jędrzejewski. - Pewnego dnia, a było to w 2015
roku, obudziłem się i stwierdziłem, że

# pasje

órce Duchownej

Na spotkaniu autorskim poświęconym pub
likacji pojawiło się
kilkadziesiąt osób.
Album udało się wydać dzięki wsparciu księdza proboszcza z Górki Duchownej oraz wójta gminy Lipno.
Wydrukowano go w nakładzie 500 egzemplarzy. Pod koniec sierpnia w bibliotece w Lipnie odbyło się spotkanie
autorskie Łukasza Jędrzejewskiego,
podczas którego opowiedział ciekawe historie o Górce Duchownej. Stanowiło ono swoiste dopełnienie publikacji. Album można nabyć w kościele
w Górce Duchownej oraz u autora.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA

roku. W albumie znalazły się także
wyszukane w parafii listy kościelne
opatrzone pieczęciami lakowymi.
Łukasz Jędrzejewski nie ukrywa, że
jego praca miała wymiar społeczny.
Zależało mu na tym, aby podzielić się
zdobytymi materiałami z mieszkańcami rodzinnej wsi. Stwierdził, że miejscowość - choć jest mała - zasługuje
na własną publikację.
- Co z tego, że mam te materiały
w szafie i co pewien czas do nich zaglądam? Trzeba się nimi podzielić
- dodaje.

Państwo Gustorf na przejażdżce po terenie folwarku (w tle widoczny komin
mączkarni ).
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# kalendarium sportowe
ŻUŻEL

Fogo Unia Leszno mistrzem Polski! Szczegóły na stronach 10-11.
Polacy – z Bartkiem Smektałą i Dominikiem Kuberą w składzie - z kolejnym złotem Drużynowych Mistrzostwa Świata Juniorów! W Rybniku Biało-Czerwoni pokonali Australijczyków, Duńczyków i Brytyjczyków. Bartosz Smektała był niemal
bezbłędny – w pięciu startach wywalczył 14 punktów. Dominik Kubera uzbierał
10 oczek.
Młodzi Polacy potwierdzili swoją dominację w Drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów. Po raz szósty z rzędu nie mieli sobie równych. Także w tych zawodach w kadrze znaleźli się dwaj wychowankowie Unii Leszno: Bartosz Smektała
i Dominik Kubera. Wywalczyli odpowiednio 11 i 10 punktów.
Bartosz Smektała z powodzeniem walczy w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów. Podczas drugiej rundy niemieckim Guestrov wychowanek Fogo Unii
Leszno zdobył aż 15 punktów i wygrał całe zawody. Po dwóch rundach tracił do
prowadzącego w klasyfikacji generalnej Maksyma Drabika tylko jeden punkt.
Ostatnie zawody cyklu były zaplanowane na 29 września (już po składzie niniejszego wydania gazety).
Mieszane odczucia po wrześniowych turniejach Grand Prix pozostaną w głowach
reprezentantów Fogo Unii Leszno. Zarówno w niemieckim Teterow jak i w Sztokholmie triumfował Słoweniec Matej Zagar. Emil Sajfutdinow wywalczył odpowiednio 11 i 12 oczek, Peter Kildemand dwukrotnie po 10, a Piotr Pawlicki 4 i 6.
Do końca rywalizacji o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na żużlu pozostały
już tylko dwa turnieje (7 października w Toruniu i 28 października w Melbourne).
W klasyfikacji generalnej zdecydowanie prowadzi Jason Doyle (132 pkt.), przed
Patrykiem Dudkiem (110), Maciejem Janowskim (108), Fredrikiem Lindgrenem
(107) i Emilem Sajfutdinowem (102).

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Po intensywnych przygotowaniach do sezonu i wielu meczach kontrolnych koszykarze pierwszoligowej Jamalex Polonii 1912 Leszno rozpoczęli walkę o ligowe
punkty. Rozgrywki 2017/18 zainaugurowali potyczką w Inowrocławiu z tamtejszym KSK Noteć. Zaserwowali gospodarzom istny nokaut! Leszczynianie zwyciężyli 102:58 i tym samym dali jasny sygnał pozostałym zespołom oraz kibicom, że
są piekielnie mocni i że zamierzają walczyć o najwyższe cele.

KRĘGLARSTWO
Ruszyły rozgrywki Superligi 2017/18. Panowie z Polonii 1912 Leszno na dobry
początek pokonali na własnych torach Start Gostyń 6:2, a później z identycznym
rezultatem triumfowali w Brzesku.
Panie sezon rozpoczęły od zwycięstwa przed własną publicznością. Pokonały Tucholankę Tuchola 4:2

PIŁKA NOŻNA
Bardzo wymagające spotkania mają za sobą piłkarze Polonii 1912 Leszno. Najpierw przegrali 1:0 wyjazdowy mecz z Rawią Rawicz, potem pokonali przed własną publicznością Obrę Kościan 2:1, polegli we Wrześni 3:1 i wreszcie – dzięki wykorzystanym dwóm rzutom karnym - zwyciężyli z Victorią Ostrzeszów 2:1.
30 września, po zamknięciu tego wydania „Leszczyniaka”, podopieczni Jędrzeja Kędziory o kolejne ligowe punkty walczyli w Słupcy. Do tego czasu zajmowali
pierwsze miejsce w ligowej tabeli.
Firma Stainer Bauchemie została nowym sponsorem Polonii 1912 Leszno (autonomicznej sekcji piłkarskiej). Teraz pełna nazwa zespołu brzmi „Stainer Polonia
1912 Leszno”.

Trenuj z pasją!
REKLAMA

Pasja, nauka, sport- to słowa klucze powtarzane jak mantra przez przedstawicieli IKS-u Leszno.
- Stawiamy na rozwój naszych podopiecznych. To nie przypadek, że osoby, które już
w dzieciństwie ćwiczyły szermierkę, osiągają sukcesy zawodowe w dorosłym życiu.
Pomagamy w ich kształceniu – zapewniają trenerzy IKS-u. - Im wcześniej rozpocznie się przygoda młodych ludzi z szermierką, tym większa szansa nie tylko na
sukcesy sportowe, ale także na prawidłowy start w dorosłość.
W szeregach IKS-u Leszno trenuje obecnie kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek. Część z nich ma na swoim koncie okazałe sukcesy, łącznie z medalami
Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Klub,

który w przyszłym roku będzie obchodził 15-lecie istnienia, jest poważany
w szermierczym środowisku renomowany w Lesznie i regionie. Kojarzony jest
z solidną pracą i licznymi osiągnięciami.
- Jest spora szansa na to, że w 2018 roku będziemy organizatorami Mistrzostw

Polski do lat 14 oraz Mistrzostw Polski do
lat 20, odpowiednio w Rydzynie i Lesznie.
Związkowcy i delegaci chwalą organizację i profesjonalizm w naszym klubie oraz
niezawodność w obliczu przygotowania
poważnych imprez. To również o nas dobrze świadczy – mówi Sławomir Mocek,
trener polskiej kadry kobiet, niezwykle doświadczony florecista, dwukrotny
uczestnik letnich Igrzysk Olimpijskich,
który teraz swoje cenne doświadczenie
przekazuje młodym. - Warto do nas dołączyć! - zapewnia.

Zainteresowanie przynależnością do
IKS-u Leszno nie bez powodu jest z roku
na rok coraz większe. Trenują uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 7 (klasa sportowa) oraz pozostali w murach obecnego
Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie.
Obecnie prowadzony jest nabór do grup
szermierczych dla roczników 2009-2010.
Ilość miejsc ograniczona. Zainteresowani proszeni są o kontakt z klubem lub
trenerami.

(55/2017)

Kontroluj swoje ruchy, poznaj nieograniczone możliwości, trenuj pod
okiem specjalistów... A potem stań oko w oko z rywalem, weź głęboki oddech i sięgnij po zwycięstwo. Pójdź śladem bardziej doświadczonych reprezentantów IKS Leszno i sięgnij po medale Mistrzostw Polski, Europy i Świata. Zdobądź najwyższe szczyty – razem z nami!

www.iks.leszno.pl
facebook.com/IKSJamalexLeszno
Trener Marek: tel. 737 727 554
Trenerka Monika: tel. 500 325 210
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SPORTY WALKI
Reprezentant Polonii 1912 Leszno Dawid Tomczak wywalczył w Macedonii brązowy medal Mistrzostw Europy w Kickboxingu w kategorii do 51 kg. Na drodze
do awansu do finałowej walki stanął złamany palec u nogi.
Mikołaj Mańka broniący barw Polonii 1912 Leszno został powołany do bokserskiej reprezentacji Polski na mecz z Białorusią. W Grodnie na punkty wygrał swoją
walkę w kategorii junior 56 kg i wywalczył swój pierwszy w karierze pas.
W hali Trapez zorganizowano pierwszą edycję Extra Gali MMA „Leszczyńska Strefa Walki”. 10 pojedynkom przyglądały się tłumy kibiców. W walce wieczoru reprezentujący Strefę Walki Oporówko Mariusz Mazur pokonał przez nokaut techniczny Kacpra Koziorzębskiego z RIO Grappling Wrocław.

KOSZYKÓWKA KOBIET
W Lesznie odbył się I Turniej im. Zbigniewa Białasa. Zawodniczki MKS Tęczy Leszno, wygrywając i przegrywając po jednym pojedynku, zajęły drugie miejsce.

BALONIARSTWO
Piękne widoki zaserwowały mieszkańcom Leszna i regionu uczestniczki Mistrzostw Europy Kobiet w balonach na ogrzane powietrze. Przez kilka dni rozgrywano poszczególne konkurencje. Ostatecznie złoty medal wywalczyła Polka Beata Choma z Aeroklubu Poznańskiego. Daria Dudkiewicz-Goławska z Aeroklubu
Leszczyńskiego zajęła 9. lokatę, a broniąca tytułu Leszczynianka Ewa Prawicka-Linke była 11.
TEKST: MICHAŁ DUDKA

PIŁKA RĘCZNA

FUTSAL
Debiut na ochłodę. Zawodnicy GI Malepszy Futsal Leszno przegrali swój pierwszy
pojedynek w I Lidze. W Obornikach polegli 1:4. Oby to był zły dobrego początek.

AUTOPROMOCJA

Od cennego zwycięstwa na wyjeździe rozpoczęli kolejny sezon w I Lidze zawodnicy Real Astromalu Leszno. W Zielonej Górze pokonali miejscowy AZS UZ 25:29.
Goryczy porażki zasmakowali tydzień później po meczu w Warszawie. Leszczynianie przegrali z tamtejszym AZS UW 30:26. Zwyciężyć nie udało się również
przed własną publicznością. Po niezwykle wyrównanym boju i serii rzutów karnych gospodarze polegli w meczu z GKS Żukowo 32:33.

U nas Twoja reklama
żyje cały miesiąc!
Dzwoń: 603-668-780
AUTOPROMOCJA

AUTOPROMOCJA
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# kobieta i dziecko

Ta, która służy
Oczekujemy od nich żeby po prostu…były. Blisko, czasami dwa
kroki za nami, niekiedy tuż obok i żeby ściskały mocno naszą dłoń.
Właściwie w jej zawodzie nie ma możliwości na brak zaangażowania. Wszystko co robi jest ciepłe jak wełniany koc, przyjemne jak
pierwsze promienie słońca wiosną, kojące niczym jazz w głośnikach jesienią. Nie posiada sił nadprzyrodzonych, a jednak bije od
niej niesamowite światło, które dodaje mocy, odwagi…

K

im więc jest doula? - To kobieta, zapewniająca profesjonalne, ciągłe, niemedyczne, informacyjne, fizyczne i emocjonalne wsparcie
dla mamy i jej rodziny podczas ciąży, porodu i połogu. Doula towarzyszy kobiecie
w procesie stawania się mamą, jest przyjaciółką w okołoporodowym okresie - ciepłą, empatyczną, nieoceniającą, zaufaną
kobietą, często doświadczoną we własnym macierzyństwie. Jest odpowiednio
przygotowana do swojej roli, przeszkolona, by wspierać pary w wyjątkowym okresie stawania się rodzicami. Zna fizjologię
porodu i ufa mądrości kobiecego ciała.
Choć nie należy do personelu medycznego, zapewnia ciągłość opieki, a tym samym stwarza poczucie bezpieczeństwa,
wspiera, rozumie i pomaga zaakceptować oraz zachować spokój w nowej sytuacji - odpowiada Agnieszka Drożdż, doula. Są jak dobre wróżki całej rodziny,
które oczekują pojawienia się na świecie
ich potomka.
Pojęcie profesji, jaką jest doula powoli wchodzi już do języka polskiego, ale
nadal jest czymś obcobrzmiącym. Nadal również panuje przekonanie, iż jest
to luksus dostępny tylko dla bardzo bogatych ludzi. Błędne myślenie odbiera
często szansę na skorzystanie z pomocy.

Kobiety w ciąży są bombardowane zewsząd informacjami o tym co powinny
wiedzieć, mieć, kupić, jeść. Taki natłok
informacji potrafi przytłoczyć, zwłaszcza
kobiety, które do roli mamy przygotowują
się pierwszy raz. Wtedy właśnie rola douli - przewodniczki, jest nieoceniona.
- Najważniejsze jednak by pozostać trochę niezauważoną, ale cały czas „pod ręką”. Nie narzucać się, nie sugerować tylko dbać o komfort mamy na płaszczyźnie
fizycznej i emocjonalnej. Aspekty medyczne porodu pozostawiam w rękach personelu, nie wchodzę w rolę położnej lub lekarza - tłumaczy Agnieszka.
Praca douli rozpoczyna się już wtedy,
gdy dziecko jest jeszcze nienarodzone.
Pierwsze spotkania z przyszłą mamą i jej
partnerem budują więź i zaufanie w tym
„trójkącie”. Kwalifikacje douli pozwalają na wykonanie ciężarnej relaksacyjnego masażu, czy udzielenie pomocy, ale
głównie jej rola nie przekracza tematyki niemedycznej. Przez okres dziewięciu
miesięcy oczekiwań, doula przeprowadza
mini szkołę rodzenia dla przyszłych rodziców - wyjaśnia przebieg porodu i połogu, informuje o ewentualnych problemach, które mogą się pojawić. Zapoznaje
ciężarną z technikami relaksacyjnymi i odpowiedniego oddychania. Doula

koncentruje swoją uwagę na kobiecie,
opiekuje się nią, wspiera ją psychicznie.
W dniu porodu towarzyszy swojej podopiecznej na każdym etapie, decyduje
kiedy należy jechać do szpitala. Niekiedy okazuje się, że doula na sali porodowej
staje się niepotrzebna, ponieważ rodząca
odnajduje w sobie naturalną siłę i rodzi
bez pomocy. To ogromny sukces douli,
gdyż jej podopieczna uwierzyła w swoje
możliwości.
Skąd ta wiedza? Przecież każdy poród i każda kobieta są zupełnie inne…
- By zostać doulą trzeba lubić… porody.
Prawda jest też taka, że doula sama jest
mamą gromadki dzieci. Jestem zafascynowana tematami okołoporodowymi dlatego nieustannie się szkolę i pogłębiam
swoją wiedzę. Wierzę, że poród może stać
się doświadczeniem wzmacniającym, dającym głęboką siłę oraz ukazującym potencjał, a nade wszystko piękno kobiety. Wiem że kobieta ma moc i pomagam
jej to rozpoznać - mówi dolua Agnieszka
- Towarzyszenie rodzicom w odkrywaniu

ich własnej ścieżki rodzicielstwa uznaję za swoją największą pasję. Żeby moje towarzyszenie było jeszcze pełniejsze,
a usługi kompleksowe prowadzę dla młodych rodziców naukę masażu Shantala.
Masaż ma wiele korzyści, podnosi kompetencje rodziców, pozwala łatwiej porozumieć się w pierwszym języku dziecka,
którym jest dotyk. Zawsze byłam doulą.
Swoją pomocą służyłam znajomym kobietom, opowiadałam o moim doświadczeniu
porodowym. Po moim czwartym porodzie
postanowiłam zrobić profesjonalne szkolenie i nazywać się doulą z zawodu.
Rola douli nie kończy się w szpitalu, na
sali porodowej. Towarzyszy ona rodzicom noworodka, jest do ich dyspozycji
w ciągu dnia, a niejednokrotnie i w nocy, gotowa przyjechać i wesprzeć. Nie
ma też określonych ram czasowych kiedy jej praca powinna dobiec końca. Kiedy
rodzice sami dobrze radzą sobie z opieką
nad swoim maleństwem, rola douli naturalnie wygasa.
A.K.

Jesienią zaproponuj swojej herbacie jej towarzystwo
Pigwa to taki owoc, który koniecznie powinniśmy włączyć
do listy składników diety jesienno-zimowej. Zawiera mnóstwo witaminy C oraz pierwiastków mineralnych, które
skutecznie pomagają wzmacniać odporność naszego organizmu, a także wspomagają
układ odpornościowy w walce
z grypą i przeziębieniem.
Uprawiana jako roślina ozdobna w sadzie lub przydomowym
ogródku, pigwa pospolita nazywana jest polską cytryną, ze
względu na swój kwaśny smak.
Jej owoce dojrzewają jesienią

– na przełomie września i października, są żółte, duże, przypominają swoim kształtem małe gruszki lub jabłka. Ale co
najważniejsze, pigwa łagodzi podrażnienia i zwalcza infekcje. Bardzo dobrze radzi sobie również z regeneracją układu
pokarmowego.
Pigwa posiada także pektyny,
które są błonnikiem rozpuszczalnym w wodzie. Błonnik z kolei
odpowiada za usuwanie toksyn
i metali ciężkich z organizmu.
Niejednokrotnie stosuje się owoce pigwy w profilaktyce przeciwnowotworowej. Regeneruje

wątrobę, obniża poziom cukru
i cholesterolu. Napar i macerat
z nasion stosowany jest w przypadku niestrawności, refluksu,
czy dolegliwości nieżytu żołądka i jelit.
Śmiało możesz zrobić
z niej marmoladę, dżem,
a nawet powidła (posiada
naturalne właściwości żelujące). Owoc znajduje również zastosowanie przy produkcji
win, nalewek i soków, no i oczywiście syropu na kaszel i grypę –
wystarczy zalać owoce miodem
i odstawić na noc.
A. K.

Ciekawostka

Pozwól pigwie dotrwać pierwszych przymrozków i dopiero wtedy zerwij je
z drzew. Pigwa sama w sobie jest świetnym odświeżaczem powietrza.

# kobieta (nie)zwykła
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Julia Sawicka
Inspiruje mnie

Uwielbiam gdy...

Tak wiele rzeczy, które wprowadzają człowieka w twórczy nastrój… to może być niezwykły pejzaż, jak skaliste, rozgrzane wszechobecnym słońcem wybrzeże
chorwackiej wyspy Pag lub zachód słońca nad Rowem
Polskim z pięknymi wieżycami Zamku Rydzyńskiego… Inspirujące są zawsze doskonale dźwięki: raz
będzie to niepowtarzalny głos Niny Simone, a innym
razem pierwsze takty arii rozpoczynającej Wariacje
Goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha. Zawsze inspirujący jest też piękny, szczery uśmiech bliskiego człowieka, któremu udało się sprawić zwyczajną, prawdziwą radość.

...dzień rozpoczyna się od dobrej, aromatycznej kawy… jest czas na rozmowę przy śniadaniu, a kolejne
godziny zapowiadają się przyjemnie i dość leniwie,
w każdym razie bez pośpiechu. Jednak nie byłabym
sobą, gdybym nie przyznała, że uwielbiam też, gdy
sporo się dzieje, jest akcja i energia, a na końcu twórcze tego efekty.

Mój rytm
Książka
Jest wiele tych, bez których trudno mi wyobrazić sobie życie. W „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa szukam
nie tylko głębi, ale również najwyższego lotu poczucia
humoru. W „Ostrzu” czy „Lamencie Sieny” urodzonego
w Lesznie pisarza Rafała Kotomskiego, znajduję zdumiewające zwroty akcji, misterną intrygę i rozmach
w opisie. W wierszach zapomnianego dziś Tadeusza
Nowaka mam wyjątkową wrażliwość i muzyczność,
co sprawia, że aż chce się je wyśpiewać. Staram się zawsze sięgać po książki, które zostają, nie przemijają bez
śladu.

Wyznacza twórczość i muzyka jazzowa, z którą
związałam się na całe życie. Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe, ten piękny czas, pełen
kreacji, sztuki, artystycznych dialogów, wprowadza mnie w najlepszy rytm, w poczucie robienia
rzeczy ważnych i drobnych. Muzyka, którą tworzę
nagrywając swoje płyty czy koncertując w różnych
miejscach, daje mi poczucie uczestnictwa w czymś
pięknym, wyjątkowym, a jednocześnie bardzo
moim.

Zdjęcie: Jaroslaw Wierzbicki

Pianistka oraz wokalistka, nasza leszczynianka. Na swoich koncertach tworzy niesamowity klimat, porywa publiczność w wir
niecodziennych doznań swoim zmysłowym
głosem. Nie lubi pochopnych decyzji i tandetnej muzyki. To ekstrawertyczka kochająca życie wraz z całym jego dobrodziejstwem.
Gdy chwilowo uda jej się żyć jak każdemu
śmiertelnikowi na tej planecie, robi to przy
kominku, z kieliszkiem wina, wśród swoich
najbliższych…

Miejsce, do którego wracam
użny
Zdjęcie: Michał Kał

Nie lubię...
Pustego pośpiechu i chaosu wielkich miast. Bylejakości w działaniu i zgody na rzeczy bezwartościowe, słabe –
tylko dlatego, by coś robić. Nie umiem pogodzić się z wydawaniem publicznych pieniędzy na tandetę jak występy muzyków disco polo. Godząc się na to, rezygnujemy z inteligencji właściwej człowiekowi i schlebiamy
najmniej wymagającym potrzebom.

To okolice Rydzyny i piękne aleje parku wokół zamku
Sułkowskich. Wspaniale czuję się wśród łąk kwitnących, pachnących kwiatami i starych, historycznych
drzew przynoszących ukojenie. Wierzę, że doczekam
chwili, gdy rydzyński park będzie zrewitalizowany,
pojawią się urocze zakątki, a w stawie czysta woda
i nenufary. To wyjątkowe miejsce z pewnością na taką przyszłość zasługuje.
TEKST: A. K.
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Dzieła sztuki zaklęte w ró
Niektóre małe, inne duże, z drewna albo z tworzywa, do zabawy lub na prezent - lalki od wieków towarzyszą ludzkości, wzbudzając
przyjemne skojarzenia, najczęściej z okresu dzieciństwa. Ich wystawę można zwiedzać w Muzeum Okręgowym w Lesznie.

L

alki znane są od czasów starożytnych. W Grecji i w Rzymie obdarowywano nimi dzieci,
mówiąc, że są to "zabawki pierwszego spojrzenia". W połowie XIII wieku
upowszechnili je franciszkanie, którzy
postaci lalkowe wprowadzili do szopek bożonarodzeniowych. Do dzisiaj
w kręgu kultury chrześcijańskiej występują lalki kultowe, wykorzystywane podczas procesji w Hiszpanii, Włoszech czy Portugalii.
O lalkach produkowanych masowo

mówi się dopiero od XVIII wieku. Pochodzą z rejonu północnych Włoch,
Austrii i południowych Niemiec. Wtedy wkroczyły pod strzechy.
- Najstarsze lalki, jakie mamy na wystawie, pochodzą z połowy XIX wieku - mówi dr Eugeniusz Śliwiński,
starszy kustosz Muzeum Okręgowego w Lesznie. - Lalki polskie pochodzą
ze znanych zakładów w Kaliszu i Częstochowie. Najsłynniejsze są tak zwane kaliskie "szrajerki", a ich nazwa pochodzi od nazwiska właściciela fabryki

... nieco bardziej fikuśne...

W Muzeum Okręgowym podziwiać można lalki prymitywne...

- Adama Szrajera. Produkowano je do
1918 roku i były wywożone w głąb Rosji. Do dzisiaj tamtejsi historycy uważają, że są to lalki rosyjskie, gdyż Kalisz leżał wówczas w obszarze zaboru
rosyjskiego.
Polskie zakłady funkcjonowały do
czasu zakończenia I wojny światowej
oraz później - w dwudziestoleciu międzywojennym. Produkty z tych fabryk
prezentowane były na Powszechnej
Wystawie Krajowej, która odbyła się
w Poznaniu w 1929 roku.
- Lalki częstochowskie wystawiane były w Paryżu i Nowym Jorku. Polscy
producenci mieli w tym czasie swoje
sklepy nie tylko w Polsce, ale również

w prestiżowych lokalizacjach zagranicznych - objaśnia E. Śliwiński.
Kaliska fabryka w 1939 roku została
przejęta przez Niemców, którzy kontynuowali produkcję. Po zakończeniu działań wojennych lalki znów wytwarzali Polacy, jeszcze na matrycach
z międzywojnia.
Popularne lalki powstawały przeważnie z drewna, ale postęp cywilizacyjny
spowodował, że również zabawki zaczęły zmieniać swoje oblicze. W XX
wieku w wytwórniach postawiono
na nowe materiały, w tym tworzywa
sztuczne. Z nich produkowano i do dziś
produkuje się amerykańskie "Barbie".
Wprawdzie wybór lalek jest

# ciekawostki
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óżnobarwnych strojach

Wśród gości wystawy były między innymi dzieci.

O lalkach opowiadał Eugeniusz Śliwiński, starszy kustosz Muzeum
Okręgowego w Lesznie.

przeogromny, ale najpiękniejsze wcale
nie są popularne lalki do zabawy. Serca kolekcjonerów podbijają laleczki
w wersjach regionalnych, będące swoistymi dziełami sztuki. Z powodzeniem
funkcjonują one w dyplomacji, biznesie i polityce, gdzie wręcza się je oficjalnym delegacjom. Miło otrzymać
elegancki i dobrze wykonany prezent,
na który z podziwem spoglądają później goście osoby obdarowanej.
W Polsce do dzisiaj wytwarza się eleganckie lalki. Wersje w ludowych strojach powstają na przykład w krakowskiej spółdzielni rękodzieła. Do grona
lalek - co warto podkreślić - zaliczają
się również matrioszki, które nie mają
rodowodu rosyjskiego, choć powszechnie się tak uważa. Po raz pierwszy wyprodukowano je w Japonii, a dopiero później spodobały się Rosjanom tak
bardzo, że zajęli się ich wytwarzaniem.
Dziś modne są wersje matrioszek w kamuflażu wojskowym i z karabinem.
Zaczęto je produkować po zajęciu Krymu przez Rosjan. Na drugim biegunie
znajdują się prymitywne lalki afrykańskie o spłaszczonej główce. Symbolizują szczęście, pochodzą z Afryki Południowej i w pewnym sensie też są
urokliwe.
Lalki prezentowane w Muzeum
Okręgowym w Lesznie pochodzą ze
zbiorów Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju oraz z prywatnej kolekcji Anny Ziembińskiej, nauczycielki
z Krotoszyna.
- Co prawda 10 lat temu organizowaliśmy podobną wystawę, ale wówczas mieliśmy nieco inne zbiory.

...i zdecydowanie bardziej tradycyjne.
Postanowiliśmy ją powtórzyć w nowym układzie, także ze względu na fakt,
że wyrosło nam nowe pokolenie, które interesuje się lalkami - puentuje E.
Śliwiński.

Lalki będzie można podziwiać do 26
listopada.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

Humor
na październikowe dni

↔
Policjant w małym miasteczku zatrzymuje motocyklistę, który pędził główną ulicą.
- Ależ panie sierżancie, ja mogę wytłumaczyć - mówi facet.
- Cisza - rzucił policjant - Zamierzam ochłodzić pański temperament
w areszcie, zanim nie wróci komendant.
- Ale panie sierżancie, chciałem tylko
powiedzieć, że...
- A ja powiedziałem, że ma być cisza!
Idzie pan do aresztu!
Parę godzin później policjant zajrzał
do celi i powiedział:
- Na szczęście dla pana, komendant
jest na ślubie córki. Będzie w dobrym
nastroju, jak wróci.
- Niech pan na to nie liczy - odpowiedział facet z celi - Jestem panem
młodym.
↔
Facet grzebie coś przy kontakcie i woła żonę:
- Jadźka, potrzymaj mi ten kabelek.
Żona bierze kabelek i pyta:
- No i co?
- Nic... Widocznie faza jest w drugim...
↔
W barze siedzi czterech policjantów: Niemiec, Francuz, Anglik i Polak.
Pierwszy przechwałki zaczyna Anglik:
- My w królestwie po ostatnich zamachach usprawniliśmy system monitoringu. Teraz mamy kamery na każdym
budynku, na każdym rogu. Jak terrorysta zacznie strzelać - policja natychmiast zareaguje. Natychmiast!

Na to Francuz:
- My powołujemy już pod broń dodatkowe 50 tysięcy żołnierzy i policjantów i postawimy ich na każdym rogu
w pobliżu wolnych miejsc. Nie będą
musieli dojeżdżać, będą na miejscu
i od razu ich zastrzelą!
Na to Niemiec:
- Ech, biedaki... Nas stać na to, żeby
kupić całą armię dronów z kamerami
monitoringu i jeszcze powołać 100 tysięcy mundurowych.
Po chwili ciszy wszyscy patrzą z wyczekiwaniem na Polaka. Ten dopił piwo, otarł wąsy i ze spokojem mówi:
- A my nie mamy terrorystów.
↔
Ksiądz do Jasia na lekcji religii:
- Powiedz, Jasiu, kto wszystko widzi,
wszystko słyszy i wszystko wie?
- Nasza sąsiadka!
↔
Wykładowca zwraca się do studentów:
- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone zajęcia
i może iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja! Dziękuję, do widzenia.

średnie

Wywiad z bacą:
- Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?
- Rano wyprowadzam owce, wyciągam flaszkę i piję...
- Baco, ten wywiad będą czytać dzieci.
Zamiast flaszka mówcie książka.
- Dobra. Rano wyprowadzam owce,
wyciągam książkę i czytam. W południe przychodzi Jędrek ze swoją książką i razem czytamy jego książkę. Po
południu idziemy do księgarni i kupujemy dwie książki, które czytamy
do wieczora. A wieczorem idziemy do
Franka i tam czytamy jego rękopisy.

Sudoku
łatwe
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↔
- Kowalski proszony do gabinetu szefa.
- Szef mnie wzywał?
- Kowalski, wszystkie komputery w firmie są zablokowane, tylko wyświetla
się napis „Jeśli nie spełnisz wszystkich
żądań związku zawodowego, to komputery nie zostaną odwieszone.”
Nie mam dowodów, ale jestem pewny Kowalski, że to ty założyłeś związek
zawodowy i zablokowałeś komputery.
- Dlaczego szef jest pewny, skoro nie
ma dowodów?
- Ponieważ jest to firma dwuosobowa!
↔
- Jak ty świętujesz sukcesy?
- Piję.
- Ale ty ciągle pijesz…
- Jestem urodzonym zwycięzcą.

trudne
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Waga (23.09 – 22.10)

To miesiąc załatwiania spraw urzędowych. Nie odkładaj niczego na później, teraz
właśnie masz największe szanse powodzenia. Masz szansę w grach liczbowych, co
prawa nie licz na jakieś kolosalne kwoty, ale uda ci się podreperować swój budżet.

Baran (21.03 – 19. 04)

Skorpion (23.10 – 21.11)

Ten miesiąc zaczniesz dość burzliwie. Przyczyni się do tego twój wybuchowy charakter. Większość niesnasek, będziesz chciał załatwiać krzykiem, a to nie tędy droga. Zadbaj również bardziej o swoje zdrowie i odporność, będziesz miał tendencję
do wszelkich infekcji.

Początek będzie bardzo pracowity, zrezygnuj jednak z zadań wymagających koncentracji lub poproś kogoś o pomoc. Od drugiego tygodnia zaczniesz odczuwać
ulgę. Będziesz musiał większą uwagę poświęcić sprawunkom domowym. Zostaniesz postawiony w niezręcznej sytuacji.

Byk (20.04 – 22. 05)

Miesiąc raczej stabilny, zarówno na tle zawodowym, jak i prywatnym. Niestety zbyt
wiele bierzesz na siebie, co powoduje u ciebie chroniczne zmęczenie. Najwyższa
pora troszkę odpocząć i zająć się sobą. Patrz optymistycznie w przyszłość, pamiętaj, że myślami kreujemy swój los.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)

Strzelec (22 11 – 21. 12)

Znaczny spadek energii, jednocześnie musisz zadbać o swoją odporność. Ćwiczenia pozwolą ci odzyskać pozytywne nastawienie do świata. Niestety w sferze zawodowej będziesz musiał liczyć tylko i wyłącznie na siebie.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)

Jeśli planujesz jakieś inwestycje lub podróże, to jest właśnie dobry moment na
takie manewry. Wszystko pójdzie po twojej myśli. Wbrew aurze, zdecydowanie
wzrosną twoje siły witalne. Możliwe, że nawet przyjdzie ci chęć na zadbanie o kondycję fizyczną.

Za bardzo się ograniczasz, cały czas stawiasz sobie bariery. Pewne zdarzenie spowoduje, że twój światopogląd ulegnie transformacji. Najważniejsze, abyś wyciągnął z tego odpowiednie wnioski. Nie ignoruj kogoś, kto będzie potrzebował twojej
pomocy.

Rak (22.06 – 22.07)

Wodnik (20. 01 – 18. 02)

Znacznie bardziej będziesz musiał się postarać w relacjach partnerskich. Jednocześnie unikaj sytuacji stresowych, wszystko można załatwić szczerą rozmową.
W życiu zawodowym wszystko będzie stabilne, śmiało realizuj swoje pomysły, zostaniesz dostrzeżony.

Zmobilizuj się do większej aktywności, w sferze zawodowej pomyśl o samodzielności. To dobry czas na założenie swojej działalności. W domu spokój i harmonia,
co również pomoże ci w podjęciu pewnych decyzji. Na każdym polu możesz liczyć
na wsparcie od najbliższych.

Lew (23.07 – 23.08)

Ryby (19.02 – 20.03)

Początek miesiąca zapowiada się dość nerwowo, jednak z każdym dniem będzie
coraz spokojniej. Przeczekaj ten moment. W pracy postaw bardziej na samodzielność, czas nie sprzyja zespołowym działaniom. Dzięki temu będziesz też miał satysfakcję z własnych działań.

Jesienna aura nie sprzyja twoim działaniom, postaraj się nabierać energii w inny
sposób, joga, aerobik. Coś co doda ci energii, a jednocześnie odsunie od siebie
negatywne skutki stresu, których ci nie brakuje. Plany osobiste nabiorą realnych
kształtów.

Panna (24.08 – 22.09)

W październiku postaw na samodoskonalenie, dzięki temu wszystko za co będziesz się zabierał, będzie szło tak jak sobie wcześniej obmyśliłeś. Nie lekceważ
swojego partnera, będzie bardzo potrzebował twojej obecności i wsparcia. Odnajdziesz drogę do spokoju.

Horoskop klasyczny na październik 2017 r.
opracowała Nadija

Krzywiń
Bezpłatny miesięcznik. Ukazuje się w Lesznie oraz gminach: Rydzyna, Lipno, Osieczna, Krzemieniewo,
Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, Bojanowo, Krzywiń, Poniec.

Wijewo

Włoszakowice

Kontakt z redakcją: leszczyniak@mtlmedia.pl

Lipno

Osieczna
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Redaktor naczelny: Łukasz Domagała | tel. 781-659-433 | lukasz@mtlmedia.pl
Zastępca redaktora naczelnego: Michał Dudka | tel. 693-549-699 | michal@mtlmedia.pl
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Rydzyna
Poniec

W naszym zasięgu
prawie 150 tysięcy osób!

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.

Bojanowo

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

Chemia

na talerzu
Dawniej posiłki służyły tylko i wyłącznie zaspokajaniu głodu. Wraz z rozwojem
technologii to podejście zaczęło się zmieniać. Dla większości z nas samo spożywanie pokarmu to za mało. Cenimy sobie oryginalny sposób podania jedzenia,
zapach, estetykę. Jednak prawdopodobnie najbardziej ekstrawagancki rodzaj
kuchni pojawił się już w XVIII wieku.
NAUKA WŚRÓD NAS...
Kuchnia molekularna to wynalazek amerykańskiego uczonego Benjamina Thompsona. Jego najważniejsza dewiza głosiła, że człowiek może
funkcjonować tylko dzięki nauce. Jednocześnie zauważył, że ludzkość wciąż
bardzo prymitywnie się odżywia.
Wpadł na pomysł, aby także w tej dziedzinie zastosować dorobek naukowy.
W ten sposób powstało pierwsze danie
kuchni molekularnej. Kuchnia molekularna to inaczej połączenie gastronomii
oraz nauki, która może przybierać różne formy. Najprostsze połączenie to…
sorbet. W końcu, aby go przygotować,

trzeba było wykorzystać naukę, technologię - w tym przypadku mrożenie.
W latach 80-tych XX wieku Nicholas Kurti oraz Herve Thisa postanowili jeszcze raz zbadać tę kwestię. Z powodu ich licznych sprawozdań oraz
pierwszych przepisów, to właśnie ich
uznajemy za prekursorów połączenia
nauki oraz tradycyjnej kuchni. Herve
Thisa początkowo sceptycznie podchodził do kuchni molekularnej. Twierdził, że jedzenie to tylko i wyłącznie pokarm. Wkrótce jednak dostrzegł
ogromne zalety połączenia nauki oraz
gastronomii. Jego pierwsze odkrycie
może okazać się przydatne także w tradycyjnej kuchni. Thisa, podczas ubijania białek, dodawał odrobinę zimnej

wody. Dzięki temu składnikowi w znacznym stopniu
zwiększył ilość otrzymanej piany.
Natomiast pole elektryczne znacznie
ułatwia wędzenie łososia.
TECHNIKI
Najpopularniejszą metodą, wykorzystywaną w kuchni molekularnej,
jest niewątpliwie stosowanie ciekłego azotu. Już samo przyrządzenie potrawy jest spektakularne, a co dopiero
jej smak. W ten sam sposób możemy
uzyskać lody. Są one zdecydowanie
bardziej kremowe oraz delikatne. Natomiast zamrożone owoce przypominają drogocenne kamienie. Pokryte
są cienką warstwą lodu, jednocześ-

nie zachowując dodatnią
temperaturę wewnątrz.
Nieco podobny do
ciekłego
azotu jest
suchy lód.
On z kolei
nadaje lekko gazowany smak.
Metodę dekonstrukcji
możemy stosować nawet w domu.

Polega ona na zmianie
kształtu, konsystencji oraz
zapachu dania. Na przykład
żurek podany w postaci aromatyzowanej galaretki.
RESTAURACJE
W Polsce także możemy spróbować kuchni molekularnej
na najwyższym poziomie. Od
2008 roku Jean Bos w Bydgoszczy prowadzi restaurację Dolce Vita. Dwa razy
w miesiącu serwuje on potrawy z wykorzystaniem
naukowych metod. Drugim

wirtuozem kuchni wykorzystującym
naukę do przyrządzania potraw jest
Wojciech Modest Amaro. Jego sztandarowe danie to mięso królika zapakowane próżniowo, a następnie gotowane
przez ponad 30 godzin w temperaturze
65°C. Smak jest wręcz niebiański…
Poziom na świecie jest jednak już nieco wyższy. Ferran Adrie, kucharz oraz
fizyk, jest arcymistrzem w przyrządzaniu dań z wykorzystaniem nauki. Zlokalizowana na wybrzeżu Costa Brava
restauracja El Bulli stanowi sanktuarium kuchni molekularnej. Wizyta w jednym z tych trzech fenomenalnych miejsc będzie niezapomnianym
przeżyciem…
KAMIL DUDKA

# kalendarium imprez

Data

Nazwa imprezy

4 października
godz. 10-14

Forum Gospodarcze Leszno 2017, aula PWSZ w Lesznie (ul. Mickiewicza 5), szczegóły na: www.riph.pl

7 października
godz. 12

II Bieg Kibiców Unii Leszno im. Alfreda Smoczyka, Stadion im. A. Smoczyka w Lesznie, zapisy na: www.bieg.1938.pl

8 października
godz. 16-17

Wykład pt. „Podróże sponsorowane. O peregrynacjach leszczyńskich studentów”, Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie (ul. Narutowicza 31)

8 października
godz. 16-18

Miejsko-Powiatowy Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora w wykonaniu Kabaretu „Dziura” z Bukówca Górnego, Leszno, hala Trapez

13 października
godz. 20-22

Jazz w Maskaradzie – koncert kwartetu Morte Plays, Leszno, klub Maskarada (ul. Narutowicza 69)

14 października
godz. 18-20

Narodowy Balet Królewski ze Lwowa „Jezioro Łabędzie”, Leszno, hala Trapez

15 października

Koncert „Z muzyką do ludzi”, kościół w Krzywiniu

20 października
godz. 9-16

Sesja popularnonaukowa „500-lecie Reformacji. Protestanci w Lesznie i okolicy - wczoraj, dziś i jutro”, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

22 października
godz. 16-17

„Integracje Rodzinne. Lalki szmaciane”, Muzeum Okręgowe w Lesznie (pl. Metziga 17)

28 października

Gminny Dzień Seniora w Osiecznej

29 października
godz. 16-17

Niedziela w Muzeum. Oprowadzanie po wystawie czasowej „Lalki świata”, Muzeum Okręgowe w Lesznie (pl. Metziga 17)

W każdy piątek października o godz. 18 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie odbywać się będą spotkania z podróżnikami pn. „Portrety Ziemi”.

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

CREPERIA
LESZNO

UWAGA! Nowy lokal na leszczyńskim rynku gastronomicznym. W "Creperii" przygotowujemy wyjątkowe dania dla wyjątkowych ludzi, czyli nasze autorskie kompozycje naleśników. W ofercie mamy 60 rodzajów
naleśników:
- NALEŚNIKI WYTRAWNE Z MIĘSEM I RYBAMI
- NALESNIKI WYTRAWNE WEGETARIAŃSKIE
- NALEŚNIKI NA SŁODKO
Do naleśników oferujemy bogaty wybór sosów i polew. W "Creperii" skosztujesz ponadto PANCAKES w wersji na słodko i wytrawnej, zup
oraz smacznych sałatek. Mamy również pyszne śniadania!
"Creperia" Leszno znajduje się w Galerii Arkadia w Lesznie przy ul. Królowej Jadwigi 30.
Jesteśmy dla Was codziennie!
poniedziałek-czwartek
godz. 10-20

piątek-sobota
godz. 10-21

niedziela
godz. 11-20

