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POWIAT LESZCZYŃSKI

Pr zeczytałeś?
Podaj dalej!

LESZNO

Złodzieje Słowiańska

już nie brudzą
sobie rąk

Jakie samochody znikają w Lesznie i powiecie leszczyńskim z ulic
oraz parkingów? Dlaczego właściciele pojazdów uruchamianych
kartą powinni mieć się na baczności?

# 16-17

rowerową
trasą W-Z

Wiele lat minęło, zanim w końcu we właściwy sposób udało się skomunikować Zatorze ze Śródmieściem. I nie chodzi tu
wcale o ruch samochodowy, lecz o popularną i tanią komunikację rowerową. Ulica Słowiańska ma szansę stać się tętnicą,
łączącą najważniejsze części miasta.

# 18

Szczęście sprzyja odważnym

RYDZYNA

Doktor nauk
beatlesowskich
"Rób swoje, nie poddawaj się, mimo że jesteś w jakimś dziwnym
kraju za żelazną kurtyną" - kartkę o takiej treści wysłał John Lennon młodemu Piotrowi Metzowi. Dziennikarz prowadzący programy w radiowej „Trójce” opowiedział między innymi o swoich
muzycznych fascynacjach i relacjach z gwiazdami światowego
formatu.

O tym, jak Tomasz Witkowski, właściciel Kancelarii Brokerskiej WTB odniósł sukces w biznesie
ubezpieczeniowym.

# 34-35
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# krótko i na temat o tym, co w październiku

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy do Waszych rąk szóste wydanie miesięcznika "Leszczyniak". Tak, to
już prawie pół roku, odkąd gazeta pojawiła
się na rynku prasowym powiatu leszczyńskiego i ościennych gmin. Cieszymy się,
że jesteście z nami i że stale podpowiadacie nam, o czym chcielibyście czytać.
Dzięki stale wpływającym informacjom
od Was, dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy. Na Waszą prośbę stale
poprawiamy dostępność do papierowego
wydania gazety, między innymi poszerzając bazę kolportażu. Cieszymy się, że
"Leszczyniak" trafia nie tylko do mieszkańców Leszna i regionu, ale również jest
wysyłany w świat. Z rozmów z Wami wiemy, że drukowana wersja jest czytana nawet w Austrii i we Włoszech! To dla nas
najlepsza rekomendacja.
Przypominamy, że aktualna lista punktów
kolportażu znajduje się w internecie pod
adresem www.leszczyniak.pl. Tam również dostępna jest elektroniczna wersja gazety. Życzymy miłego odbioru!
		
Zespół Redakcyjny
REKLAMA

Pierwsze posiedzenie Leszczyńskiej Rady Seniorów
LESZNO > LRS ma za zadanie opiniowanie, konsultowanie rozwiązań przyjaznych seniorom, a także wychodzenie z własną inicjatywą dla tej grupy mieszkańców Leszna. Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 24
października, wybrany został przewodniczący Rady. Został nim dr Bolesław Szudejko, w przeszłości radny miejski
oraz senator. W skład rady weszli ponadto: Krystyna Andrzejewska, Zenon Bojek, Jacek Hebisz, Bożena Kmietczyk,
Mirosława Kurasiak-Firlej, Andrzej Maćkowiak, Teresa Rękosiewicz, Danuta Sołtysik, Barbara Szarszewska i Maria
Zielony.

Nie wchodzić do lasów!
LESZNO > Prezydent Leszna wprowadził czasowy zakaz wstępu do lasów komunalnych. Chodzi o tereny przy
ul. Dożynkowej, zbiorniku w Zaborowie, a także za Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi "Międzylesie". Decyzja ta
podyktowana została zagrożeniem, jakie wywołują znajdujące się w tych kompleksach złomy i wywroty. Pojawiły
się one na skutek występujących w październiku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Zakaz obowiązuje do
odwołania.

Świętowali emeryci
GMINA OSIECZNA> Życzenia, kwiaty, upominki, a także śpiewy i tańce - tak wyglądało podczas Dnia Seniora, obchodzonego na początku października w Kąkolewie. Imprezę zorganizował dla swoich członków Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kąkolewie. Wśród zaproszonych gości byli m. in. burmistrz
Osiecznej Stanisław Glapiak, dyrektor Zespołu Szkół w Kąkolewia Alina Żalik, sołtys wsi Piotr Jankowski, a także
delegacje z innych zaprzyjaźnionych kół. Dzień Seniora świętowano również w Świerczynie, gdzie także prężnie
działa organizacja emerytów. Dodajmy, że podczas uroczystości kwiaty i upominki otrzymali państwo Biali i Kędziora, którzy świętowali złote gody. Ponadto za wieloletnią organizację uroczystości obdarowano kwiatami panie: Czesławę Klamke, Zofię Konieczną, Marię Lorkiewicz, Barbarę Cykmann i Mariannę Borowczyk.
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# krótko i na temat o tym, co w październiku
Podziękowania dla pedagogów

Nowe stojaki dla rowerów

LESZNO > Z okazji Dnia Edukacji Narodowej do ratusza zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także pracownicy oświaty. Jak co roku, święto było okazją do przekazania podziękowań za wkład w rozwój młodzieży. Za trwanie w tej
ważnej misji prezydent Leszna przekazał nagrody dla 57 pedagogów. Nagrody
dla 8 pracowników niepedagogicznych wręczyli natomiast dyrektorzy szkół. Ponadto w ramach spotkania odbyło się podsumowanie działalności samorządu
w zakresie oświatowym. Z informacji przekazanych przez prezydenta Leszna wynika, że miasto przeznaczy w tym roku na oświatę około 176 mln zł.

LESZNO > Dokładnie 52 rowery będzie można pozostawić przy nowych stojakach wtopionych w przestrzeń miejską. Zainstalowano je na przebudowanym
niedawno odcinku ul. Bohaterów Westerplatte (7 sztuk), na Al. 21 Października
w rejonie cmentarza (3 sztuki). Po oddaniu tego numeru gazety do druku, stojaki
(16 sztuk) miały zostać zainstalowane również na ul. Słowiańskiej. O tej inwestycji
rowerowej piszemy szczegółowo w tym wydaniu "Leszczyniaka".

Pięknie się prezentuje

KARCZMA BOROWA > Kobiety z Leszczyńskiego Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego "Amazonka" wzięły udział w sadzeniu nowych drzewa na terenie Nadleśnictwa Karczma Borowa. Akcja odbyła się pod hasłem "Nie będzie nas, będzie las".
Nowy las zostanie stworzony z 2000 buków. Pozostaje mieć nadzieję, że nie zostanie uszkodzony przez żadne gradobicia lub wichury.

LESZNO > Ulica 55 Pułku Piechoty o zdegradowanej dotąd nawierzchni odzyskała blask. Jej przebudowę wykonała firma Strabag. Jezdnia, zgodnie z założeniami,
ma teraz szerokość 7 metrów, natomiast długość przebudowanego odcinka to
600 metrów. W ramach inwestycji zmieniono wylot ul. 55 Pułku Pułku w ul. Grunwaldzką, wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową (na zdjęciu), a także utworzono
dodatkowych 30 miejsc postojowych dla samochodów. Modernizacja pochłonęła ponad 1,84 mln zł.

Wyrośnie nowy las

Powstanie nowy park?
LESZNO > Jest szansa na utworzenie w Lesznie nowego, prawie sześciohektarowego parku miejskiego. Mógłby on powstać na terenie zajmowanym obecnie
przez Miejski Zakład Zieleni oraz wchłonąłby pobliski park Johanna Heermanna,
który przeszedłby rewitalizację. Park byłby wyposażony w infrastrukturę do wypoczynku, a także parking. W parku zostałaby utworzona także nowa siedziba
Miejskiego Zakładu Zieleni. Wartość takiej inwestycji szacowana jest na około 7,4
mln zł, ale najpierw trzeba zastanowić się nad źródłami jej finansowania. Jednym
z nich są środki z Unii Europejskiej. Park mógłby powstać w latach 2018-2022.
REKLAMA

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Czysty świat
KRZYŻOWIEC > Na początku października w Leśniczówce Krzyżowiec miał miejsce finał akcji "Sprzątanie Świata". Tegoroczne hasło brzmiało: "Nie ma śmieci - są
surowce" i odnosiło się do tego, że właściwie wszystko nadaje się do ponownego przetworzenia. Można to robić kilka razy lub w nieskończoność, czego najlepszym przykładem są aluminiowe puszki. W akcji wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych z gminy Włoszakowice, a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach. Akcję zorganizowały
Gminny Zakład Komunalny we Włoszakowicach, Nadleśnictwo Włoszakowice,
a także Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając.
REKLAMA
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# krótko i na temat o tym, co w październiku
Studia czas zacząć!

LESZNO > W Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Lesznie rozpoczął się rok akademicki 2017/2018.
Uczelnia osiągnęła pełnoletność,
gdyż w ubiegłym roku świętowała
18-lecie działalności. PWSZ stara się

rozpoznawać potrzeby lokalnej młodzieży i ma ambicje dobrze kształcić
zawodowo. Odbywa się to między
innymi poprzez wdrożenie i popularyzację sztandarowego produktu
edukacyjnego leszczyńskiej uczelni,

czyli studiów dualnych. Polegają one
na łączeniu nauki z pracą, przez co
absolwenci są przygotowani do pracy
zawodowej. Doświadczenia z Leszna
przenoszone są z powodzeniem na
grunt ogólnopolski. Najważniejszą

częścią uroczystości w Auli Comeniana tradycyjnie była immatrykulacja nowych studentów. W imieniu
społeczności uczelnianej włączenie w poczet żaków odebrali ich
przedstawiciele.

Zdjęcia: Ł. Domagała

Teraz asfalt
DŁUŻYNA > Mieszkańcy zyskali sieć kanalizacji sanitarnej, ale - co się wiąże
z jej budową - zniszczone zostały drogi. Na szczęście dla mieszkańców Dłużyny to nie kłopot, gdyż nawierzchnia zdegradowana w wyniku prac została odnowiona. Gładkie dywaniki asfaltowe ułożone zostały na drogach gminnych
i powiatowych.
REKLAMA

Problem zostanie rozwiązany
KAWCZE > Około 28.000 zł ma kosztować uporządkowanie dzikiego wysypiska
położonego w tej wsi przy wjeździe od strony Bojanowa. Niezagospodarowana działka stała się nieformalnym składowiskiem gruzu, kamieni i innego rodzaju odpadów. Mieszkańcy wsi od dawna prosili o uporządkowanie tego terenu.
Z tego powodu burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel zwrócił się do Rady Miejskiej
z wnioskiem o zabezpieczenie środków potrzebnych na załatwienie problemu.
Teren ten posprząta firma "Chod-Dróg" z Krobi.

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Taaaka pracownia!
BUKÓWIEC GÓRNY > Szkoła Podstawowa w Bukówcu Górnym zyskała szkolną
pracownię kuchenną. Została ona przygotowana z myślą o prowadzeniu praktycznych zajęć dla uczniów tej placówki. W pracowni znalazło się miejsce na trzy
samodzielne stanowiska kuchenne, które wyposażone zostały w niezbędne
sprzęty. Wraz z utworzeniem pracowni odnowione zostało także zaplecze sanitarne. Uruchomienie pracowni ma na celu rozbudzanie w uczniach zainteresowań sztuką kulinarną. W tym kontekście nie omieszkamy dodać, że współcześnie
dobrze wyszkolony kucharz może liczyć na atrakcyjne oferty zatrudnienia. A może akurat z Bukówca w przyszłości wywędrują w świat wspaniali specjaliści w tej
dziedzinie?
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# rynek pracy
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Postaw na rozwój i stabilne zatrudnienie

w restauracji światowej marki

Wszystko musi być uporządkowane. Grafik powstaje z wyprzedzeniem, tak, żeby było wiadomo,
kto i kiedy przychodzi do pracy.
To prawda, w leszczyńskich restauracjach z żółtym "M" w logo panuje duży ruch i nieraz trzeba się uwijać jak w ukropie. Ale to
nie szkodzi - tutaj każdy zna swoje miejsce i wykonuje zadania
najlepiej jak potrafi. Motywacji
dodaje przede wszystkim pozytywna atmosfera panująca pomiędzy pracownikami oraz wynagrodzenia. Filozofia właścicieli jest
jasna: za dobrą pracę należy się
godziwa wypłata na uczciwych
warunkach. Zgodnie z filozofią
McDonald’s.
W leszczyńskich restauracjach
znajdziemy osoby, które przyszły
do firmy wiele lat temu i pracują w nich do dzisiaj. Każda z nich
ma inną historię, lecz łączy je jedno – wszyscy uważają, że trafili
we właściwe miejsce.

o kupnie samochodu. To wszystko
stało się dla mnie osiągalne.
Teresa ma 27 lat, w restauracji pracuje od 5. Kiedy pytam ją
o okoliczności podjęcia pracy,
przypomina sobie, co działo się,
zanim ją otrzymała.
- Tutaj zostałam potraktowa-

pracowała w branży mięsnej
za minimalną pensję. Dziesięć
lat temu postanowiła spróbować swoich sił w McDonald's.
Na początku sprzątała restaurację po zamknięciu, później została szeregowym pracownikiem
obsługi. Dostrzeżono ją, bo mia-

jestem asystentem. Cenię sobie
stabilizację, którą gwarantuje mi
ta praca. Co tu dużo mówić - dzięki niej mogliśmy z żoną ułożyć sobie życie rodzinne.
Marzena przed 10 laty miała poważny życiowy dylemat. Właściwie już pakowała walizki z myślą
o wyjeździe z Polski, ale zaryzykowała jeszcze jedną próbę - pracę w McDonald's w Lesznie. Zaczynała jak inni, od najniższego
szczebla. Dzisiaj ma 36 lat i jest
koordynatorem w trzech restau-

PRACA ODMIENIŁA ŻYCIE
Zuzanna ma zaledwie 21 lat, pracę rozpoczęła 3 lata temu.
- Dokładnie to w lipcu 2014 roku - precyzuje. - Przyszłam tutaj, kiedy tylko odebrałam dowód
osobisty. To była moja pierwsza
poważna decyzja. Dlaczego? Po
pierwsze szukałam pracy, po drugie chciałam poczuć się niezależna od rodziców, dysponując własnymi pieniędzmi. No i ze względu
na dobre opinie o tym miejscu –
marka gwarantowała rozwój. Czy
jest trudno? Powiedziałbym inaczej: tutaj zawsze się coś dzieje,
ale ja lubię ten ruch. Nie wyobrażam sobie stać w jednym miejscu
i nudzić się, czekając na koniec
dnia. Nie ukrywam, że pieniądze,
które zarabiam, są całkiem fajne. I gdybym tutaj nie pracowała, na pewno nie pojechałabym
na wakacje, nie wyremontowałabym sobie pokoju, nie mówiąc już

Paulina, Kamil, Marzena, Teresa i Zuzanna - nie wyobrażają sobie pracy w innym miejscu.
na poważnie. Wcześniej wysyłałam dziesiątki CV, ale nikt
nie odpisywał, nikt nie dzwonił.
W McDonald's zaprosili mnie na
rozmowę i spróbowałam. Pewnie,
że bałam się na początku. Myślę,
że każdy boi się czegoś nowego.
Ja miałam obawy, czy sobie poradzę. Co tu dużo mówić - dałam radę. Atmosfera jest jak trzeba, jest
też zrozumienie ze strony pracodawcy. Człowiek widzi, że się rozwija, wykonuje różne zadania,
sprawdza się w nich i czuje się
potrzebny. Zanim podjęłam pracę tutaj, bywało różnie. Teraz cieszę się ze stabilizacji i wypłat na
czas, która wystarcza do 1. i jeszcze idzie coś odłożyć.
Paulina, obecnie 32 lata. Kiedyś

ła w sobie "to coś". I tak szybko
awansowała na instruktora, a później managera.
- Jestem bardzo zadowolona, bo
tutaj się rozwijam. Otrzymałam
szansę samorealizacji, co nigdy
wcześniej nie było możliwe. Nie
ukrywam, że dzięki tej pracy stałam się niezależna finansowo.
29-letni Kamil z wykształcenia
jest cukiernikiem. W swoim zawodzie popracował jednak niezbyt długo. Co się stało?
- Wypłatę dostawałem w ratach,
a to było dla mnie nie do przyjęcia. McDonald's poleciła mi siostra, przyszedłem i zostałem. Minęło już 10 lat. Tutaj poznałem
żonę, doczekaliśmy się dwójki dzieci. Obecnie w restauracji

racjach należących do leszczyńskich właścicieli.
- Oczywiście, że jestem zadowolona, ja się tutaj spełniam
- przyznaje.
CZTERY DNI W TYGODNIU
Leszczyński McDonald's jest otwarty na pracowników w każdym
wieku. Są tutaj ludzie młodzi,
a także osoby przed emeryturą.
Jedyny warunek jaki trzeba spełnić, to chęć do pracy i sprawność
motoryczna.
- Na początku kandydatów zapoznajemy z restauracją, później
przechodzą gruntowne szkolenie. Uczymy ich przygotowywania
frytek, kanapek, mięs, deserów

i napojów, a następnie obsługi
gości. Wchodzą w system pracy,
w którym liczy się gra zespołowa
i doskonała komunikacja w teamie. Po około dwóch tygodniach
pracownik jest w pełni przeszkolony. Aby praca była ciekawa i rozwijała, wprowadziliśmy rotację
na stanowiskach pracy - mówi
Marta Chmura z leszczyńskiego
McDonald's. - Wszyscy nasi pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, co dla wielu osób jest kluczową informacją.
Starszym daje to poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, młodszym
zaś perspektywę na pewny rozwój i możliwość założenia rodziny.
Leszno dysponuje ograniczonym
rynkiem pracy, na którym wspomniane korzyści nas wyróżniają.
Dodajmy, że w McDonald's obowiązuje czterodniowy i dziesięciogodzinny czas pracy ustalany
na początku miesiąca.
- Początkujący pracownik zarabia u nas od 1850 do 2200 złotych "na rękę". Awansując, może
spodziewać się około 2700 złotych
netto. Pracownicy na wyższych
stanowiskach otrzymują miesięcznie nawet po kilka tysięcy złotych - mówi Marian Zając, właściciel i zarządzający restauracjami
w Lesznie.
Pracownicy przyznają, że
w McDonald's nauczyli się wielu nowych rzeczy. Odpowiada im
panujący tu porządek i podejście
szefostwa do załogi.
- Jest ciężko, jeśli nie rozumiesz
celu. Jednak, gdy stajesz się członkiem załogi, wchodzisz na inny poziom. Przychodzisz do pracy bez nerwów. Jeżeli zdarzy ci się
zrobić coś nie tak, bo w życiu bywają różne sytuacje, możesz liczyć
na zrozumienie - mówią.

Skontaktuj się z nami:
tel. 662-142-545
(Marzena Sierczyńska)
56/2017

Zuzanna chciała być niezależna od rodziców, a zarobiła na fajne wakacje i samochód. Paulina zaczynała od sprzątania lokalu. Dziś jest managerem i w końcu czuje, że się rozwija. Kamil cieszy się ze stabilnej pracy, dzięki której mógł założyć rodzinę, a Marzena jedną nogą była na emigracji… Wszystkie te osoby łączy wspólny
mianownik - są pracownikami leszczyńskich restauracji McDonald's.
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# ciemna strona regionu
Włamywacze od kościelnej skarbonki

LESZNO > Nóż, a może łom? Nie. Widelec i łyżka - oto narzędzia, którymi posługiwali się włamywacze do kościelnej skarbonki. Do jednego z kościołów przyjechali policjanci, gdyż otrzymali zgłoszenie o próbie przestępstwa. Patrzą, a tu dwóch mężczyzn, którzy właśnie próbują sforsować drzwiczki
skarbonki zawieszonej na ścianie. Przy użyciu takich narzędzi szło im trochę słabo, ponieważ drzwiczki skrytki były bardziej solidne niż początkowo przypuszczali. 19- i 45-letni mieszkaniec Leszna zostali
zatrzymani pod zarzutem usiłowania kradzieży z włamaniem.

Na mieście w skradzionej bluzie
LESZNO > Zaczęło się od zgłoszenia o kilku kradzieżach pieniędzy i dokumentów, do jakich miało dochodzić w różnych rejonach miasta. Jedno zawiadomienie mówiło o kradzieży portfela z pieniędzmi,
kartami płatniczymi i dokumentami, który zginął z szuflady w biurze firmy w centrum Leszna. Innym
razem z samochodu ciężarowego skradziono bluzę polarową z dokumentami, kluczykami i 1000 zł.
Funkcjonariusze ustalili, że za tymi przestępstwami stoi 21-letni mieszkaniec Leszna. Został zatrzymany, kiedy przechadzał się po mieście w kradzionej odzieży. W kieszeni miał… dowód osobisty właściciela polaru. Policja udowodniła gagatkowi jeszcze włamanie do piwnicy w centrum miasta i kradzież
różnego rodzaju narzędzi. Część tego mienia oraz dokumentów udało się odzyskać. Podejrzanemu
grozi kara do 10 lat więzienia.

Staranowane drzwi
punktu z dopalaczami
LESZNO > Skoro nie chciał otworzyć po dobroci, trzeba było zastosować radykalne rozwiązania. Policjanci staranowali
drzwi w sklepie z dopalaczami, ponieważ sprzedawca zabarykadował się w środku. Pewnie myślał, że w ten sposób uda
się uniknąć odpowiedzialności. Funkcjonariusze przyszli przeprowadzić kontrolę razem z pracownikami Sanepidu. Zanim
dostali się do środka, pokonali trzy sztuki drzwi. Każde kolejne
były lepiej zabezpieczone. W ostatnim pomieszczeniu znaleziono młodego mężczyznę, a w piecu - płonące dopalacze.
19-letni mieszkaniec Chorzowa został zatrzymany. Ma postawiony zarzut utrudniania postępowania karnego poprzez zacieranie śladów i usuwanie dowodów przestępstwa, a także
sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu
osób. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Mydło zamiast komórki
LESZNO > 21-letni mieszkaniec Leszna odpowie za próbę oszustwa. Za pośrednictwem portalu aukcyjnego sprzedał telefon komórkowy o wartości 2000 zł. Mieszkaniec Wrocławia nie otrzymał zamówionego sprzętu, lecz… kostkę mydła. Funkcjonariusze zatrzymali przestępcę z Leszna. Był na tyle
bezczelny, że nie tylko zaoferował sprzęt, którego faktycznie nie miał, ale też pobrał 17 zł na poczet
pokrycia kosztów dostawy. Teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
REKLAMA

Lewy tytoń zabezpieczony
GMINA ŚWIĘCIECHOWA > Około 43 kilogramy krajanki tytoniowej i 120 paczek
papierosów bez polskich znaków akcyzy znaleziono w mieszkaniu wynajmowanym przez 56-letniego mężczyznę. Skarb Państwa mógł stracić na tym około
32.000 zł z tytułu niezapłaconej akcyzy. Podejrzanemu o posiadanie i przechowywanie nielegalnego tytoniu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA

# inwestycje
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Dobry adres

w centrum Leszna
Czy wyobrażasz sobie miejsce, z którego wszędzie będzie blisko? Miejsce w sercu miasta, zapewniające jednocześnie wygodne
życie, świetną infrastrukturę i dające namiastkę luksusu w przystępnej cenie? Tego nie trzeba sobie wyobrażać, to staje się faktem. Apartamenty Skarbowa właśnie trafiły do sprzedaży.
z sześciu kondygnacji. Najniżej,
pod ziemią, położona jest hala
garażowa na 38 samochodów.
Wjazd do niej zlokalizowany zostanie po stronie ul. Skarbowej.
Takie rozwiązanie, do tej pory
niespotykane w tej części miasta, jest odpowiedzią na parkingowe problemy w zwartej
zabudowie centrum. Na parterze przewidziano trzy miejsca
na spore lokale usługowe. Będą one dostępne bezpośrednio z ulicy, bez potrzeby pokonywania stopni. Na tym samym
poziomie, od zaplecza, znajdzie się parking na kolejnych 12

Wizualizacja obiektu - widok od strony Al. Krasińskiego.
Obiekt buduje firma Moderne,
znana z takich realizacji, jak budynek przy ul. Ułańskiej w Lesznie, a także apartamentów na
poznańskiej Wildzie i Jeżycach.
Apartamenty Skarbowa powstające w Lesznie są odpowiedzią na zapotrzebowanie
klientów, którzy doceniają połączenie klasyki i nowoczesności.
Zaprojektowała je firma Grid Architekci z Wrocławia, a generalnym wykonawstwem budynku
zajęło się pod koniec ubiegłego
roku Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT.
Apartamentowiec składa się

pojazdów.
Na piętrze pierwszym przewidziano cztery biura o powierzchni 50 i 60 metrów kwadratow ych. Apar tament y
zlokalizowane zostaną na piętrach pierwszym, drugim, trzecim i czwartym. Deweloper zapewni wybór spośród 46 lokali
o różnych metrażach - od kawalerek o powierzchni 26 metrów
kwadratowych, przez mieszkania dwupokojowe po warianty trzypokojowe o wielkości do
90 metrów kwadratowych, kilka mieszkań dostępnych będzie w opcji dwupoziomowej.

Wszystkie kondygnacje będą
miały dostęp do windy.
Apartamenty Skarbowa, dzięki znakomitej lokalizacji, wyróżnia obłędny widok na serce
Leszna. Czy wyobrażają sobie
Państwo ratusz w blasku zachodzącego słońca, albo pięknie
podświetlone leszczyńskie kościoły po zmroku? Fenomenalna
sprawa...
Mieszkania w nowo powstającym budynku są połączeniem
funkcjonalności i wygody, przeplatanej nowymi trendami w architekturze. Lokale znajdujące
się po południowej stronie bu-

dynku otrzymają balkony. Apartamenty po wschodniej stronie
będą miały loggie z widokiem
na Al. Krasińskiego, natomiast
mieszkania w północnej części obiektu otrzymają tarasy od
strony patio. To będzie miejsce
wyjątkowe i niespotykane, taki
punkt, w którym w otoczeniu
zieleni będzie można na przykład poczytać książkę.
Budynek cechować będzie wysoka jakość wykonania zarówno w sensie konstrukcyjnym,
jak również estetycznym. Z zewnątrz wyłożony zostanie płytami elewacyjnymi, natomiast
klatkom schodowym szyku

Nowy budynek zmieni oblicze dzielnicy.
nada granit. Obiekt będzie spełniał wyśrubowane normy energetyczne. Okna wyposażone
zostaną w energooszczędne

pakiety trzyszybowe, zabezpieczone elektrycznie sterowanymi roletami zewnętrznymi.
Ogrzewanie dostarczy miejski
cieplik, co oznacza tanią eksploatację i wygodę użytkowania.
- Obecnie powstaje ostatnia kondygnacja budynku, którą wkrótce
przykryjemy dachem. W dalszym
etapie zamontowane zostaną

okna, a następnie przejdziemy
do wykonania elewacji, instalacji wewnętrznych i wykończenia
wnętrz - mówi Marcin Brzozow-

Budowa - stan obecny.
ski, kierownik budowy Apartamentów Skarbowa w Lesznie.
Obiekt zostanie oddany do
użytku w drugim kwartale 2018
roku. Szczegóły, w tym informacje o dostępnych metrażach
i rezerwacji, znajdują się na stronie www.moderne.pl
ZDJĘCIA: ADRIAN FRANEK

57/2017

Leszno jest miastem z duszą.
Miastem, w którym chodząc
uliczkami można napawać
się pięknem architektury. Nic
dziwnego, że w takim otoczeniu powstają równie urokliwe
obiekty, idealnie wpisujące się
w tkankę miejską. Taką inwestycją są budowane właśnie Apartamenty Skarbowa na rogu Al.
Krasińskiego i ul. Skarbowej. Budynek, który odmieni oblicze tej
dzielnicy oferuje powierzchnię
handlową, usługową i mieszkalną w standardzie niedostępnym dotąd w innych punktach
Śródmieścia.

Niesamowity widok z góry.
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# ciemna strona regionu
Sprzęt w stodole

Zderzyło się sześć samochodów

HENRYKOWO > Mieszkaniec powiatu wschowskiego w wieku 30 lat będzie odpowiadał za kradzież z włamaniem. Mężczyzna postanowił włamać się do koparki, a w dalszej perspektywie wywieźć ją z terenu budowy drogi ekspresowej
S5 w okolicach Henrykowa. Problem w tym, że jeszcze trzeba było zorganizować
transport… Ale i w tym przypadku 30-latka nie opuściła inwencja, bo skoro kraść
koparkę, to najlepiej wywieźć ją cudzą lawetą. Wartość skradzionego mienia
oszacowano na około 66.000 zł. Kilka dni po zdarzeniu do mężczyzny podejrzewanego o kradzież zajechała policja. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na posesji
w gminie Wschowa, podejrzewany o kradzież z włamaniem rzucił się do ucieczki.
Od razu było wiadomo, że w takim razie musi mieć ku temu jakieś poważne powody. I policja je odkryła - w stodole stały sobie skradzione sprzęty. 30-latkowi
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd, na wniosek leszczyńskiej prokuratury, aresztował podejrzanego o przestępstwo.

TRZEBANIA > Na drodze wojewódzkiej 432 doszło do kolizji z udziałem sześciu
pojazdów. Z ustaleń policji wynika, że prowadzący mercedesa sprintera 21-letni
mieszkaniec gminy Rydzyna, jadąc w kierunku Osiecznej, uderzył w tył opla astry.
Pojazd ten stał w kolejce przed innymi samochodami, oczekującymi na przejazd
w związku z wprowadzonym w tym miejscu ruchem wahadłowym. Dalej było
tak, że przemieszczona astra uderzyła w renault clio, a to uderzyło w fiata bravo.
Dostało się jeszcze seatowi alhambrze. Do tego mercedes, który rozpoczął kolizję
z efektem domina, zjechał na przeciwny pas ruchu i prawie zderzył się czołowo
z fordem focusem. To auto wpadło do rowu. Kierujący mercedesem 21-latek ma
zatrzymane prawo jazdy. Nikt nie odniósł obrażeń.

Po dwóch browarach
LESZNO > W takim przekonaniu tkwił 45-letni kierowca forda transita, który rozwoził ludzi z budowy do domu. Tak się złożyło, że na ul. Estkowskiego brał udział
w kolizji, której sprawczynią była kierująca volkswagenem jetta. Kobieta wyjeżdżała z ul. Dekana i uderzyła w bok transita. Podczas sprawdzania trzeźwości
okazało się, że kierujący fordem jest po użyciu alkoholu. Mężczyzna wyjaśniał, że
po zakończonej pracy wypił dwa piwa i myślał, że doszedł do siebie. Nikt nie odniósł większych obrażeń poza jednym pasażerem forda, który zbił głową przednią szybę w pojeździe. Sprawczyni kolizji dostała mandat, natomiast kierowca po
dwóch piwach ma zatrzymane prawo jazdy.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA/ZDJĘCIA: KMP W LESZNIE
REKLAMA

Zniknęły opony

Teleoszuści aktywni

ŚWIĘCIECHOWA > Z zaplecza warsztatu znajdującego się na terenie
jednej ze stacji benzynowych zginęło 8 opon od ciągnika siodłowego.
Wartość mienia oszacowano na 4000
zł. Święciechowscy dzielnicowy wraz
z kryminalnymi z Leszna dokonali
zatrzymania podejrzanych o przestępstwo. Są nimi dwaj mieszkańcy
powiatu górowskiego w wieku 28
i 31 lat. Mężczyźni podobno sprzedali
skradzione opony. Grozi im kara do 5
lat pozbawienia wolności.

LESZNO > Mimo ciągłych apeli policji, informacji w kościołach, rozmów
wśród znajomych i tak kolejne osoby
dają się nabrać na oszukańcze metody przestępców. Z kronikarskiego
obowiązku opowiemy o kolejnym
smutnym zdarzeniu, odnotowanym
w Lesznie. Do 84-letniego mieszkańca miasta zadzwonił człowiek, podający się za jego syna. Później był już
standard - opowiedział, że miał wypadek i że dla uniknięcia kary musi
wpłacić kaucję. Do domu mężczyzny,
po odbiór pieniędzy, przyszła kobieta
w wieku około 30-40 lat. Mężczyzna
oddał jej oszczędności życia - 40.000
zł oraz złotą biżuterię. Kiedy dowiedział się, że to było oszustwo, zasłabł
i trafił do szpitala.

Widłami w ojca
DĄBCZE > 52-letni mężczyzna ma
postawiony zarzut zabójstwa. Według ustaleń kilka razy miał uderzyć
widłami swojego 79-letniego ojca.
Mężczyzna został zatrzymany na
terenie posesji w Dąbczu, gdzie rozegrał się dramat. Podejrzany został
tymczasowo aresztowany. Za zabójstwo grozi mu kara od 8 do 25 lat
więzienia lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

# promocja
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Zapowiadany miesiąc temu, już dostępny w salonie. Prawdziwy hit tej jesieni - odważnie stylizowany, pierwszy w historii marki Kia miejski
crossover Kia Stonic.
Auto z segmentu SUV. Nowoczesne, oferuje wysoką pozycję za kierownicą, powiększony prześwit oraz ciekawe elementy stylistyczne. Kompaktowych rozmiarów crossover jest dostępny w rewelacyjnej cenie zaczynającej się od 54 990 zł.
Samochód ma bogate wyposażenie seryjne, w którego skład wchodzą między innymi: 6 poduszek powietrznych, klimatyzacja manualna, 7-calowy ekran dotykowy z interfejsami Android Auto i Apple CarPlay, łączność Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do podłączenia telefonu, pakiet systemów bezpieczeństwa z ESC oraz systemami kontroli hamowania w zakrętach i stabilizacji toru jazdy podczas hamowania oraz
elektrycznie sterowane szyby i lusterka.
SUV crossover KIA STONIC już dostępny do jazd próbnych. Jak każde auto KIA, objęty jest 7-letnią gwarancją.

SALON KIA RAKOWSKI - Mariusz Rakowski
Dąbcze 136, 64-130 Rydzyna | T 65 52 99 152 | F 65 53 88 071 | E sprzedaz.rakowski@kiamotors.pl
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# inicjatywy

Przyklasztorne cuda
Wbrew powszechnym opiniom nie wszystko wokół nas się zmienia. Bez zmian pozostaje bowiem fakt, że w niewielkim Lubiniu w gminie Krzywiń dzieją się prawdziwe cuda. A wszystko to za sprawą Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko…

B

o jak inaczej nazwać fakt, że
w niepozornej wsi z inicjatywy Słoneczka powstało mini-zoo z miejscem do wypoczynku i rekreacji? Że w tym samym miejscu powstało
Muzeum Tercetu Egzotycznego – jedyne w kraju muzeum poświęcone ciągle
aktywnemu zespołowi muzycznemu?
Że w Lubiniu regularnie organizowane są wydarzenia kulturalne gromadzące za każdym razem publiczność liczoną
w setkach? Że dzieci z gminy Krzywiń
wielokrotnie miały możliwość uczestniczenia w wyjazdach do Disneylandu pod
Paryżem czy w spotkaniach z Papieżem
Franciszkiem? Że to wszystko za sprawą
jednej organizacji funkcjonującej w cieniu przyklasztornej wieży?
To rzeczywiście cuda!
- Na pytanie, co robi Słoneczko, odpowiadamy – zaskakuje! - zaznaczają obecny prezes stowarzyszenia Piotr Serdiuk
i jego poprzednik Robert Zaborski. - Od
13 lat robimy swoje. Realizujemy unikalne pomysły, które niepozornie rodzą się
w naszych głowach, dając przy tym wiele radości mieszkańcom, przede wszystkim dzieciom.
O Stowarzyszeniu Oliwskie Słoneczko
i jego członkach można by opowiadać
bez końca. O licznych inicjatywach, wydarzeniach, sukcesach… Więcej informacji na ten temat pod adresem: www.sosoliwa.pl
- Mamy swoje sztandarowe projekty, które realizujemy od lat, ale poza
tym regularnie pozwalamy sobie na powiewy świeżości. Stąd też dla przykładu w zbliżającym się okresie świątecznym, oprócz corocznego tradycyjnego

już Kolędowania z Gwiazdami polecamy
uwadze Czytelników Konwój Świętego
Mikołaja, który wystartuje po raz drugi.
Bajkowy klimat, kolorowy korowód, Mikołaj w saniach, niezliczone niespodzianki dla najmłodszych i występy artystyczne
– tak w telegraficznym skrócie wygląda
konwój – tłumaczy Robert Zaborski.
W tym roku konwój zawita na pewno
do Bielewa, Śmigla, Piasków i Kościana.
Niewykluczone, że do listy dopisane zostaną kolejne miejscowości.
- Jesteśmy otwarci na współpracę. Zapraszamy do kontaktu – mówią krótko
przedstawiciele stowarzyszenia.
Z kolei na tegorocznym Kolędowaniu
z Gwiazdami wystąpią: Alicja Majewska,
Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz, Łukasz Zagrobelny z towarzyszeniem Orkiestry Camerata pro Arte z Łodzi pod
dyrekcją Krzysztofa Kamińskiego (19
grudnia w Kościanie) oraz zespół Pectus
(6 stycznia w Śmiglu).
Dla naszych Czytelników mamy dwa
podwójne zaproszenia na Kolędowanie z Gwiazdami. Otrzymają je osoby,
które jako pierwsze wyślą do nas maila w tej sprawie (leszczyniak@mtlmedia.pl).
- Chęci i motywacji do działania z pewnością nam nie zabraknie. Mamy w sobie mnóstwo determinacji… no i kolejne
pomysły w głowach. Życzcie nam powodzenia i śledźcie nasze działania. Zapraszamy do uczestniczenia w naszych
inicjatywach. Do zobaczenia! - podsumowują członkowie Słoneczka.
Lubińskie stowarzyszenie polecamy
i życzymy wszystkiego dobrego.
MICHAŁ DUDKA

# biznes i ludzie
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Szczęście sprzyja odważnym
To słynne zawołanie Aleksandra Macedońskiego jest mottem Tomasza Witkowskiego, założyciela i właściciela Kancelarii Brokerskiej
WTB, największego brokera w regionie leszczyńskim i jednego z największych w Polsce.
Co c i e k awe, p a n To m a s z
w ubezpieczeniach zaczął pracować z przypadku.
Wspomina siebie jako szczęśliwego, pełnego energii i pomysłów chłopaka, któremu
w ich realizacji nie przeszkadzała skromna sytuacja finansowa. Z domu wyniósł szacunek do pracy, w myśl zasady:
„żadna praca nie hańbi”. Nie
miał jednak sprec yzowanych planów zawodowych na
przyszłość. A już z pewnością
nic nie zapowiadało późniejszej kariery przedsiębiorcy
w branży ubezpieczeniowej.

i nikt nie słyszał o ochronie
danych osobowych. Odbierając wypłatę, widział koperty z wysokimi zarobkami ko-

kończyło zaledwie 7 procent
chętnych. W 1995 r. pan Tomasz podjął pracę w biurze
maklerskim banku PEKAO

OD SPYCHARKI
DO MAKLERA
Po uzyskaniu tytułu technika w gliwickiej „kolejówce”,
podjął w 1985 roku, pracę jako operator spycharki przy
kopalni. W tym samym roku upomniało się o niego ludowe wojsko. Po dwóch latach służby zatrudnił się na
kolei jako referent, a później
jako szlifierz w leszczyńskiej
spółdzielni SPINKO. Szukając
lepszych pieniędzy, został
szefem brygady malarzy antykorozyjnych w firmie „DELTA”. Pan Tomasz chciał jednak czegoś więcej. Czuł, że
w nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej, ma
szansę na profesjonalny rozwój. Dlatego rozpoczął studia
we wrocławskiej Akademii
Ekonomicznej. Nie zapominał jednak o zdobywaniu kolejnych doświadczeń. W ten
sposób trafił do PZU, gdzie
zaczął pracę jako agent
ubezpieczeniowy.
- Podjęcie pracy w PZU to był
zupełny przypadek, wcześniej w żaden sposób siebie nie
ubezpieczałem – śmieje się po
latach.
Zarobki na początku nie przekraczały najniższej krajowej.
Pan Tomasz musiał zagryźć
zęby i przeżyć prawdziwe
zderzenie z rzeczywistością.
W tych czasach pensje wypłacało się jeszcze w gotówce

i doświadczenia wyniesionego z giełdy. Dla Witkowskiego powrót ze stolicy do Leszna oznaczał nowe wyzwanie
– został kierownikiem sprzedaży OFE Bankowy w Regionie Leszczyńskim. Prowadząc
100-osobowy zespół agentów został jednym z najlepszych menedżerów w kraju.
Pojawił się sukces finansowy i otwarte drzwi do kariery w korporacjach ubezpieczeniowo-finansowych, ale
wszystko to poprzedziło dziesięć długich lat intensywnej
pracy i studiów, trudnych egzaminów i jeszcze trudniejszych decyzji.
– Tą najtrudniejszą była decyzja o odejściu z korporacji
i założeniu własnej kancelarii brokerskiej - wspomina Tomasz Witkowski – Znów zaczynałem „od zera”, ale dzięki
temu mogłem skupić na tym
co potrafię najlepiej, czyli szeroko pojętym doradztwie finansowym. Wymagało to zdania kolejnego bardzo trudnego
egzaminu, tym razem na brokera ubezpieczeniowego. W taki sposób zaczął się najlepszy
okres mojego zawodowego
życia.
SKUTECZNY „WOJOWNIK”

Tomasz Witkowski, właściciel Kancelarii Brokerskiej WTB.
legów. Agentów, którzy byli
skuteczni i pracowici. Bo tylko zaangażowanie i umiejętności sprzedażowe mogły przełożyć się na wysoką
pensję. Tomasz Witkowski
wziął to sobie do serca, a dodatkowo marzył o pracy maklera na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Reaktywowana w 1991 r.
GPW była magnesem dla wielu ambitnych ludzi pracujących w świecie finansów. Dużym wyzwaniem okazał się
egzamin, który z sukcesem

SA w Lesznie. Trzy lata później podjął decyzję o wyjeździe do Warszawy i przeniesieniu do departamentu
inwestycyjnego, co oznaczało wejście do elity doradców
inwestycyjnych.
NAJTRUDNIEJSZA DECYZJA
Pojawienie się w 1999 r. Funduszy Emerytalnych, stworz yło możliwość dalszego
rozwoju, ponieważ wymagało połączenia umiejętności
sprzedażowych oraz wiedzy

Broker to niezależny doradca, który dobiera produkty
ubezpieczeniowe najlepiej
zabezpieczające ryzyka swoich klientów. Kluczowa w prowadzeniu usług brokerskich
jest umiejętność konstruowania umów ubezpiecze nia, które zagwarantują skuteczną likwidację szkód. Dziś
Kancelaria Brokerska WTB to
największy broker w regionie leszczyńskim. Zatrudniający 25 specjalistów z różnych obszarów, 10 brokerów
ubezpieczeniowych z rozbudowanym departamentem z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Wizytówką
firmy jest dział likwidacji
szkód. Kancelaria likwiduje
rocznie niemal 1000 szkód,

zachowując 95-procentową
skuteczność.
- Od samego początku postawiłem na pełny serwis –
wspomina Tomasz Witkowski
– Wiedziałem, że to zagwarantuje sukces. Każdy może
wystawić polisę, ale skuteczna ochrona i profesjonalna likwidacja szkód to już wyższa
szkoła jazdy – dodaje z dumą
- To dzięki takiej strategii WTB
obsługuje najbardziej wymagających klientów w regionie.
Firmy , które osiągnęły sukces
krajowy i międzynarodowy. Jesteśmy w pierwszej pięćdziesiątce brokerów z około 2 tysięcy działających w naszym
kraju. Pytany o misję WTB, pan
Tomasz wskazuje na powiększanie strefy bezpieczeństwa
swoich klientów oraz gwarantowanie harmonijnego rozwoju ich firm, w szczególności poprzez przygotowanie do
działania w kryzysie. Tak, by
przejść go „suchą nogą”.
MARZENIA
Dalsze marzenia?
- Chcę by region leszczyński
znaczył więcej w kraju także
w branży ubezpieczeń, gdyż
widzę tu ogromny potencjał.
Gdyby połowa znaczących
firm naszego regionu, z którymi prowadzimy rozmowy skorzystała z usług WTB, to razem
bylibyśmy w ścisłej czołówce brokerów w Polsce – przekonuje Witkowski. Co z tego
mieliby leszczyniacy?
- Nasze miasto mogłoby osiągnąć status silnego ośrodka
ubezpieczeniowego. Tym samym powstałoby sporo dobrze płatnych miejsc pracy
w firmach ubezpieczeniowych,
które chcąc skutecznie konkurować musiałyby zaznaczyć
swoją obecność poprzez otwieranie nowych oddziałów.
Mamy przedsiębiorczych, zaradnych i pracowitych ludzi.
Wiem, że uda się na pewno. Bo
Leszno właśnie rozwija skrzydła – przekonuje szef firmy
58/2017
WTB.
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# zdjęcia

W blasku
zachodzącego
słońca
Zdjęcie:
K. Matysiak
Fotografia wykonana na
plaży na wschód od Ustki Orzechowo.

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

Śmietnik
Zdjęcie:
A. Przewoźny
Czas porządków to czas,
w którym pozbywamy
się z naszych domów
wszystkiego co niepotrzebne. Na miejskich
śmietnikach znaleźć
Praga, przepiękne miamożna wiele niezwysto o niezwykłej historii,
kłych rzeczy - od zaz wieloma zapierającymi
bawek, ubrań, książek
dech zabytkami. W jedi zdjęć, aż po przedmioty
nym z piękniejszych
sentymentalne, np. paparków królewski wymiątki I Komunii Świętej.
poczynek - paw i jego
Znaleziska takie świadtowarzysz.
czą o tym, że każda rzecz
w naszym życiu z czasem
deprecjonuje się i traci
dla nas znaczenie. I nic
nie jest trwałe.

# zdjęcia

Góry
Zdjęcie:
Ł. Wachowicz
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Dom Śląski i Śnieżka - najlepsze miejsce w Karkonoszach.

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

Zaduma
Zdjęcie:
Członkowie
Stowarzyszenia
„Wygraj Siebie”
W listopadzie przez nasze
głowy przenikają tysiące
myśli. Pojawia się tęsknota, smutek, pytania bez
odpowiedzi… Ale koniec
końców dochodzimy do
wniosków, że choć wielu
naszych bliskich już odeszło, nadal mamy po co
i dla kogo żyć. Nadal warto walczyć o siebie i swoją
przyszłość. Bo nigdy nie
będziemy sami.

14

# żywioł nad regionem

Orkan Ksawery zdemolo
Połamane drzewa, uszkodzone budynki i samochody, a także
problem z dostawami energii elektrycznej i łącznością - taki krajobraz zarysował się po przejściu nad regionem wichury połączonej
z opadami deszczu. W kluczowym momencie wiatr rozpędził się
nad Lesznem do 112 km/h.

S

ynoptycy ostrzegali, że orkan może uczynić wielkie spustoszenie
i w swoich przewidywaniach nie
pomylili się. Wiatr wzmógł się w czwartek, 5 października. W ciągu 14 godzin
od nasilenia się zjawiska straż pożarna
w Lesznie odnotowała 142 zgłoszenia dotyczące różnych zdarzeń.
- Najwięcej zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów na drogach, zerwanych linii energetycznych, uszkodzeń budynków mieszkalnych, gospodarczych, a także wiat i innych
obiektów. Poszkodowana została jedna
osoba, która została lekko ranna podczas
kolizji drogowej, będącego następstwem
uderzenia w zalegający na jezdni konar mówił Sebastian Kozłowski, zastępca komendanta miejskiego PSP w Lesznie.
Zawodowa straża pożarna zmobilizowała dodatkowe siły, korzystając z szerokiego wsparcia ochotniczych jednostek.
W sumie w powiecie leszczyńskim działało 120 strażaków, którzy przez całą noc
usuwali skutki żywiołu. Na terenie Leszna odnotowano wiele zniszczeń. Wiatr zerwał poszycie dachu I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, zrzucając je na
ulicę Kurpińskiego.
- To co zobaczyliśmy było przerażające - tłumaczył podczas posiedzenia sztabu kryzysowego prezydent Leszna Łukasz
Borowiak.
Szkody odnotowano w budynkach Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Szkole Podstawowej nr 10,
Szkole Podstawowej nr 1, Zespole Szkół
Elektroniczno-Telekomunikacyjnych, Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz
II Liceum Ogólnokształcącym. Najczęściej były to odłamane kawałki tynków, zerwane dachówki czy uszkodzone poszycia
dachów. Przy Szkole Podstawowej nr 13
na budynek wymiennikowni położyło się
drzewo.
Wiatrołomy zalegały w całym mieście.
Wiatr powalił drzewa na pl. Kościuszki
i kompletnie zdemolował Park 1000-Lecia, w którym znajduje się mini-zoo.
- Między innymi zostały połamane ogrodzenia na wybiegach dla zwierząt i tablice informacyjne. Zwierzęta nie ucierpiały.
Uszkodzeniom oparły się także place zabaw w parkach - poinformował Dariusz
Lorych, dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

Straty odnotowano w rejonie stadionu
im. Alfreda Smoczyka. Poza drzewami
wiatr zniszczył tablice reklamowe na koronie stadionu. Na hali Ćwicznia zniszczona została połowa pokrycia dachu i system odwodnienia. Hala Trapez i miejskie
Orliki oparły się żywiołowi. Uszkodzenia
odnotowano na cmentarzu komunalnym,
wiatr wyrwał ponadto dwie wiaty przystankowe należące do Miejskiego Zakładu Komunikacji.
Orkan doprowadził do zablokowania
głównej linii kolejowej łączącej Poznań
z Wrocławiem. Pociągi stanęły w Lesznie, Bojanowie i Rawiczu. Podobnie rzecz
się miała z niektórymi drogami. W Lesznie na ulicy Lipowej pochyliło się drzewo, które zatrzymało się na kamienicy.
Wartość szkód tylko na mieniu miejskim
oszacowano dotąd na ponad 300.000 zł.
W gminie Krzemieniewo uszkodzone
zostały budynki w Bojanicach, Drobninie, Pawłowicach i Oporówku. W gminie
Wijewo z budynków pospadały dachówki. W gminie Święciechowa straty odnotowano na terenie Piotrowic i Strzyżewic,
gdzie wiatr pozrywał pokrycia dachowe
na obiektach. Zniszczeniu uległo około 30 procent murów nowo budowanego
przedszkola, przez co realizacja inwestycji wydłuży się prawdopodobnie o sześć
tygodni. W gminie Lipno odnotowano
uszkodzony dach na budynku gospodarczym w Wilkowicach. W Ratowicach zerwany został dach domu. Obiekt zabezpieczyły straż pożarna i firma ciesielska.
W gminie Osieczna wiatr uszkodził dwa
budynki, niespokojnie było też w gminie
Rydzyna. Na obszarze gminy Włoszakowice wiatr dał się we znaki w Boszkowie.
Poderwał namiot wykorzystywany do organizacji imprez i zepchnął go na restaurację. W tej miejscowości uszkodzona została też stodoła.
Największą dolegliwością był całkowity brak lub przerwy w dostawie energii
elektrycznej. Po przejściu orkanu nie działała sygnalizacja świetlna w rejonie leszczyńskiego wiaduktu. Ruchem kierowali
policjanci. Zaniki napięcia doprowadziły do niewielkich problemów z dostawami ciepła. Kotłownia "Zatorze" czasowo
musiała obniżyć moc. Problemy dotyczyły dostaw wody i systemu odprowadzania
ścieków. Chwilowo obniżało się ciśnienie

Na pl. Metziga w Lesznie przewrócone drzewo
zniszczyło toyotę.
wody w sieci.
Nie działało ujęcie
wody w Karczmie Borowej, ale mieszkańcy Leszna otrzymywali ją z ujęć w Strzyżewicach i Zaborowie.
Problem z tłoczeniem wody wystąpił
w gminie Lipno, pompy trzeba było podpinać do agregatów prądotwórczych. Kłopoty wystąpiły w zakresie odprowadzania
ścieków. Gminy Wijewo i Włoszakowice
zostały zupełnie odcięte od energii elektrycznej. Doprowadziło to do problemów
z łącznością, gdyż przestały działać telefony stacjonarne i komórkowe. Uszkodzeniu uległy trzy Główne Punkty Zasilania

- we Wschowie,
w Górze i Krzycku
Wielkim. O poranku, 6 października, bez prądu pozostawało około 60.000
odbiorców.
Orkan Ksawery, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad powiatem leszczyńskim osiągnął prędkość
112 km/h. W tym samym czasie szybciej
wiało na Kasprowym Wierchu w Tatrach
(137 km/h) i na Śnieżce w Karkonoszach
(202 km/h).
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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ował powiat leszczyński
Z budynku I Liceum Ogólnokształcącego zerwane zostało poszycie dachu.

W mieście były miejsca, gdzie nie działała sygnalizacja świetlna. Ruchem kierowali policjanci.

Orkan nie oszczędził kolorowych parasolek zawieszonych nad ul. Słowiańską.

Połamane gałęzie zanieczyściły teren przed stadionem Alfreda Smoczyka.

Zniszczony Park 1000-Lecia. Na szczęście zwierzęta nie ucierpiały.
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# przestępczość

Kradzież luksusowych

Zdjęcie: pixabay.com

Przez prawie trzy dekady zmieniały się samochody, a w ślad za nimi ewoluowały metody działania złodziei. Pojazdów nie kradną już
amatorzy, lecz wykwalifikowane grupy przestępcze. Specjaliści potrafią rozpracować luksusowe auto w parę chwil, nie brudząc sobie
rąk. Takie przypadki odnotowano już w Lesznie. Czy można się przed nimi chronić?

P

rzełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to na polskich ulicach okres absolutnej dominacji "maluchów". Jakie samochody, takie
i kradzieże, a że auta te nie były skomplikowane technicznie, okradano je, wykorzystując mało wysublimowane narzędzia. Na porządku dziennym było
wyciąganie z bagażnika umieszczonego
z przodu koła zapasowego oraz akumulatora. W uznawanych - jak na tamte warunki - luksusowych polonezach łupem
włamywaczy padały pierwsze, prymitywne "komputery" odpowiadające za sterowanie układami pojazdu.
- Na tamte czasy tego rodzaju urządzenia
trzymały wysoką cenę, stąd zainteresowanie nimi złodziei - mówi Paweł Prałat,

naczelnik Wydziału Kryminalnego KMP
w Lesznie.
Przestępcy nie gardzili niczym. Najczęściej pod osłoną nocy demontowali tak
zwane fotele lotnicze, później kradli radioodtwarzacze, głośniki, czy całe półki głośnikowe użytkowane na przykład
w "maluchach". Lata dziewięćdziesiąte
i początek lat dwutysięcznych były złotym okresem przestępczości okołosamochodowej. Wtedy, w porównaniu z obecnymi czasami, polskie społeczeństwo
było zdecydowanie biedniejsze, a urządzenia elektroniczne czy akcesoria samochodowe drogie. Nic zatem dziwnego, że w obliczu słabych zabezpieczeń
aut, czy w ogóle ich braku, okradanie samochodów było dla wielu osób kuszącą

perspektywą.
- Kradzieże okołosamochodowe stanowiły dla przestępców wstęp do większych
akcji. Był to taki pierwszy stopień wtajemniczenia do kradzieży aut - opowiada Paweł Prałat.
KATALIZATORY I PALIWO
Dwadzieścia lat temu znikające akcesoria samochodowe czy same pojazdy były
codziennością. Nie było dnia, aby policja
nie przyjęła kolejnego zgłoszenie. Teraz
tak zwanych kradzieży okołosamochodowych jest mniej, ale członkowie grup
przestępczych nadal potrafią mieć bujną
wyobraźnię. Przestępcom wciąż przydają
się reflektory, fotele, a nawet całe maski

samochodowe. Wymontowują je pod
osłoną nocy.
- Są to zdecydowanie kradzieże na zamówienie pod konkretnego klienta - wyjaśnia
anonimowo policjant zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Kilka lat temu mieliśmy na przykład wysyp kradzieży katalizatorów. Wycinano
je na potęgę ze względu na platynę, która znajdowała się w środku. W punktach
skupu złomu można było otrzymać za ten
metal całkiem dobre pieniądze. Działała u nas nawet taka grupa, którą interesowały katalizatory, głównie z citroenów.
Zasadniczo kradzieże katalizatorów są
powiązane z sytuacją na rynkach surowcowych. Podobnie rzecz ma się w przypadku paliw.

# przestępczość
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h aut łatwa jak nigdy
- Kiedy tylko były one drogie, uaktywniały się grupy
przestępcze spuszczające paliwo z samochodów. Notowaliśmy nawet przypadki kradzieży poprzez nawiercanie
otworów w baku, a to już wymagało od złodziei przedostania się pod pojazd - mówi policjant.
U NAS RZĄDZI VAG
Przez lata zmieniały się kierunki działalności przestępców. Dawniej częściej wyprawiali się oni "na łowy" za
naszą zachodnią granicę. Przyciągał ich bogaty wybór
pojazdów, które wyglądem i zaawansowaniem technicznym przebijały to, co dostępne było na naszym rynku motoryzacyjnym. Obecnie w Lesznie i okolicach największym zainteresowaniem złodziei cieszą się pojazdy
kilkuletnie. Są kradzione przez wyspecjalizowane grupy,
przyjeżdżające tu z różnych części Polski. Najaktywniejsi są przestępcy z województwa dolnośląskiego, przeważnie z terenów pomiędzy Głogowem a Legnicą.
- W kręgu zainteresowanie mają samochody z grupy
VAG, czyli audi, volkswageny, skody i seaty - mówi anonimowy policjant.
Które znikają najczęściej?
- Przeważnie golfy i tourany w rocznikach od 2002 do
2008. W przypadku audi mowa właściwie o wszystkich
modelach do 2012 roku włącznie - dodaje.
Auta trafiają do dziupli i w ciągu od kilku do kilkudziesięciu godzin są rozkładane na części, które trafiają na
sprzedaż.
Co ciekawe, pod względem kradzionych marek Leszno i powiat leszczyński jest na mapie Wielkopolski
ewenementem.
- Z zasady najchętniej kradzione są pojazdy koncernu PSA, czyli samochody francuskie. W tym gronie jest
również dacia. Najczęściej giną one w Poznaniu i okolicach. Taka sama sytuacja ma miejsce w Koninie, Kaliszu
czy Kole, natomiast zainteresowanie u nas samochodami niemieckimi jest podyktowane właśnie preferencjami
grup dolnośląskich - zaznacza policjant.
MŁOTEK
ZASTĄPIONY KOMPUTEREM
Dawniej, żeby ukraść samochód, wystarczyło mieć
minimalną wiedzę i proste narzędzia w rękach. Obecnie budowa pojazdów jest coraz bardziej skomplikowania, a ich zabezpieczenia - wyjątkowo wyrafinowane.
Wprawdzie z samochodem nie poradzi sobie byle złodziejaszek, ale z drugiej strony specjaliści potrafią ukraść
naprawdę drogie samochody, nie brudząc sobie rąk i to
w dosłownym znaczeniu tych słów.
- Najnowsza metoda kradzieży nosi nazwę "na walizkę".
Mieliśmy już w Lesznie takie zdarzenia, że złodzieje odjeżdżali niepostrzeżenie drogimi autami, uruchamianymi
w oparciu o system bezkluczykowy - mówi Paweł Prałat.
Jak to możliwe? Wyobraźmy sobie sytuację, że przyjechaliśmy do banku luksusowym pojazdem. Stanęliśmy w kolejce, nie zdając sobie sprawy, że pan z walizką obok jest przestępcą. W walizce nie miał jednak
żadnych dokumentów, lecz zaawansowaną elektronikę.

Przechwycił sygnał z karty do uruchamiania pojazdu
spoczywającej w naszej kieszeni, a drugi złodziej w tym
czasie wszedł do auta, odpalił je i odjechał. Niewiarygodne? A jednak.
- Sygnał można przechwycić nawet stojąc za drzwiami
mieszkania czy domu. Dlatego uczulamy posiadaczy takich samochodów, aby się odpowiednio zabezpieczali.

Kartę do auta najlepiej trzymać z dala od drzwi, aby ryzyko sczytania sygnału było minimalne. Najlepszym rozwiązaniem jest natomiast włożenie karty do metalowego pojemnika, który znacznie utrudnia złodziejom zdalne
skopiowanie danych potrzebnych do kradzieży - zaznacza P. Prałat.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

18

# komunikacja

Słowiańska rowerową trasą W-Z
Wiele lat minęło, zanim w końcu we właściwy sposób udało się skomunikować Zatorze ze Śródmieściem. I nie chodzi tu wcale o ruch samochodowy, lecz o popularną i tanią komunikację rowerową. Ulica Słowiańska ma szansę stać się tętnicą, łączącą najważniejsze części miasta.
Było tu trochę jak na Dzikim Zachodzie.
Wszyscy wiedzieli, że z jednej do drugiej
części miasta trzeba się jakoś dostać i że
najłatwiej to zrobić rowerem, ale przejazdy prowadzone były "na partyzanta".
Znaczy się, że po spotkaniu z odpowiednimi służbami wycieczka z dzielnicy do
dzielnicy mogła kosztować rowerzystę
ładny grosz.
W Lesznie od wielu lat stawia się na komunikację rowerową. Świadczą o tym
chociażby kolejne ścieżki rowerowe, powstające przy przebudowywanych ulicach. I bardzo dobrze. Na dwóch kółkach,
jadąc stale po wyznaczonych traktach,
można bezpiecznie dotrzeć ze wschodniej części miasta do samego centrum. Albo z północy na południe. Ciągi rowerowe zawiodą cyklistę do Osiecznej czy do
Pawłowic. Dotąd jednak nierozwiązana
pozostawała kwestia przejazdów na linii
wschód-zachód.
Miron Urbaniak w swojej książce "Leszno w latach 1832-1914. W drodze ku nowoczesności" pisał o stale wzrastającym
ruchu przez przejazd kolejowy w ciągu
ul. Słowiańskiej. Wymieniał, ile traktem
tym przemykało ludzi, ile przejeżdżało
samochodów i wozów konnych. W ostatnich latach codziennie można obserwować, jak wielu rowerzystów oczekuje
na otwarcie rogatek, kiedy na leszczyński dworzec kolejowy wtacza się pociąg.
W kontekście tych obrazków skazą na rowerowym wizerunku Leszna była właśnie ulica Słowiańska. Dlatego cieszy fakt,
że tę skazę, chociaż nie było łatwo, udało się usunąć. W końcu zrobiono coś, co
wydawało się trudne, a czasami nawet
niemożliwe - utworzono rowerową trasę W-Z, łączącą w naturalny i oczywisty
sposób dwie strony miasta przedzielone

torami kolejowymi. Nikogo nie trzeba przekonywać o wyższości ruchu rowerowego nad samochodowym, zwłaszcza w Lesznie. A kto w niego nie wierzy,
niech chociaż raz wsiądzie na dwa kółka
i spróbuje przejechać nową ścieżką z Zatorza do Śródmieścia. Przedostanie się na
przykład z dworca kolejowego na rynek
to raptem 5 minut. Samochodem? Bywa,
że w godzinach szczytu 15 albo nawet

ul. Słowiańskiej przez Al. Krasińskiego.
Na razie został poprowadzony po bruku,
po lewej stronie, patrząc w kierunku Rynku. Nie jest to rozwiązanie najbardziej optymalnie z punktu widzenia rowerzysty,
ale już zapowiadane są zmiany.
- Wymiana nawierzchni na wyznaczonym
ciągu rowerowym zostanie zaproponowana jako zadanie inwestycyjne do projektu budżetu na rok 2018. Budżet przyjmuje

Rada Miejska Leszna. Istniejąca kostka
zostanie wymieniona na nową regularną
z gładszą powierzchnią. To wymaga konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Poza tym pozostaje sprawa korekty włazów kanalizacji deszczowej,
które znajdują się w ciągu ścieżki - mówi
Patryk Moryson, Oficer rowerowy Miasta
Leszna.
Ponadto do końca października na ul.
Słowiańskiej pojawi się 16 stojaków rowerowych w rejonie skrzyżowania z Al.
Krasińskiego, ul. Przemysłowej i Tamy
Kolejowej, przy których będzie można
pozostawić łącznie 32 rowery.
Wyznaczenie traktu dla rowerów na ul.
Słowiańskiej jest ważnym krokiem. Równie istotna jest edukacja rowerzystów
w zakresie poruszania się nowym odcinkiem. Z naszych obserwacji wynika, że
cykliści ignorują oznakowanie, zachowując się tak, jakby na całej długości nowej ścieżki mieli pierwszeństwo przejazdu. O tym, jak się tutaj poruszać, piszemy
w ramce obok.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Przejazd przez Al. Krasińskiego

Obok Informacji Turystycznej, patrząc w kierunku
Zatorza, kończy się strefa zamieszkania, toteż rowerzysta, mimo że jest na deptaku z dopuszczonym ruchem rowerowym, musi się zatrzymać i przepuścić
samochody. Na wysokości poczty i banku, patrząc
w stronę Rynku, znajduje się znak„stop” oraz pozioma linia, która informuje o konieczności zatrzymania się. Należy się do tego bezwzględnie zastosować
i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają
samochody, które mają pierwszeństwo.

Przejazd przez Al. Krasińskiego.
20 minut. Później dochodzi poszukiwanie miejsca parkingowego. Kolejne minuty i znów pieniądze "przepuszczone przez
rurę wydechową". Rachunek jest prosty,
dlatego warto wybrać opcję zdrowszą,
szybszą i tańszą.
Nowy trakt dla rowerów ma 330 metrów
długości. Zaczyna się przy przejeździe
kolejowym, a kończy wraz z przecięciem

Śluzy dla rowerów

To nowość w mieście. Takie rozwiązanie zastosowano na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej z Al. Krasińskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej
z Przemysłową i Klonowicza. Śluza pozwala zmienić
rowerzyście kierunek
ruchu, natomiast kierowcy samochodów powinni
zachować w tym miejscu ostrożność.

REKLAMA

Przejazd przez ciąg
Przemysłowa/Klonowicza

Należy się tu zatrzymać, o czym informuje znak
„stop”.

Przejazd przez ul. Towarową

Brukowa nawierzchnia być może zostanie zmieniona.

Pierwszeństwo przejazdu ma w tym miejscu rowerzysta. Kierowcy powinni zachować ostrożność.

# motoryzacja
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Toyota najbardziej innowacyjna
w branży motoryzacyjnej
Liczby mówią same za siebie - w ubiegłym roku Toyota zgłosiła najwięcej patentów motoryzacyjnych, a pomysłami na alternatywne napędy już dawno przebiła konkurencję.
Firma Clarivate Analitics przygotowuje raport
"The State of Innovation Report". Jego odsłona
z 2017 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości
w sprawie dominacji koncernu dotyczącej patentów. Patrząc globalnie, ich liczba w stosunku
rok 2016 do roku 2015 wzrosła o 7 procent.
Najwięcej patentów dotyczy samochodów z alternatywnymi napędami i wzrost w tym segmencie wyniósł 13 procent. Obecnie światowy
kierunek jest taki, że firmy koncentrują się na pojazdach niskoemisyjnych, w tym hybrydach oraz
autach zasilanych ogniwami wodorowymi i elektrycznymi. Kolejny kierunek dotyczy sposobu
prowadzenia pojazdu, a dokładniej - systemów
sterowania i nawigacji rozumianych przez pryzmat autonomicznego poruszania się.
Przyjrzyjmy się liczbom. W 2016 roku Toyota zgłosiła 3792 patenty motoryzacyjne, kolejnym koncernem na liście był Hyundai, a później Ford. Tyle że sama Toyota wyprzedziła
drugiego na liście konkurenta z Korei Południowej i to aż o 1000 patentów. Dodając do tego

piąty w zestawieniu koncern Denso (zgłosił 1965
patentów), należący w 25 procentach do Toyoty,
daje to zdecydowaną przewagę nad rywalami.
W dziedzinie alternatywnych napędów, w latach
2012-2016, Toyota zgłosiła natomiast 9125 patentów, czyli trzy razy więcej niż drugi na liście
Hyundai. Dodajmy, że rozwiązania te przełożyły
się na rzeczywistość i zostały wdrożone w Toyocie Mirai, zasilanej ogniwami wodorowymi.
Rozwiązania zostały wdrożone do produkcji nowego Priusa, który otrzymał napęd hybrydowy
czwartej generacji.
Patrząc globalnie okazuje się, że na 10 firm mogących pochwalić się nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie napędów alternatywnych aż 9
pochodzi z Azji, w tym pięć z Japonii. Poza Toyotą i podmiotem Denso, w którym koncern ma
udziały, są to Nissan, Honda i Panasonic.
Przyjrzyjmy się zatem na grafice obok, jak
działa zasilanie wodorowe, opracowane
i wdrożone przez Toyotę w modelu Mirai.

Firmy, które zarejestrowały najwięcej patentów
motoryzacyjnych w 2016 roku

Firmy, które zarejestrowały najwięcej patentów
związanych z alternatywnymi napędami
w latach 2012 - 2016

NAZWA FIRMY

KRAJ

LICZBA PATENTÓW

NAZWA FIRMY

KRAJ

LICZBA PATENTÓW

Toyota

Japonia

3792

Toyota

Japonia

9125

Hyundai

Korea Południowa

2714

Hyundai

Korea Południowa

3373

Ford

USA

2048

Robert Bosch

Niemcy

3194

Robert Bosch

Niemcy

2039

LG Chem

Korea Południowa

2681

Japonia

2597

Denso

Japonia

1965

Nissan

Volkswagen Group

Niemcy

1922

Denso

Japonia

2435

Honda

Japonia

1625

Honda

Japonia

2343

Daimler

Niemcy

1551

Samsung

Korea Południowa

2175

GM

USA

1140

BAIC Motor

Chiny

1106

State Grid
Corporation of China

Chiny

1822

Panasonic

Japonia

1794

TOYOTA Mikołajczak
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
64-100 Leszno
Telefon: 65 529 63 13
E-mail: leszno@toyocar.pl
www.toyotamikolajczak.pl
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# poczta w Lesznie

Od pogromcy Turków d

***
Pierwszy budynek poczty miał znajdować się na skrzyżowaniu ulic
REKLAMA

Okólnej i Kościelnej. Tajemniczo
brzmiąca ulica Okólna, nie występuje w najstarszych planach miasta i nastręcza trudności w dokładnym zlokalizowaniu gmachu. Z upływem czasu
poczta została przeniesiona na skrzyżowanie ulic Szeroki Rów i św. Mikołaja (ob. B. Chrobrego i W. Wróblewskiego), do obiektu wybudowanego
na planie prostokąta. Pod XIX wieku
zbudowano nowoczesny gmach poczty przy narożu ul. Słowiańskiej i Al.
Krasińskiego, z którego korzystamy
do dziś.
W okresie międzywojennym druga filia pocztowa, służąca ocleniu i wymianie paczek pocztowych z zagranicą,

Archiwalne zdjęcie budynku poczty na rogu ul. Słowiańskiej i Al. Krasińskiego.
znajdowała się przy dworcu kolejowym. W mieście działało także Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych, którego prezesem był Mikołaj
Banach. Po wyzwoleniu miasta spod
okupacji hitlerowskich Niemiec już
w lutym pocztowcy przystąpili do
oczyszczania z gruzów budynków obu
urzędów.
***
W okresie powojennym właśnie w Lesznie pojawiły się innowacje pocztowe. W latach
pięćdziesiątych ubiegłego wieku narodziła się tu pierwsza w Polsce poczta

szybowcowa, a także została wznowiona - po wojennej zawierusze - poczta balonowa. Pierwszy balon startował z leszczyńskiego rynku. W pięciu
lotach szybowcowych od 18 czerwca do 1 lipca 1958 r. przewieziono
niemal sześć tysięcy przesyłek adresowanych na wszystkie kontynenty.
Poczta szybowcowa i balonowa zorganizowane wysiłkiem członków leszczyńskiego Koła Polskiego Związku
Filatelistów weszły na trwałe do historii polskiej i światowej filatelistyki. Ostatnia okazja do skorzystania
z możliwości wysyłki szybowcowej
miała miejsce we wrześniu bieżącego roku. Nadano wówczas 600 listów,

Zdjęcie: fb/Leszno w starym obiektywie

Władze Leszna widząc ogromną potrzebę usprawnienia życia miasta, wystosowały prośbę do króla Jana III Sobieskiego o założenie poczty. Król
wyraził zgodę nadając miastu przywilej pod koniec kwietnia 1683 r..
Kopię tego przywileju w dużym formacie możemy zobaczyć w pracowni naukowej Archiwum Państwowego
w Lesznie. Oryginał przechowywany jest w Archiwum Państwowym
w Poznaniu.

Zdjęcie: fb/Leszno w starym obiektywie

W październiku obok świąt nietypowych, jak Dzień Caps Locka
lub Dzień Rozrzutności obchodzone są także bardziej tradycyjne
święta: Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. Leszno w ogólnopolski system pocztowy zostało włączone w XVII wieku, co przyczyniło się do rozwoju miasta. Z kolei w „krótkim” wieku XX leszczyńscy
pocztowcy wpłynęli na rozwój poczty w kraju.

Dawna Poczta przy ul. Chrobrego w Lesznie.

# poczta w Lesznie
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do innowacji
z których 50 zostało zaadresowanych
poza granice kraju. Także w Lesznie,
we wrześniu 2010 r., zorganizowano pierwszą w powojennej Polsce pocztę sterowcową, zainicjowaną przez
prezesa PZF Leszno, Lecha Woźnego. Z leszczyńskiego lotniska wystartował sterowiec SP-BSC typu Cameron AS 105 MK II. Start sterowca był
sporą atrakcją, gromadząc ponad 3000
widzów.
Wróćmy jeszcze do lat siedemdziesiątych. Problemy kadrowe trapiące wówczas Urzędy Pocztowe, a także fakt oddalenia - w wielu miejscach
- domów od zabudowań zwartych,
wpłynęły na zastosowanie innowacyjnego pomysłu - skrzynek wiejskich,

instalowanych w centrum miejscowości. Znacznie ułatwiały one pracę listonoszy. Nowatorskie w skali kraju
rozwiązanie zrodziło się w Wojewódzkim Urzędzie Poczty w Lesznie. Producentem wkładek patentowych do
skrzynek był leszczyński Metalplast.
Z czasem pomysł zmodernizowano,
wyznaczając doręczycieli dysponujących środkami lokomocji, co dało początek auto-rejonom.
MATEUSZ GOŁEMBKA

Cennym źródłem dla historii miasta są także kartki pocztowe (te pojawiając się w obiegu wywołały sporą sensację stanowiąc bardzo odważną korespondencję, pozbawioną
prywatności) dawnego Leszna. Wydane zostały dwie publikacje związane z pocztówkami: Leszno wczoraj i dziś oraz Leszno dawniej
i dziś. Strona internetowa Archiwum Państwowego w Lesznie umożliwia odbycie sentymentalnego spaceru po Lesznie, gdzie możemy zobaczyć wiele dawnych widokówek.
Kolekcjonerskich kartek pocztowych nadal
przybywa, choćby w ostatnich tygodniach
pojawiły się na rynku ciekawe egzemplarze:
Leszno Barok Plus 2017 nawiązujący do trzeciej edycji festiwalu oraz historia polskich organizacji sportowych Unia Leszno S.S.A., której towarzyszył specjalny okolicznościowy
datownik.

Ambulans pocztowy lata 50-te XX wieku.

Zdjęcie: fb/Leszno w starym obiektywie

Okolicznościow
a kartka.

Zdjęcie: fb/Leszn
ow

starym obiektyw
ie
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# sposób na życie

Niesamowita historia dziewcz
Kiedy zadzwoniłam do Karoliny Wojtko z propozycją
stworzenia materiału, pierwsze na co zwróciłam uwagę to głos. Nie da się go pozostawić bez komentarza.
Ciepły, nienachalny, dźwięczny. Mówiła do mnie, odpowiadała na zadane przeze mnie pytania, a ja odpływałam gdzieś daleko nie panując nad przebiegiem naszej rozmowy… Taka jest Karolina. Przenosi swoim
głosem w inny wymiar rzeczywistości.

J

ej historia jest uderzająco
podobna do popularnych
scenariuszy filmowych
– młoda utalentowana dziewczyna z małego miasteczka,
wyjeżdża i rozpoczyna niesamowitą karierę w dużej metropolii. Każdy zna fabułę takiego filmu, nie każdy się
spodziewa, że główna bohaterka może być aż tak ciekawą osobą…
ZABAWA W SCENĘ
Potrzebny był zaledwie
REKLAMA

ołówek lub długopis, widownia, czyli mama i dziadek.
Tak Karolina Wojtko wspomina sam początek jej przygody ze śpiewem. Razem z siostrą, na zmianę, bawiły się
i występowały przed rodziną. Uwielbiała występować,
a kiedy w szkole podstawowej obejrzała film biograficzny o Elizabeth Taylor, utwierdziła się w przekonaniu, że
zabawę w scenę musi zamienić na tę prawdziwą. Dziś mówi, że to niesamowite szczęście od dziecka wiedzieć, co

chce się robić w życiu. I ona
to szczęście miała. Postanowiła zostać… aktorką.
Z biegiem czasu okazało się,
że to jednak śpiew jest jej
przeznaczeniem, mimo uwielbienia do aktorstwa.
- Radość z tworzenia utworów, muzyki pozwala doświadczyć czegoś zupełnie innego. Cieszę się, że robię to, tu
i teraz. Miałam szansę i ją
wykorzystałam. Jeśli się rozejrzymy, wokół nas jest mnóstwo osób, które nie miały tyle szczęścia i codziennie
wykonują zawód, który spełnia ambicje ich rodziców lub
po prostu był błędnym wyborem i bały się już z obranej
ścieżki zawrócić. Dobrze jest
iść własną drogą, nawet kosztem zmiany naszych celów. To
właśnie jest dążenie do świadomości i prawdziwego rozwoju, poznawanie siebie

i brak pozwolenia na manipulacje - mówi.
AKTORSKIE PRZEDBIEGI
Swoje pierwsze kroki Karolina stawiała w dziś już nieistniejącym „TEATRZE” na ulicy Grodzkiej w Lesznie. To
tam odważyła się na poważnie
zadebiutować przed publicznością. Jest bardzo skromna
i skryta, więc kosztowało ją to
sporo emocji, jednakże opłacało się… Postanowiła pójść
do szkoły teatralnej.
- Najpierw był to Lart Studio
w Krakowie. Tam trafiłam na
wspaniałych pedagogów. Pani
od śpiewu była zdumiona gdy
zaśpiewałam jeden z utworów musicalowych. Brzmiało to nadzwyczaj dobrze,
biorąc pod uwagę fakt, że nigdy nie uczyłam się śpiewu
- tłumaczy.

Postanawia zatem zdać na
musical do Wrocławia i udaje
jej się zagrać epizody w sztuce "Oczyszczenie" Petra Zelenki, gdzie mogła grać u boku Krzysztofa Globisza,
Jerzego Treli, Iwony Bielskiej
czy Joasi Kulig w Teatrze Starym. Będąc studentką Szkoły
Aktorskiej w Krakowie udaje
jej się zagrać w chorzowskim
Teatrze Rozrywki w sztuce
Ingmara Villqista pt. "Czarodziejka z Harlemu”. Wcieliła
się w rolę cheerleaderki.
- Ingmar był moim profesorem od scen i to chyba od niego nauczyłam się najwięcej
jeśli chodzi o grę aktorską, za
co bardzo mu dziękuję. Przyjaźnimy się do teraz i rok temu
zaprosiłam go do współpracy nad reżyserią monodramu,
który napisałam, a który wygrał Festiwal Monodramów
w Polsce MonoArt - mówi.

# sposób na życie

zyny z sąsiedztwa
Sztuka nazywa się Virgin.
Jest o dziewczynie, która zrobiła karierę przez łóżko.
- Moja bohaterka udaje szczęśliwą i zakłada odpowiednie maski do danej
sytuacji, ale dzięki swoim
doświadczeniom wie jak działają media, polityka i show
biznes. Nie jest to łatwa historia do zagrania zwłaszcza, że Ingmar lubi wyciągać
wszystkie umiejętności aktorskie na scenę, od płaczu, po
śmiech, histerię po kokietowanie, a ja w każdym swoim
monodramacie lubię śpiewać
więc tu również jest muzyka na żywo jako część opowiadanych historii - mówi
Karolina.
PROJEKT LOOVAR
To p o ł ą c z e n i e p ę t l i m u zycznych i muzyki granej na

żywo. Autorski polsko- i anglojęzyczny projekt, który Karolina Wojtko tworzy
wraz z partnerem życiowym
Łukaszem Makosem. Można
w nim usłyszeć wariacje loopowe oraz instrumenty takie
jak: pianino, daxophone, saksofon tenorowy i barytonowy,
klarnet, bęben djembe, flet altowy. Dźwięki dopełniane są
wokalem, beatboxem oraz
nowoczesnymi i niepowtarzalnymi brzmieniami. Muzyka inspirowana jest funkiem,
groovem, jazzem, folkiem
oraz muzyką etniczną.
Przed nimi kolejne wyzwanie. Ruszyły prace nad
ich nowym projektem, jakim jest Festiwal Muzyki i Piosenki Autorskiej,
który przygotowują wraz
z LSTK i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnie. Festiwal odbędzie się 2 grudnia
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w GOK-u w Lipnie, a 8 grudnia w leszczyńskim Ratuszu.
Wakacje to czas koncertów,
a wrzesień i październik to
miesiące na tworzenie. Karolina właśnie napisała 4 nowe
utwory. Gdy zapytałam ją, co
najbardziej lubi w swoim zawodzie, odpowiedziała:
- Ludzi. Śpiewając Hymn
Polski podczas Pucharu Mistrzostw Świata na Żużlu,
czułam się świetnie, śpiewając w salach kameralnych doznanie jest zupełnie inne, ale
nie można tego porównać, to
zupełnie inne uczucia.
Jej przepis na sukces?
- Jeśli wierzysz, że to co robisz ma sens i daje ci radość,
rób to dalej - tłumaczy. - Niedawno dopiero odkryłam,
że nie należy mieć oczekiwań, bo to one prowadzą do
rozczarowań.
BARBARA MENDYKA
Zdjęcie: AiM Studio
REKLAMA
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Jej marzenia należą
- Aż mi się płakać chce, tak tęsknię za tym miejscem… nie masz pojęcia! W Tonga zrozumiałam,
kim naprawdę jestem i czego chcę od życia. Nie
chcę żyć, tak jak inni. Nigdy nie chciałam – dlatego opuściłam Polskę. Nie czekam na męża,
dzieci, dom, dwa samochody i psa. Nie chcę
normalnego życia. Chcę przygód, podążania
za głosem serca, popychać samą siebie do
granic wytrzymałości… chcę być wolna!

M

artyna Fedyk pochodzi z Żakowa (gm.
Lipno). Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Jak sama mówi, już jako nastolatka zorientowała się,
że zdecydowanie „nie pasuje” do reszty. Postanowiła postawić wszystko na jedną kartę
i spełnić swoje marzenie. A potem kolejne.
I kolejne…
Wyjechała do Irlandii, by nauczyć się angielskiego i zarobić na wyjazd do Australii. Oczywiście misję zakończyła
sukcesem. Już rok później znalazła się
w Sydney, gdzie krok po kroku rozwijała siebie i swoje pasje. Z pełną świadomością zaczynała wszystko od zera. Stawała się kolejno
wykształconą cudzoziemką, renomowanym pracownikiem, szanowaną znajomą z odległej Polski, przyjaciółką… Po siedmiu latach nadal mieszka w kraju Aborygenów, a uśmiech nie znika z jej twarzy. Pozostała
szaloną, ciekawą świata Mati, w której głowie brakuje
miejsca na strach i zwątpienie.
Co robi w przerwie między obowiązkami? Mówiąc
wprost - spełnia marzenia. Naprawdę.
Dość powiedzieć, że ma dopiero 28 lat, a już zdążyła
zwiedzić wiele zakątków świata poznając tamtejsze kultury i mieszkańców czy na przykład badać słonie na misji wolontarystycznej w Tajlandii.
- Nie rozumiem ludzi, którzy zamiast spełniać

# sposób na życie

do natury
marzenia, zasłaniają się kolejnymi
wymówkami. Przecież żyje się tylko
raz! - mówi Martyna. - Gdy człowiek
naprawdę czegoś chce, potrafi odnaleźć w sobie siłę i odwagę, by za tym
podążać i to zrealizować. Ja za swoimi marzeniami nie podążam. Ja biegam z prędkością światła!
28-letnia pasjonatka życia nie akceptuje żadnych ograniczeń. I choć
nie potrafiła pływać, bała się otwartej wody i morskich stworzeń
i w sumie nigdy nie ciągnęło jej do
wody, to wystarczył moment, aby
rzuciła temu wszystkiemu wyzwanie.
- Natrafiłam na film, w którym trzy
dziewczyny nurkowały na jednym
oddechu, by pływać w głębi oceanu z wielorybami. Szczęka mi opadła i zaniemówiłam. Wyglądało to
niesamowicie, dziewczyny wydawały się szczęśliwe, spełnione i połączone z matką naturą. Szybko zapragnęłam tego samego.
A że Martyna kieruje się sercem, bez
zastanowienia…
W grudniu 2016, dzięki lekcjom z instruktorem, nauczyła się porządnie pływać. W lutym tego roku ukończyła kurs
freediving'u (nurkowania na jednym oddechu), a w sierpniu zanurkowała na głębokość 21 metrów i pływała z wielorybami (humbakami).
Pod wodą spędzała coraz to więcej
czasu. Ćwiczyła ze światowymi specjalistami w dziedzinie nurkowania.

W tygodniu wiele godzin spędzała na
basenie, w weekendy gościła w czeluściach oceanu.
- Nurkowanie stało się moją pasją.
Ocean bardzo mnie uspokaja, jest
moją świątynią uduchowienia. Nic
nie słyszę. Nic nie mówię. Przestaję
myśleć o problemach. Relaks w najczystszej postaci. No i ta przepiękna
natura…
Martyna nigdy nie zapomni pierwszego spotkania z wielorybami, oko
w oczy…
- 7 sierpnia 2017 roku. Poleciałam
do Tonga – wyspy w Polinezji na południowym Pacyfiku (okolice Nowej
Zelandii). Zatrzymałam się w ośrodku Serenity Beaches prowadzonym
przez uroczą Amerykankę Patti, która w wieku 50 lat rzuciła wszystko
i wybudowała ośrodek na wyspie. Zameldowałam się w murowanej chatce z drewnianymi drzwiami i oknami.
„Prysznic” na zewnątrz ogrodzony
lasem tropikalnym… dla mnie raj!
Ruszyliśmy na spotkanie z humbakami – niezwykle spokojnymi i łagodnymi zwierzętami mierzącymi do 19 metrów długości i ważącymi ponad 40
ton. Już pierwszy dzień był niesamowity - natrafiliśmy na matkę i dziecko
(...) – opowiada z pełną ekscytacją.
Potem, w gronie kilkorga nurków,
napotykali głębinowych przyjaciół dosłownie codziennie. Nie gonili za olbrzymimi ssakami. Czekali, aż inteligentne humbaki same ich

zaakceptują i podpłyną. I ku ich uciesze tak było codziennie. Wieloryby podpływały na wyciągnięcie ręki,
przyglądały się nurkom, a nawet bawiły się z nimi.
- Integrowały się z nami tak mocno, że aż ogłupieliśmy. Niesamowite
przeżycia!
***
Wspomnienia dają Martynie niezwykłą radość, o przygodach z wielorybami opowiada z łezką w oku.
Ciepło na serduchu daje jej ogromną motywację i siłę do realizacji kolejnych celów. Wie, że czeka ją
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jeszcze wiele niespodzianek. Jest
przekonana – i ja również – że
jej życiorys w dalszym ciągu będzie pisał istnie filmowy scenariusz.
Przecież jeszcze tak wiele granic
można przekroczyć. Przecież jeszcze tak wiele pytań pozostaje bez
odpowiedzi...
- Pamiętam, że już po pierwszym
nurkowaniu płakałam ze szczęścia.
Jak ja w ogóle mogłam bać się oceanu, skoro właśnie do niego należę?!
TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: EREZ BEATUS
WWW.WHALE-ENCOUNTERS.COM
REKLAMA
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# żużel

Kto w obronie tytułu?

W żużlu tak już jest – co potwierdzają sami zawodnicy, trenerzy i działacze – że łatwiej mistrzowski tytuł wywalczyć, niż go obronić. Fogo
Unię Leszno czeka zatem ciężka przeprawa w sezonie 2018. Kto powalczy z Bykiem na plastronie o kolejne złoto dla Jedynej Królowej?
Raczej nikt nie spodziewa się zmian
w sztabie szkoleniowym. Piotr Baron,
Roman Jankowski i ich współpracownicy zrobili swoje. Sukces z tego sezonu z pewnością przełoży się na ich dalszą kooperację, oby równie owocną.
Podobnie ma się sprawa naszych
turbo-juniorów. Bartosz Smektała
REKLAMA

i Dominik Kubera są dla całego Leszna powodem do dumy. Na tę chwilę bez wątpienia ani żaden kibic, ani oni
sami nie wyobrażają sobie Unii Leszno
bez nich. Są młodzi, ambitni, waleczni
i mocno zżyci z miastem, klubem i fanami. Z roku na rok robią coraz większe postępy. Wszystko wskazuje na to,
że w kolejnych latach dadzą sternikom

z Leszna jeszcze wiele powodów do radości. Oby Byk jak najdłużej pozostawał na ich piersi. W końcu nie ma to jak
„swoi”.
Co do „swoich”, pozostanie w Lesznie już zapowiedział kapitan Piotr
Pawlicki, wychowanek leszczyńskiej
Unii. Zdaje się, że różnorakie problemy

ma już za sobą. Pozostaje mu życzyć
wytrwałości i zdrowia, bo jak wszyscy
wiemy miniony sezon mocno go pokiereszował. Prowadź nas Kapitanie po kolejne złoto!
O chęci pozostania w Lesznie poinformowali także pozostali tegoroczni liderzy, Emil Sajfutdinow i Janusz Kołodziej. I choć obaj kuszeni są przez inne
kluby (Kołodziej szczególnie przez rodzimą Unię Tarnów), to ich dalszy pobyt
w Fogo Unii zdaje się być naturalnym
kierunkiem po zdobyciu drużynowego
złota. Wszak Unia to klub stabilny, wypłacalny, ze świetną atmosferą… czego
chcieć więcej?
Zgoła inaczej wygląda sytuacja Duńczyków: Nickiego Pedersena i Petera Kildemanda. A mówiąc dosadniej,
obaj opuszczają szeregi Byków. Nicki ciągle zmaga się z urazem kręgosłupa i choć zapowiada powrót na tor
w wielkim stylu, to jego forma na wysokim poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił, ciągle stoi pod znakiem zapytania.
Z kolei Peter zawiódł działaczy na całej
linii i sam doskonale zdaje sobie z tego
sprawę. Brakowało argumentów za jego zatrzymaniem. W kuluarach mówi
się o tym, że obaj mogą trafić do jednego

# żużel

Ewentualny powrót do Leszna Jarosława Hampela z pewnością byłby jednym z najbardziej spektakularnych ruchów kadrowych tego okienka
transferowego.
klubu – również do Unii, ale Tarnów
(ekstraligowego beniaminka).
„5 lat minęło jak jeden dzień” można
zaśpiewać w odniesieniu do Grzegorza
Zengoty. O tym, że czuł się w Lesznie
znakomicie, wiedzieli wszyscy. O tym,
że kibice mają do niego wielki sentyment i że wielokrotnie ratował Unię
w najtrudniejszych momentach, również.
A mimo to jego pobyt w Lesznie po 5 latach dobiegł końca (przynajmniej na razie). Prawdopodobnie wkrótce zasili macierzysty Falubaz Zielona Góra.
Jakie nowe twarze zobaczymy
w Lesznie w 2018 roku? W dywagacjach najczęściej pojawiają się trzy
nazwiska: wychowanka Unii Przemysława Pawlickiego (ma za sobą
średnio udany sezon w barwach Stali Gorzów), powracającego do wielkiej

formy Jarosława Hampela (który już
zapowiedział odejście z Zielonej Góry
i trenował w Lesznie) oraz Australijczyka Brady’ego Kurtza (który przymierzany do Unii był już przed rokiem, ostatnio pokazał się z dobrej
strony w barwach ROW-u Rybnik).
Ten ostatni mógłby pełnić rolę rezerwowego, jaka od nowego sezonu ma zostać wprowadzona w żużlowej Ekstralidze (ósmy zawodnik w meczowym
składzie).
Tak czy siak synoptycy zapowiadają mnóstwo emocji, walkę o każdy punkt i kolejne medale Unii Leszno. A my wiemy, że ich prognozy się
sprawdzą…
TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: ŁUKASZ WACHOWICZ

1. Piotr Pawlicki
2. Przemysław Pawlicki
3. Emil Sajfutdinow
4. Janusz Kołodziej
5. Jarosław Hampel
6. Bartosz Smektała
7. Dominik Kubera
8. Brady Kurtz

REKLAMA
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# okiem specjalisty

Polisa na życie i jej plusy
Kochasz swoich bliskich. Zależy Ci
na ich szczęściu, bezpieczeństwie
i dobrobycie. Chcesz dla Nich jak
najlepiej. Nie czekaj zatem, tylko
zainwestuj w polisę na życie. Właśnie dla nich.

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

Polisa na życie to nic innego jak bufor bezpieczeństwa dla naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Poza
tym niesie ze sobą ogrom możliwości
i korzyści dla ubezpieczonego także
za jego życia. Zalet takiego rozwiązania jest bardzo wiele.
Nie jest przypadkiem, że liczba osób
z wykupioną polisą na życie w Polsce rośnie praktycznie z dnia na
dzień. Świadomość korzyści stale rośnie. Ubezpieczający inwestują
nie tylko w siebie i wewnętrzny spokój, ale przede wszystkim w przyszłość najbliższych. Przemawia przez
nich rozsądek, przezorność i troska
o rodzinę.

bardzo często), w której mężczyzna jest jedynym żywicielem rodziny. Dobrze zarabia, prowadzi własną
firmę, utrzymuje siebie, żonę, dzieci, dom z ogrodem… i nagle, wskutek wypadku, umiera. Co dalej z jego rodziną i ich życiem? Co z ich
bezpieczeństwem finansowym? Co
z utrzymaniem domu, studiami dzieci,
samochodem, ze spłatą kredytu…?
W innym przypadku – co z firmą i zaległymi zobowiązaniami w przypadku
śmierci właściciela?
Warto pamiętać o tym, że polisa na
życie nie podlega opodatkowaniu.
Zabezpieczeniem finansowym można objąć każdego, nie tylko członków
najbliższej rodziny. Jeszcze za życia
polisę inwestycyjną w każdej chwili można przekazać – na zasadzie cesji

– wybranej przez siebie osobie, bez
konieczności poniesienia opłaty z tytułu darowizny. Środki zgromadzone za pośrednictwem polisy nie mogą być zajęte przez komornika - nie
wchodzą w skład majątku jej właściciela. Co więcej, polisa nie podlega podziałowi majątkowemu, na
przykład w obliczu rozwodu. Efekt?
Polisa to świetna odpowiedź na
zapotrzebowanie par żyjących w nieformalnych związkach. I tak dalej,
i tak dalej…
Plusów wykupienia polisy na życie jest naprawdę wiele. Jedyne,
co potrzeba, to odwiedzić biuro
InsuQuest Ubezpieczenia, dać się
przekonać, wybrać ofertę i... żyć
w przekonaniu, że zrobiliśmy to, co
zrobić powinniśmy.

W przeciwnym razie ewentualna
śmierć nieubezpieczonego może wiązać się z ogromnymi problemami dla
bliskich. Wyobraźmy sobie sytuację
(z którą w Polsce mamy do czynienia

(60/2017)

Formy opodatkowania działalności gospodarczej –ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych
Podstawą opodatkowania w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest przychód, jaki przedsiębiorca osiągnął, który
nie można pomniejszyć o poniesione koszty podatkowe. Jednak swego
rodzaju kompensatą są stosunkowo niskie stawki ryczałtu: 2%, 3%,
5,5%, 8.5%, 17% oraz 20% w zależności od wykonywanej działalności gospodarczej.
Nie wszyscy jednak mogą skorzystać
z tej formy opodatkowania, bowiem
ryczałt przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność
samodzielnie, w formie spółki cywilnej, bądź spółki jawnej.
Dodatkowym warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest
uzyskanie w roku poprzedzającym
rok podatkowy:
- przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie,

w wysokości nieprzekraczającej 250
000 euro,
- przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,
w wysokości przychodów wspólników
nie większej niż 250 000 euro.
Zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne, ryczałtu ewidencjonowanego
nie mogą stosować podatnicy, którzy:
- opłacają podatek w formie karty podatkowej,
- korzystają na podstawie odrębnych
przepisów z okresowego zwolnienia
od podatku dochodowego
- osiągają przychody w całości lub
w części z tytułu:
- prowadzenia aptek,
- prowadzenia lombardów,
- działalności w zakresie kupna
i sprzedaży wartości dewizowych,

- prowadzenia pozarolniczej działalno- osobiście oraz na rzecz ludności,
ści gospodarczej w zakresie wolnych
- świadczenia usług wymieniozawodów innych niż: zawód lekarza
nych w załączniku nr 2 do ustawy,
wszystkich specjalności, technika den- m.in. usługi reklamowe, pośrednitystycznego, felczera, położnej, piectwa finansowego, detektywistyczne
lęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela
i ochroniarskie, wykonywania fotow zakresie świadczenia usług edukagrafii reklamowych i podobnych,
cyjnych, polegających na udzielaniu
- działalności w zakresie handlu częślekcji na godziny, ponieważ te osoby
ciami i akcesoriami do pojazdów memogą płacić podatek w 	formie ryczał- chanicznych.
tu, jeżeli wykonują swoją działalność
W następnym numerze:
Formy opodatkowania działalności gospodarczej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych cd.
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
(61/2017)
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Sylwester przed nami… i co z wakacjami ?!

-Odkąd prowadzę biuro,
tj. od 17 lat, wyraźnie widzę zmieniające się tendencje, nasi klienci w ostatnich
latach coraz chętniej wybierają się z tym czasie za granicę. Kiedyś były to raczej
typowe wyjazdy w góry, potem wyjazdy autokarowe na
sylwestra w stolicach europejskich, dziś, kiedy oferta
jest tak różnorodna i kusząca
– chętnie spędzają ten czas
w ciepłych krajach pod palmami…
- Jakie kierunki są w tym czasie
najpopularniejsze?
-Wciąż nie brakuje chętnych na spędzenie sylwestra w jakiejś stolicy europejskiej, np. Pradze, Wiedniu, Paryżu,

Barcelonie, czy Rzymie. Młodzież chętnie wybiera krótkie i tanie wyjazdy bez
noclegu, tzw. sylwester Express, a starsi wolą pobyty dłuższe, ze zwiedzaniem
i imprezą sylwestrową w lokalu. Kto woli bardziej spektakularne miejsca, temu na
pewno niezapomnianych wrażeń dostarczy sylwester w Dubaju, Nowym Jorku, czy nawet w Las
Vegas.
- Pani Kasiu, zima to chyba
dobra pora za odwiedzanie
egzotycznych miejsc?
-Jak najbardziej, to najlepsza pora na przedłużenie sobie lata. Cieszy nas fakt, że
coraz większe są możliwości i coraz więcej osób może sobie na to pozwolić, gdyż
co roku poszerzamy ofertę i staramy się,
aby ceny były coraz przystępniejsze.
Tradycyjnie najpopularniejsze są wakacje w Egipcie, Maroku, Omanie, Zanzibarze, objazdówki po Tajlandii, Kubie,
czy Meksyku, chętnie łączone z kilkoma
dniami wypoczynku. Nowością na ten sezon są rejsy po Wyspach Kanaryjskich,

na które można udać się samolotem z Poznania, gdzie duży statek wycieczkowy
pełni rolę pływającego hotelu, a pasażerowie mają możliwość zwiedzenia innej
wyspy, wędrówek górskich, poznania klimatycznych miasteczek, nowych smaków, spotkań z folklorem i wypoczynku
na słonecznych plażach. To nowa unikalna oferta, bo obsługa jest polska, a do tego można skorzystać z różnych atrakcji
na miejscu (basen, dyskoteka) i wyżywienia all inclusive, co nasi klienci bardzo lubią. Święta w takich okolicznościach będą na pewno niezapomniane…
- A czy to dobry pomysł, aby już teraz
rezerwować  wakacje letnie już teraz?
- Oczywiście, z powodzeniem sprzedajemy już LATO 2018! Od paru lat
jest wyraźna tendencja do wczesnej rezerwacji wymarzonych wakacji, co daje większą możliwość wyboru

odpowiedniego hotelu, atrakcyjne ceny, pakiety gwarancji, pobyt dla dziecka
w określonym wieku gratis (płaci tylko za przelot) itp. Uwielbiam podróżować, poznawać nowe miejsca i kultury.
Staram się tym zarażać naszych Klientów i zwracam uwagę, aby oferta była dostosowana do ich potrzeb, dlatego
co roku przybywa nam spore grono zadowolonych Klientów. U nas z pewnością każdy znajdzie coś odpowiedniego
dla siebie. Zapraszam do zapoznania się
z naszą bogatą ofertą na naszej stronie
www.eurotop.leszno.pl, gdzie jest wyszukiwarka wakacji, w której zebrane są
wszystkie oferty różnych organizatorów
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
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Zbliża się okres świąteczno – sylwestrowy, czy zatem leszczyniacy decydują się  na jakieś wyjazdowe szaleństwa? Spytaliśmy o to panią
Katarzyną Mencel-Zielińską, właścicielkę znanego leszczyńskiego biura
podróży Eurotop.

Keratoliza dziobata
Keratoliza dziobata jest uciążliwą chorobą skóry, wywoływaną przez bakterie
keratolityczne. Bakterie te żywią się naskórkiem, dlatego obraz k. dziobatej jest
bardzo charakterystyczny: ubytki naskórka, tj. dołeczkowate, drobne zagłębienia,
zlokalizowane zazwyczaj w miejscach
ucisku, tj. na piętach, w okolicy przodostopia i opuszków palców. Zmianom tym
często towarzyszy świąd, pieczenie, nieprzyjemny zapach. Przyczyną zmian jest
najczęściej zamknięte, nieprzewiewne
obuwie, utrudniające odprowadzanie wilgoci, jednocześnie dające bardzo dobre
warunki dla rozwoju bakterii i grzybów.
W związku z tym, choroba ta, częściej
dotyczy mężczyzn, zwłaszcza wykonujących ciężkie prace fizyczne, wiążące się
z obowiązkiem noszenia obuwia ochronnego. Nadpotliwość jest czynnikiem dodatkowo zaostrzającym stan.
Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Zalecenia w przypadku keratolizy
dziobatej:
1. Ustalenie przyczyny potliwości i wyeliminowanie jej.
2. Jeżeli jest możliwość, wymiana

obuwia na przewiewne, wygodne.
3. W przypadku obowiązku noszenia
obuwia ochronnego, zaleca się stosowanie preparatów osuszających
skórę, tj. talki, zasypki,
a także przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.
4. Noszenie przewiewnych, bawełnianych
skarpet.
5. Zabiegi oczyszczania
nadmiernie zrogowaciałego naskórka.
Obraz keratolizy dziobatej jest przeważnie jednoznaczny i raczej nie różnicuje się go z innymi
chorobami, jednak jeżeli uważasz, że masz podobne objawy, jak opisane
w tekście, a Twoje działania nie dają zadowalających rezultatów, możesz
zgłosić się do gabinetu

podologicznego. Specjalista wskaże Tobie indywidualne zalecenia w celu pozbycia się uciążliwego problemu. (63/2017)
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Moc zabiegów na piąte urodziny
Kliniki Urody Leszno!
Masaż gorącymi kamieniami? A może regeneracja dłoni w parafinie? Każde rozwiązanie jest dobre, aby w okresie jesienno-zimowym poprawić sobie samopoczucie! Teraz jest ku temu szczególna sposobność, gdyż z okazji piątych urodzin Klinika Urody Leszno przygotowała
promocyjne ceny!

my ofertę zabiegową. W nowym
miejscu mamy więcej gabinetów
i zwiększył się zespół specjalistów.
Teraz jest nas sześć - tłumaczy
pani Anna.

- Wielokrotnie wyprowadzaliśmy na prostą klientów z bardzo
trudnymi problemami podologicznymi - mówi A. Górna-Dec,
która jest wykwalifikowanym podologiem z 10-letnim
doświadczeniem.
- W Klinice Urody zabiegi wykonuje się z dbałością o detale i w trosce o zdrowie klientów. Wszystkie
narzędzia poddawane są dezynfekcji, następnie sterylizacji w autoklawie a potem przechowywane w odpowiednich warunkach
w pakietach sterylnych.
***
W poniedziałek, 23 października, w Klinice Urody Leszno świętowano pierwsze pięć lat działalności. Z tej okazji do siedziby
zaproszono klientki, które zupełnie za darmo mogły skorzystać
z różnych zabiegów. Ponadto
zaprezentowane zostały nowe
zabiegi na twarz, na ciało, a także peelingi medyczne, mezoterapia mikroigłowa i zabiegi na
dłonie.
Klinika ma swoich stałych klientów, którzy bardzo ciepło wypowiadają się o obsłudze.
- Najczęściej przychodzę do Moniki, gdyż to moja ulubiona kosmetyczka - mówi pani Kamila, która
- dosłownie - na własnej skórze
sprawdzała zalety masażu gorącymi kamieniami bazaltowymi.

To jeden z tych zabiegów, który
pozwala się odprężyć i poprawić krążenie.
Pani Basia do Kliniki przyszła
z ciekawości. Zabrała ją córka, która jest stałą klientką.
Skorzystała z parafinowych
okładów na dłonie, znakomitego zabiegu regeneracyjnego zwłaszcza na okres jesienno-zimowy. Jak go opisała?
- Wyjątkowo przyjemny!
Pani Katarzyna do Kliniki
przychodzi na manicure, pedicure oraz hennę brwi. Teraz poddała się zabiegowi na
twarz, mocno liftingującemu,
pozwalającemu na relaksację
skóry i mięśni. Dzięki niemu
uzyskała efekt wygładzający.
Pani Michalina do Kliniki wróciła po ciąży i również przetestowała zabieg na twarz.
- Korzystam z niego po raz
pierwszy - skóra jest jakby rozświetlona i człowiek od razu czuje
się młodszy - tłumaczyła.
Dobrze wyglądająca skóra to nie
tylko zabiegi, ale również wyważone opalanie natryskowe.
W Klinice Urody zaprezentowany został niemiecki samoopalacz, który można zastosować
na gotowy makijaż albo bezpośrednio na umytą twarz, dekolt
lub całe ciało. Jego użycie gwarantuje przyjemną, przyciągającą wzrok opaleniznę.
Klientki, które odwiedziły Klinikę

Klinika Urody Anna Górna | ul. Zbyszka z Bogdańca 5 ( boczna ul. Juranda) | Leszno-Gronowo
tel. 730 801 416 | /klinikaurodyleszno | www.klinikaurodyleszno.pl

Urody, otrzymały zestawy kosmetyków, ufundowane przez
firmy kosmetyczne, z który-

mi salon współpracuje. Klinika
Urody to także oferta dla panów, którzy chętnie korzystają zabiegów w wersji męskiej
w zacisznych gabinetach gwarantujących pełen relaks
i swobodę.
No to jak, widzimy
się na Zbyszka
z Bogdańca 5?

64/2017

kosmetologię w Poznaniu i we
Wrocławiu, ale to Lesznie założyła własny gabinet. Przez pierwsze cztery lata mieścił się on
przy ul. Wilkońskiego. Od września ubiegłego roku siedziba została przeniesiona do budynku
przy ul. Zbyszka z Bogdańca 5
w leszczyńskim Gronowie.
- Cieszę się, że stale poszerza-

Klinika oferuje szeroki zakres
usług, wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę - od zabiegów na twarz (peelingi medyczne,
nanopore - mezoterapia mikroiglowa,
zabiegi nawilżające,
oxybrazja, infuzja
tlenowa), poprzez
zabiegi na ciało, masaże i stylizację paznokci (250 lakierów hybrydowych
do wyboru) po pedicure kosmetyczny oraz medyczny. Szczególną popularnością cieszy się
ten ostatni, gdyż w Klinice Urody z powodzeniem wykonuje się zabiegi z zakresu korekcji
wrastających oraz wkręcających
się paznokci (stosowane wszystkie metody - tamponada, klamry B/S-quick, klamry drutowe, kostka
Arkady), usuwania
modzeli (zrogowaciała skóra na
śródstopiu i piętach), a także likwidacji odcisków,
zwalczania brodawek wirusowych,
krwiaków podpaznokciowych. Gabinet specjalizuje się również w korekcji
paznokci szponowatych, po urazach mechanicznych i w rekonstrukcji płytki paznokciowej.
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Anna Górna-Dec, właścicielka
Kliniki Urody Leszno, pochodzi z Opolszczyzny. Studiowała
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# 40 lat mini zoo w Lesznie - poznaj naszych mieszkańców

Świnia domowa rasy maskowej (meishan) [Sus domesticus]
Świnia maskowa została wyhodowana
w Chinach około 400 lat temu, co czyni ją
jedną z najstarszych świńskich ras na świecie. Jest bliskim kuzynem świń rasy wietnamskiej. Charakteryzuje ją bardzo duża
plenność, w miocie może mieć nawet 20
prosiąt. Jest uważana za jedną z najbardziej
inteligentnych świń na świecie. Bardzo łatwo się uczy i mocno przywiązuje się do
opiekuna. Waży od 50 do 100 kg, przez co
jest zaliczana do małych ras.
Osobniki przebywające w Lesznie to urodzeni w Zoo we Wrocławiu dwaj bracia. To
prawdopodobnie pierwszy miot w Polsce.
Wbrew powszechnej opinii świnie maskowe są bardzo czystymi zwierzętami.
Nigdy nie załatwiają swoich potrzeb fizjologicznych w miejscach, gdzie jedzą lub
odpoczywają.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
WSPÓŁPRACA: MICHAŁ TRZMIEL

Czy wiesz, że…
Chińska świnia Maskowa Meishan jest najstarszą rasą świń udomowionych na świecie?!
REKLAMA
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Nie zapadaj w zimowy sen
Aktywność fizyczna kojarzy nam się najczęściej z rześkim wiosennym powietrzem i słoneczną aurą. Nic dziwnego, bo właśnie słońce sprawia, że mamy energię do działania. Jednak o uprawianiu
sportów – choćby było to zwykłe spacerowanie – powinniśmy pamiętać przez cały rok.

M

oda na zdrowy styl życia, bieganie, dobrą żywność wciąż
trwa. Wiosną i latem, kiedy
dzień trwa dłużej mamy sporo chęci i zawzięcia do tego, aby być aktywnym. Jednak wraz z nadejściem pierwszych jesiennych podmuchów wiatru i deszczy, coraz
częściej przystajemy na propozycję w stylu „herbatka, ciepły kocyk, film i popcorn”. Oczywiście nie ma w tym nic złego jeśli kanapa przyciąga nas do siebie
raz na jakiś czas, ale jesienią i zimą również warto pozostać aktywnym. O ile lepiej smakuje ciepła herbata po pół godzinnym szybkim marszu?
Sport powinien nam towarzyszyć bez
względu na porę roku. Warto więc i teraz
wykrzesać z siebie odrobinę silnej woli i… ruszyć się. Paradoksalnie, zostając
w domu sprawimy, że będziemy jeszcze

bardziej zmęczeni. Mimo chwilowego
uczucia braku energii, aktywność fizyczna pomoże nam się odstresować, przyniesie ukojenie i jednocześnie doda nam
energii. Tak samo jak latem zachwycamy się ilością dostarczonych endorfin do
organizmu podczas półgodzinnego biegu, zimą również w ten sam sposób je
uzyskamy. Endorfiny wytwarzają się bez
względu na to kiedy ćwiczymy – nie mają one związku z ciepłym i słonecznym
dniem.
Pamiętaj, że zawsze jest wyjście z sytuacji. Jeśli na dworze szaleją siarczyste
mrozy, możesz przecież poćwiczyć w domu. Namów do tego swojego lokatora,
a z pewnością pół godziny minie w oka
mgnieniu, a wy do końca dnia będziecie
mieć na twarzy szczery uśmiech!
BARBARA MENDYKA

Zdjęcie: pixabay.com
REKLAMA
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Czarujące brzmienie Beatle
- W 1979 roku miałem dość surrealistyczny pomysł, aby napisać do
Johna Lennona. Przebił mnie. Odpisał - opowiada Piotr Metz, miłośnik Beatlesów, dziennikarz muzyczny i jedna z najważniejszych
osobowości radiowej "Trójki".
- Wysłałem do niego wtedy kartkę pocztową zaadresowaną do siebie, żeby uprościć mu zadanie. Ale największym wyczynem było zdobycie czystych znaczków
amerykańskich. Jeden kupiłem w sklepie
filatelistycznym pod Bramą Floriańską
w Krakowie, drugi odkleiłem nad czajnikiem z kartki na święta. Znaczek był akurat niepodbity. Przesłał mi widokówkę
i napisał coś, co można przetłumaczyć jako: "Rób swoje, nie poddawaj się, mimo
że jesteś w jakimś dziwnym kraju za żelazną kurtyną". To było na rok przed jego
śmiercią - mówi dziennikarz.
ROZBITA SKARBONKA
Ale zacznijmy od początku. Fascynacja Piotr Metza zespołem The Beatles przyszła nagle i wcale nie w sposób
oczywisty.
- Kiedy miałem 8 lat, mój wujek, muzyk
big-beatowy, wziął mnie do kina na film
z Beatlesami. Bardzo nie chciałem iść, bo
wtedy w telewizji był chyba jakiś mecz.

Ale dostałem rozkaz i zostałem zaprowadzony do kina. Moja mama do dzisiaj
wspomina, że jak wróciłem, to miałem
strasznie czerwone uszy. To był u mnie
znak, że bardzo mi się podobało. Następnego dnia rozbiłem glinianą świnkę-skarbonkę, wyjąłem drobniaki i kupiłem
pocztówkę dźwiękową Beatlesów z nagraniem "Help!", a było to w studio nagrań
dźwiękowych w bramie przy ulicy Grodzkiej 5 w Krakowie. Takie rzeczy się pamięta. Niestety, pocztówki już nie mam,
ale właśnie wtedy zaczęła się moja przygoda z muzyką i przybliżanie się do jak
najlepszego dźwięku - od pocztówki do taśmę-matkę. Bliżej już się nie da. W międzyczasie z muzyki udało mi się uczynić
nie tylko pasję, ale i zajęcie, co trwa do
dziś. Z tego powodu bardzo mieszają mi
się praca z życiem prywatnym.
NIE ZEPSUĆ WYWIADU
Już jako dziennikarz, wiele lat później, miał okazję spotkać się z Georgem

Harrisonem.
- Na początku lat dziewięćdziesiątych zespoły niespecjalnie przyjeżdżały do Polski
i pierwszy wielki koncert Rolling Stonesów miał się odbyć na stadionie lekkoatletycznym na Strahovie w Pradze, mieszczącym 140.000 osób. Pracowałem
wówczas w stacji radiowej, która promowała to wydarzenie - mówi P. Metz. W Polsce sprzedano na ten występ 33.000
biletów Ja też pojechałem, służbowo, z radiem, ale wcześniej za promocję tego wydarzenia dostałem nagrodę - zaproszenie na koncert w Londynie (...). Kiedy
szukałem tam swojego miejsca, zobaczyłem, że obok siedzi David Bowie. W tym
samym rzędzie, kilka miejsc dalej, siedział właśnie George Harrison (...). Wiedziałem, że skoro spotkało mnie takie
wyróżnienie, to nie należy podchodzić
i robić sobie zdjęcia czy prosić o autograf.
W ogóle mam niewielką ilość zdjęć i autografów. Wychodzę z założenia, że kiedy
wywiad jest udany, nie należy tego psuć,
mówiąc: "A zrobisz sobie ze mną zdjęcie?". Stąd też moja kolekcja to głównie
wspomnienia.
KRAWATY KOMUNISTÓW
Na rozmowę z Mickiem Jaggerem dostał

jakieś 8,5 minuty, choć i to nie było pewne. Bo jeśli pierwsze pytanie byłoby słabe, rozmowa mogła zakończyć się w ciągu kilkudziesięciu sekund.
- Miałem takie jedno pytanie, które bardzo chciałem zadać. Chodziło o koncert
w Sali Kongresowej w 1967 roku, ale trochę wstydziłem się je zadać. Bo w sumie
co on mógł odpowiedzieć, kiedy po tym
koncercie miał 3000 następnych? - wspomina Piotr Metz. - Ale zadałem je i ku
mojemu zdumieniu Mick Jagger bardzo
się ożywił: "Tak, słuchaj, mieszkaliśmy
w hotelu Bristol, a później było after party z młodymi komunistami w czerwonych
krawatach". I tak zaczęła się piękna opowieść, z której zrobiłem interesujący wywiad radiowy. Trwał nie 8,5, lecz 17 minut. Przez to jakiś dziennikarz po mnie już
nie zdążył zrobić wywiadu.
TU MÓWI PAUL
Paul McCartney ma taki zwyczaj, że
w każdym mieście, do którego przyjeżdża, w drodze na koncert udziela na żywo wywiadu lokalnej stacji radiowej. Tak
się złożyło, że kiedy przyjechał do Warszawy na koncert, przy którego organizacji pracował Piotr Metz, żadna rozgłośnia
nie była zainteresowana rozmową.
- Nie wiem, dlaczego był to taki problem, ale przecież musieliśmy mu wytłumaczyć, że żadna rozgłośnia radiowa nie
chce z nim rozmawiać. Udało mi się wtedy przekonać moich kolegów z TVN-u,
żeby to zrobić, chociaż miało być radio,
a nie telewizja (...). Wszystko się opóźniło, McCartney dostał numer do TVN-u,
ale nie dzwonił. Z Bristolu na Stadion Narodowy nie jest daleko, zwłaszcza w policyjnej obstawie i zrobiło się nerwowo, że
nie zdążymy. Okazało się, że on nie mógł
się z nami połączyć. Od oficera prasowego dostałem numer do McCartneya. Ja
do niego zadzwoniłem i udało się przeprowadzić tę rozmowę (...) Po jakichś
dwóch tygodniach dostałem z Londynu
wielkie zdjęcie z podpisem: "Piotr, dziękuję Paul". Nie Paul McCartney, tylko
po prostu Paul. To jedna z piękniejszych
pamiątek.
CUDA BEZ TECHNOLOGII

Odsłuch nagrań odbywał się na sprzęcie marki Pink Faun. Na zdjęciu: Piotr Metz opowiada o muzycznych przygodach.

Spotkanie w Rydzyńskim Ośrodku Kultury, połączone z odsłuchem muzyki Beatlesów miało wymiar mistyczny. To nie
było takie zwykłe i przypadkowe wpuszczanie dźwięków do uszu, ale muzyczna kontemplacja najwyższej próby. Słuchacze mieli możliwość obcowania
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lesów z oryginalnej taśmy

Kultowe nagrania Beatlesów odtwarzane były z taśmy-matki, która w połączeniu z wysokiej klasy sprzętem odsłuchowym Pink Faun zapewniała wyjątkowe
wrażenia odsłuchowe bez utraty detali.
z oryginalną, analogową taśmą-matką
"Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band",
która następnie posłużyła do produkcji
płyt winylowych.
- Ta płyta nagrana w 1967 roku złamała
wszelkie zasady. Beatlesi pracowali nad
albumem kilka miesięcy, w studio nagrań
spędzili 700 godzin. I w tym właśnie studio, wyłącznie na magnetofonach czterośladowych, wyczarowano rzeczy budzące
zdumienie u realizatorów dźwięku i producentów. Oni dokonali cudów inwencją,
kreacją, a nie technologią. Dlatego jest
to prawdopodobnie najważniejsza płyta
wszystkich czasów - opowiada P. Metz.
Dziennikarz przyznaje, że przeszedł długą drogę - od wspomnianej pocztówki
dźwiękowej w początkach fascynacji zespołem, po taśmę-matkę. I ten zachwyt
jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż
pierwotny nośnik cechuje wysoka jakość
dźwięku i brak zniekształceń.

sprzęt do odsłuchu jest fanaberią bogatych ludzi.
- W Holandii, gdzie produkowany jest
sprzęt naszej marki Pink Faun, klientami wcale nie są bogaci ludzie, lecz klasa
średnia. Najpierw kupują sobie wzmacniacz, później dostawiają kolejne elementy i cieszą się prawdziwą głębią odsłuchu
- dodaje M. Venderbos.
Piotr Metz: - Mamy nadzieję, że gdy ludzie posłuchają muzyki na wysokiej jakości sprzęcie, to później - odtwarzając nagrania na telefonie - zauważą różnicę.
I będą szukać właśnie dobrego dźwięku.
Dziennikarz przyznaje, że w swoim warszawskim mieszkaniu ma urządzenie

Spotkanie zorganizowane przez Triple M Audio w Rydzyńskim Ośrodku Kultury cieszyło się dużym zainteresowaniem gości.
wysokiej klasy, przystosowane do odsłuchu w trudnych wnętrzach.
- Służbowo używam iPoda, ale tylko po
to, aby coś wybrać z płyt, które do mnie
przychodzą. Kiedy już wykonam selekcję, słucham ich w tradycyjny sposób
- zaznacza.
ANALOG KONTRA CYFRA
Kiedy pytamy dziennikarza o trwającą
modę na odtwarzanie nagrań mp3 i zdegradowaną jakość, mówi tak: - Całe pokolenie słucha muzyki na kiepskim sprzęcie i to jest trudne do odbudowania.
Ty m c z a s e m w ś r ó d m e l o m a n ó w

dominują dwie szkoły - dawna, analogowa, z ciepłym brzmieniem i nowa - cyfrowa. Punkt ciężkości coraz częściej przechyla się w tym drugim kierunku.
- Chociaż analog cieszy się dużym zainteresowaniem, wierzymy, że przyszłość leży w cyfrowym streamingu. Różnice pomiędzy analogiem a cyfrą zacierają się
z każdym rokiem, ponieważ technologia
wciąż idzie naprzód. Wystarczy przyjrzeć
się takim serwisom jak Tidal, które oferują obecnie jakość dźwięku wyższą niż klasyczna płyta kompaktowa. I o to w tym
chodzi - konkluduje M. Venderbos.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

WARTO POCZUĆ EMOCJE
- Tak, jesteśmy fanami dobrego dźwięku i dobrej muzyki. Dlatego postanowiliśmy podjąć się bardzo trudnego zadania, aby przekonywać ludzi, że muzyki
trzeba słuchać na dobrym sprzęcie - mówią dziennikarz Piotr Metz i Mark Venderbos, właściciel Triple M Audio Shop
w Rydzynie. - Inaczej muzyka wyzuta
jest z emocji. Niestety, teraz są takie czasy, że nagrań słucha się z telefonu, czytając SMS-y czy przeglądając internet.
A muzyki trzeba słuchać najlepiej wieczorem, w słuchawkach, z kieliszkiem wina
w ręce.
Wciąż panuje też przekonanie, że dobry

Piotr Metz (na zdjęciu po lewej) i Mark Venderbos (po prawej) nie mają wątpliwości, że prawdziwa głębia muzyki dostępna jest wyłącznie na sprzęcie wysokiej klasy. Idealne odwzorowanie brzmienia zapewniają urządzenia Pink Faun.
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W dzieciach drzemie pra
To nie jest miejsce dla siedzących przed komórkami i komputerami. To jest drużyna, która
hartuje i uczy samodyscypliny, jak w dawnym harcerstwie. Poznajcie 15. Leszczyńską Drużynę Harcerską im. 62 Kompanii Specjalnej "Commando".

K

Jednym z ważnych elementów jest nauka strzelectwa
sportowego.

iedy rok temu spotkaliśmy się w domu Sławomira Durki, z pasją
opowiadał o tym, co chciałby stworzyć dla dzieci i młodzieży. Drużyn harcerskich
w Lesznie jest kilkanaście,
ale jemu chodziło o wprowadzenie w życie własnej
wizji, o uruchomienie takiej grupy, jak za dawnych
lat. To już co prawda nie
te czasy, kiedy harcerstwo kolonizowało dzikie Bieszczady, ale on
chciał wpajać dzieciom
odpowiedzialność za
swoje czyny , uczyć wytrwałości i patriotyzmu.
Z a u w a ż y łem, że w Lesznie
nie ma drużyny o profilu

pożarniczo-obronnym, czyli takiej, do jakiej należałem w przeszłości jako młody chłopak. Stąd też narodził się pomysł,
aby podobną formację powołać do życia.
Priorytetem miała być dyscyplina, aktywność fizyczna i przede wszystkim spędzanie czasu na świeżym powietrzu. No
i umundurowanie, to dla harcerza element podstawowy, wyróżniający i zdecydowanie będący powodem do dumy opowiada Sławomir Durka, instruktor
harcerski, skoczek spadochronowy i zarazem zawodowy strażak. - Nasi harcerze, podobnie jak jednostki powietrzno-desantowe Wojska Polskiego, noszą
z dumą bordowe berety.
W początkach działalności drużyna liczyła trzynastu harcerzy w wieku od 11
do 15 lat. Obecnie liczy 24 osoby i wciąż
zgłaszają się nowi kandydaci.
- Nie ukrywam, że nabór udał się dzięki leszczyńskim mediom, ale jednocześnie ubolewam, że zabrakło przychylności

ze strony szkół, do których zwróciłem
się o pomoc w rozpropagowaniu tej idei
- mówi.
Grupa rozpoczęła działalność od złożenia przyrzeczenia harcerskiego. Dzieci zapoznały się z historią harcerstwa,
musztrą, wykonywaniem węzłów i poznały prawo harcerskie. W ciągu miesiąca udało przejść się od teorii do praktyki.
- Dzięki szkoleniu z zakresu terenoznawstwa, które objęło naukę obsługi kompasu oraz mapy, dzieci mogły sprawdzić
swoje umiejętności, startując w biegu
na orientację, zorganizowanym w lasach
na terenie Karczmy Borowej. A później,
dzięki uprzejmości Ligi Obrony Kraju i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Lesna", rozpoczęliśmy na strzelnicy miejskiej zajęcia ze strzelania z broni
sportowej - mówi S. Durka. - To jest najlepszy moment na tego rodzaju naukę,
bo strzelectwo wymaga skupienia uwagi
i daje możliwość samodoskonalenia.
Harcerze z 15. Leszczyńskiej Drużyny
Harcerskiej wykazują się dużą sprawnością w terenie. Są już zaprawieni w działaniach survivalowych, co udowodnili podczas biwaków pod namiotami na
Pogórzu Kaczawskim i w Rudawach Janowickich. Na początek wystarczą im
niewielkie góry, bo i w nich znakomicie można uczyć się elementów sztuki przetrwania takich jak przygotowywanie schronisk, rozpalanie ognia czy
przeprawy przez rzeki. Ten ostatni element wymaga znajomości technik alpinistycznych, co również jest przedmiotem
ćwiczeń.
- Cieszę się, że na jednym z marszów
harcerze-ochotnicy pokonali jednego
dnia 37 kilometrów. Dla nich, ale również dla mnie, jest to powód do zadowolenia - podkreśla S. Durka.
W drużynie dzieci uczą się działań, które nawet dorosłym sprawiają problemy,
a przecież powinny być im dobrze znane.
Mowa o zajęciach z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzą druh Sławek i druhna Anna, którzy
ukończyli Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i posiadają tytuł ratownika.
Dzięki współpracy z Państwową Strażą
Pożarną harcerze mają możliwość trenować w leszczyńskiej jednostce resuscytację krążeniowo-oddechową, a także
transport poszkodowanych na noszach.
Ostatnio nawet młodzi harcerze zgłębiali
tajniki obsługi defibrylatora AED.

# pasje

37

awdziwy głód przygody

- W czerwcu nawiązaliśmy współpracę z Jednostką Poszukiwawczo-Ratowniczą "Baryt" ze Stanisławowa koło Złotoryi, w której członkowie naszej drużyny
szkolą się między innymi z bronioznawstwa, strzelectwa i popularyzacji spadochroniarstwa. Dzięki współpracy ze
Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62.
Kompanii Specjalnej "Commando" z Bolesławca otrzymaliśmy imię drużyny oraz
obietnicę przyszłej współpracy - tłumaczy S. Durka.
Działalność 15. LDH odbywa się na
wielu płaszczyznach, co jest zgodne ze
słowami twórcy skautingu gen. Lorda
Baden Powell`a –„Sprawność skautowa
okaże się pożyteczna na każdej drodze
życia”. Szkolenie harcerzy jest kosztochłonne. Instruktorzy działają społecznie,
nie biorąc za swoją misję żadnych pieniędzy. Ba, harcerstwo jest ich pasją, w którą angażują również własne środki. Tak
naprawdę funkcjonowanie drużyny oparte jest na rodzicach dzieci, które do niej
przynależą. Dzięki nim możliwe jest organizowanie bliższych i dalszych wyjazdów w teren.
- Naszym marzeniem jest pozyskanie sponsora, który pomógłby w zakupie sprzętu potrzebnego do naszej działalności. Co prawda dostajemy pieniądze
z leszczyńskiego hufca, ale były to środki
rzędu kilkudziesięciu złotych kwartalnie
dla drużyny - mówi S. Durka.
Instruktorowi Durce marzy się zakup
sprzętu alpinistycznego, rozwój wśród
młodych ludzi turystyki górskiej, założenie harcerskiego koła strzeleckiego
przy LOK-u oraz start w zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych, dzięki
współpracy z OSP Leszno.
Ambicje rozszerzenia działalności
ma także jego małżonka Anna Durka,
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instruktorka harcerska, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy i członek
ochotniczej straży pożarnej.
- Chciałbym propagować kwestie związane właśnie z pierwszą pomocą przedmedyczną i utworzyć zastęp o profilu ratowniczym - zaznacza.
Harcerze spotykają się przynajmniej
raz w tygodniu. Mimo że drużyna liczy
24 członków, jest otwarta na nowych
kandydatów.
- Dla nas nagrodą jest to, co mówią
dzieci i w jaki sposób się zachowują podkreśla A. Durka.
A zdarza się, że dzieci płaczą. Płaczą
z tego powodu, że biwak był taki fajny,
a szybko się skończył. W dzieciach drzemie jednak głód przygody. Najważniejsze jest, że dostrzegają w harcerstwie inne życie - niekoniecznie przed ekranem
urządzenia elektronicznego.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
Jeżeli jest ktoś, kto chciałby wspomóc działalność 15. Leszczyńskiej Drużyny Harcerskiej,
powinien skontaktować się ze Sławomirem
Durką pod numerem telefonu 669-960-897.
Pod tym samym numerem można zapisać
dziecko w wieku do 10 do 15 lat. Drużyna otwarta jest zarówno na chłopców, jak również
na dziewczynki.
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KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

Reprezentujący Fogo Unię Leszno Janusz Kołodziej zwyciężył
w 67. Memoriale im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Drugie miejsce
zajął Duńczyk Mikkel Michelsen, a trzecie kolejny z leszczyńskich
Byków Bartosz Smektała.

Znakomite otwarcie sezonu w 1 Lidze Mężczyzn mają za sobą koszykarze Jamalex Polonii 1912 Leszno. Po rozgromieniu w Inowrocławiu Noteci 58:102 odnieśli przekonywujące zwycięstwo na własnym parkiecie z Siarką Tarnobrzeg 97:61, wygrali w Prudniku z Pogonią 63:75 i w Trapezie pokonali Kotwicę Kołobrzeg 92:75. Goryczy porażki
doznali dopiero w 5. kolejce nieznacznie przegrywając na wyjeździe z Basketem Poznań 71:68. Na drogę zwycięstw powrócili już tydzień później wygrywając u siebie z zespołem z Siedlec 94:87. Po 6 kolejkach ekipa z Leszna zajmowała wysokie 3. miejsce
w pierwszoligowej tabeli.

Kolejne złoto dla Unii! W Rybniku odbył się finał Młodzieżowych
Mistrzostw Polski Par Klubowych. Z wynikiem 29 punktów (na 30
możliwych) triumfowali Bartosz Smektała i Dominik Kubera.
W nowym sezonie Bartosz Smektała po raz pierwszy w swojej karierze wystąpi w szwedzkiej Elitserien. Podpisał kontrakt z ekipą
z Vastervik.
Fogo Unia Leszno została uznana Drużyną Sezonu podczas Gali
PGE Ekstraligi. 2. miejsce w kategorii Menedżer Roku zajął Piotr
Baron, w kategorii Najlepszy Junior 3. był Bartosz Smektała, a 5.
Dominik Kubera. Wśród zawodników zagranicznych 3. miejsce zajął Emil Sajfutdinow.
Niezłe występy w Grand Prix Polski w Toruniu odnotowali zawodnicy Fogo Unii Leszno. Piotr Pawlicki wywalczył 10 punktów
(6. miejsce), Peter Kildemand 8 punktów (9. miejsce), a Emil Sajfutdinow 7 punktów (10. miejsce). W zawodach triumfował Patryk
Dudek.
Trwa budowanie składu Unii Leszno na sezon 2018. Z zespołem
rozstają się Nicki Pedersen, Peter Kildemand i Grzegorz Zengota. Z kolei chęć pozostania w Lesznie wyraził m.in. kapitan Byków
Piotr Pawlicki. Więcej informacji na ten temat na str. 26-27.
REKLAMA

PIŁKA RĘCZNA

SIATKÓWKA

Po 6 meczach Real Astromal
Leszno liderem 1 Ligi! Podopieczni Macieja Wieruckiego
z każdym spotkaniem stają się
jednym z głównych pretendentów do walki o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po
niezwykle zaciętym boju wygrali
na wyjeździe z Nielbą Wągrowiec 28:29. Potem, w 5. kolejce,
pokonali w Lesznie Pomezanię
Malbork 31:28, a tydzień później
odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo w derbach Wielkopolski.
W Poznaniu pokonali tamtejszy
Grunwald 20:23.

Niczym burza przez rozgrywki III Ligi przedzierają się siatkarze UKS 9 Leszno. W 2. kolejce pokonali
przed własną publicznością AZS UAM Poznań 3:1.
Tydzień później na wyjeździe bez straty seta rozprawili się z ekipą UKS MOS Czarni Ostrowite i wreszcie po pełnym emocji spotkaniu pokonali w Lesznie
MLKS Orlik Miłosław 3:2.

SPEEDROWER
Reprezentanci LKS Szawer Leszno wywalczyli tytuł wicemistrzów kraju! Leszczynianie w ostatnim
meczu tego sezonu wygrali w Żołędowie z Mustangiem 87:68. Na ich szyjach zawisły srebrne medale
Drużynowych Mistrzostw Polski 2017.
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PIŁKA NOŻNA

KOSZYKÓWKA KOBIET
Niezły początek sezonu w wykonaniu MKS Tęczy Leszno. Zmagania w 1
Lidze Kobiet Leszczynianki rozpoczęły od zwycięstwa przed własną publicznością z faworyzowaną Pomarańczarnią MUKS Poznań 55:54. W drugiej kolejce przegrały po walce w Łodzi z ŁKS SMS Łódź 66:57. Potem
zwyciężyły w Trapezie 76:50 z MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra i wreszcie poległy w Pabianicach po wyrównanym meczu z tamtejszym Grotem
63:58.

FUTSAL
Trudno zdobywa się punkty na parkietach I Ligi Futsalu. Przekonują się
o tym zawodnicy GI Malepszy Futsal Leszno, którzy w pięciu pierwszych
meczach sezonu odnieśli tylko jedno zwycięstwo – pokonali w hali Trapez Mieszko Gniezno 8:2. Poza tym zremisowali u siebie z ekipą z Zielonej Góry (4:4) i przegrali w Obornikach (4:1), Kartuzach (4:2) i Białymstoku (2:1).
TEKST: MICHAŁ DUDKA
AUTOPROMOCJA

U nas
Twoja reklama
żyje cały
miesiąc!
AUTOPROMOCJA

Trwa dobra passa piłkarzy Stainer Polonii 1912 Leszno. W ostatnich meczach
kolejno: wygrali w Słupcy 0:2, pokonali w Lesznie Koronę Piaski 3:0, zwyciężyli na wyjeździe z Polonią Kępno 0:1 i zremisowali przed własną publicznością 2:2 z ekipą Białego Orła Koźmin Wielkopolski. Po 13 kolejkach, z 29 punktami na koncie, Poloniści zajmują drugie miejsce w tabeli IV Ligi.

Dzwoń: 603-668-780
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Najgorętszy duet wpro
Kim są, jak wytrzymują ze sobą 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku? Agnieszka Siemianów i Bartosz Skopiński tworzą udaną parę w pracy i w życiu prywatnym. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie słyszał ich słownych potyczek i uroczych kłótni na antenie Radia Elka? Poznajcie ich jeszcze bliżej…

Muszę zapytać o ten romantyczny moment poznania.
Było magicznie, jedno spojrzenie i już?
Bartosz Skopiński: Tak, jak
w brazylijskiej telenoweli. Ja
nalegałem a ona udawała, że
mnie nie zna. W końcu udało
mi się złapać ją na kawę, którą
wypiliśmy wspólnie dopiero po
czterech latach od czasu, gdy
się poznaliśmy. Przyszła w dresach! Potem poszło z górki, ale
nie żeby łatwo było.
Agnieszka Siemianów: Przyszłam w dresach, bo miała to
być kawa po koleżeńsku, a nie
jakieś amory. Prawda jest taka, że chemia pojawiła się dużo wcześniej, czego zupełnie
nie byłam świadoma. Bartek
strasznie mnie irytował i miałam go za wielkiego buca, ale
na Gadu Gadu (tak w pracy

nadal używamy tego komunikatora) potrafiliśmy przegadać
kilka godzin. A ponieważ lubię
ciężkie przypadki, postanowiłam skonfrontować się z nim na
wspomnianej wcześniej kawie.
Pracujecie w miejscu, które
od zawsze było dla słuchaczy owiane lekką tajemnicą.
Zanim wymyślono social media każdy snuł wyobrażenia
o radiowych głosach, przyklejał im wyimaginowane
twarze. Dziś chętnie dzielicie
się swoimi wizerunkami, pokazujecie radio „od kuchni”.
Domyślam się, że presja jest
ciut większa? Jak sobie z nią
radzicie?
AS: W dzisiejszych czasach
i dobie Internetu, social media to po prosty oczywistość.
Każdy już chyba przywykł do

dzielenia się swoim życiem
z większą ilością osób. Kiedyś
poza mury domu i rodziny mało co wychodziło na światło
dziennie. Dziś za pomocą Internetu oznajmiamy światu,
że się zaręczyliśmy, wyjechaliśmy w egzotyczną podróż lub
odnieśliśmy kolejny sukces zawodowy. Dla mnie ten sposób
myślenia i komunikowania się
jest normą, niczym nadzwyczajnym, więc nie ma mowy tu
o presji. W radiu nie ma kamery, a to ona mnie „blokuje”. Jest
za to dobrze mi znany stół DJski, mikrofon i moje ukochane
studio, gdzie czuję się jak w domu. Śmiało mogę stwierdzić, że
radio jest trochę oldschoolowe,
a wiadomo, że oldschool jest
trendy!
Wyznaczacie sobie granice?
Linię nie do przekroczenia?

BS: Jedyne granice ma nasza
wyobraźnia.
AS: To czego pilnujemy to żeby nie przekroczyć granicy dobrego smaku, choć Bartek ma
z tym problem.
BS: To w radiu, ale w życiu prywatnym granice są szyte grubymi nićmi, nic mi nie wolno, czuje się jak małpa w zoo...
Oczywiście żartuję, ale z tą małpą, bardziej jak słoń.
AS: Co najwyżej ptaszek w klatce i to mały... :)
Nie nudzi Was bycie ze sobą
24h na dobę.
BS: To tyle ma doba?
AS: Bo my mamy wrażenie, że
jest zdecydowanie krótsza.
Jak radzicie sobie z konfliktami, kiedy do wejścia na antenę zostały dwie minuty.

AS: Praca w radiu nauczyła nas,
że dwie minuty to strasznie dużo czasu.
BS: W ciągu dwóch minut zdążymy się pokłócić pięć razy, ale
gdy nadchodzi moment wejścia na antenę, pełen profesjonalizm. Zero focha.
AS: Przypominamy sobie po
co tam jesteśmy, a słuchacz to
przecież nasz największy przyjaciel, więc nie ma miejsca na
obrazę.
Dobrze się Was słucha. Słuchacze uwielbiają Wasze poranki. Czy przygotowujecie
się do swojej pracy w domu,
ćwiczycie wspólne słowne
przepychanki?
AS: Zdecydowanie nie. Wychodzimy z założenia, że trzeba
być sobą, a najlepiej wychodzi to spontanicznie Zresztą to
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ost z radiowej anteny
czuć kiedy masz coś ustawione
wcześniej.
BS: Nie lubimy takich sztucznych akcji.
AS: To ważne by być naturalnym, a nie stwarzać pozory osoby nad wyraz wyrafinowanej. To
stwarza niepotrzebny dystans,
a Agnieszka i Bartek to przecież
zwykli ludzie, dla każdego słuchacza chcemy być jak kumple,
a nie sztywni państwo z radia.
Wypoczywacie też razem?
C z y jest coś, co robicie
osobno?
BS: Zasadniczo tak, wypoczywamy razem, choć przed nami
detoks.
AS: Jadę na wakacje z mamą.
BS: Zatem trochę potęsknimy
za sobą i mam nadzieję, że i słuchacze potęsknią za naszym
porannym duetem, ale do tego

Jego największa gafa, z której do dziś się śmiejemy…
Żadne z nas sobie nie przypomina, wychodzi na to, że jestem nudny.
Jej największa gafa, z której do dziś się śmiejemy…
Dużej nie było a te małe zdarzają się codziennie.
Słowa, których on nadużywa to…
Tudzież, oczywiście, na podwórku i łacina.
Słowa, których ona nadużywa to…
Nie wiem czy wiesz, słuchajcie kochani, także tego
Zmieniłabym w nim…
W sumie szybciej powiedzieć, czego bym nie zmieniła. Poczucia humoru, ciętej riposty, inteligencji, opiekuńczości, a reszta do wymiany.
Zmieniłbym w niej…
Aga jest strasznym leniem, to jedyna jej przywara. Tak poza tym jest idealna.
Nigdy nie jesteśmy...
Długo na siebie źli i dobrze wyspani.
jeszcze trochę czasu. W sumie
to jest jeszcze jedna rzecz, którą robimy osobno - ja nocami

Jak wygląda wasz poranek
zanim dotrzecie do pracy?
AS: Śpiewamy w aucie jadąc
do pracy, pijemy dużo kawy
i w końcu witamy się ze słuchaczami. Staramy się też wstawać
prawą nogą bo wierzymy, że
pozytywnie rozpoczęty poranek zaowocuje fajnym dniem.
No dobra, robimy też bardziej
przyziemne rzeczy jak mycie zębów, czy dzielenie się obowiązkami. Ja zawsze też budzę Bartka, bo on mimo wyśmienitego
słuchu na dwie rzeczy w życiu
jest kompletnie głuchy: na moje gadanie i dźwięk budzika.
Najbardziej lubicie…?

jeżdżę do radia, bo tak lubię
pracować. Aga tego nie robi.
I to by było na tyle.

BS: Wspólne radiowe (i nie tylko) poranki. Sushi od którego
jesteśmy wręcz uzależnieni!
I spać, bo snu zawsze za mało.

Lubimy też seriale - obecnie
nadrabiamy Wikingów, przed
którymi Agnieszka broniła się,
tak długo jak tylko mogła, aż
w końcu nie mieliśmy czego
oglądać. Teraz sama mnie goni
żeby obejrzeć kolejny epizod,
ale muszę dodać, że przez pół
odcinka ma zamknięte oczy,
a ja robię za lektora, który opowiada co jest na ekranie i daje
znać kiedy skończy się krwawa
scena.
Co ostatnio razem zrobiliście?
AS: Remont (śmiech).
BS: Planujemy też adoptować
kota, psa... albo chociaż rybki.
ROZMAWIAŁA:
BARBARA MENDYKA
ZDJĘCIE:
DOROTA SIEMIANÓW
AUTOPROMOCJA
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Leszczynianin
wydał książkę
Zaczęło się od
"Na marginesie",
później byli "Odgrodzeni", a teraz
na rynku ukazała się
książka pod tytułem
"Bez wytchnienia".
Michał Matuszak nie
zwalnia tempa. O czym
jest jego najnowsze
dzieło?
W burzliwych czasach religia pomaga utrzymać tożsamość narodu, stoi na straży
postaw moralnych i pomaga
w przetrwaniu. Gorzej, gdy zostaje wykorzystana jako narzędzie walki politycznej. „Bez wytchnienia” nie jest książką negującą religię, przeciwnie, pokazuje jak bardzo w ludziach zakorzeniona jest potrzeba wiary, posiadania
solidnej podstawy, na której można oprzeć swój światopogląd. To książka
przeciwko fanatyzmowi, ekstremizmowi i zaślepieniu ideologią, którą dorabiają rządne władzy organizacje. Opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o nieosiągalne, poruszają tabu, a ich opór i determinacja, obywatelskie
nieposłuszeństwo, walka o ideały – pomimo beznadziejnej sytuacji – wytyczają kierunek działania w batalii z bezdusznym systemem. Siła solidarności
kilku osób pokazuje, że jednostki spełniają nieraz bardzo ważną rolę i stają
się podwaliną nowej rzeczywistości. Adam jest taką właśnie osobą. Ma dopiero 15 lat, ale nie zgadza się z otaczającą go rzeczywistością. Nie chce stawać przeciwko rodzinie, ale nie godzi się na fałsz i obłudę reprezentowaną
przez kierującą państwem Radę. Czy uda mu się wpłynąć na bieg historii,
a jednocześnie nie zatracić siebie?
Michał Matuszak pochodzi z Jerki, choć przyszłość związał z Lesznem,
w którym mieszka, pracuje, tworzę i kibicuje Unii Leszno. Pasję książkową
postanowił przeobrazić z biernej-czytelniczej w aktywną-twórczą, co poskutkowało wydaniem w 2014 debiutanckiej powieści społeczno-obyczajowej "Na marginesie", a w późniejszej perspektywie książek "Odgrodzeni"
i "Bez wytchnienia". Ta ostatnia miała premierę 10 października. Dostępna jest w księgarniach na ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Leszczyńskich
w Lesznie.
REKLAMA

Znani artyści
też nas lubią!
W Galerii Leszno spotkaliśmy Marka Piekarczyka, legendę rockowego zespołu TSA,
który sfotografował się
z Waszym ulubionym
„Leszczyniakiem”.
Wiadomo, czasami
każdemu należy się odrobina luksusu, czyli krótki
odpoczynek w drodze
z koncertu na koncert
i lektura papierowej
gazety.
Przy okazji pan Marek
przesyła pozdrowienia
wszystkim mieszkańcom Leszna i regionu!
REKLAMA

# kobieta i dziecko
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Czytanie niezbędne
dla właściwego rozwoju
Po pierwsze nawyk czytania warto ukształtować w sobie, kiedy
nasze dziecko jeszcze się nie narodziło. Niemowlakowi, opowiadając krótkie historyjki do kontrastowych książeczek, ułatwisz start
w przyszłości, a u starszaka z pewnością rozbudzisz wyobraźnię –
dziecięcą, nieskończoną wyobraźnię.
KIEDY I JAK
CZYTAĆ DZIECKU KSIĄŻKI?
Dzięki wspólnemu czytaniu systematycznie możemy wpływać na rozwój małego mózgu. Czy warto? A czy ktokolwiek kiedyś zauważył przeciwwskazania?
- Mówiąc do jeszcze nienarodzonych dzieci, rozwijamy ich mowę bierną, tak więc
warto czytać bajki, wierszyki, krótkie
opowiadania kiedy są one jeszcze w łonie
matki. To oczywiście pozwala na zbudowanie więzi między noworodkiem a mamą już od pierwszych chwil – mówi Regina Kościelska; dyplomowany logopeda,
neurologopeda z Gabinetu Terapii Mowy
Słówko.
Warto pamiętać, że małe dzieci nie potrafią długo skoncentrować się na jednej
czynności. Dlatego nie irytuj się, że ledwo rozpoczniesz, a już właściwie kończycie. Spokojnie wydłużając czas na czytanki zauważysz, że twoje dziecko uznało to
za świetną zabawę.
- Często rodzicom wydaje się, że miesięczne maleństwo nie rozumie tego, co
do niego mówimy. Jednak czytając i mówiąc do dziecka od pierwszych miesięcy życia możemy rozwinąć zalążek ich
przyszłych zainteresowań, pomóc im rozróżniać wiele przedmiotów, kategoryzować je w prostu i potrzebny dla dziecka
sposób – tłumaczy Regina Kościelska.
AKCENT, TEMBR GŁOSY, RYTM
To w jaki sposób czytamy jest tak samo
ważne jak to, co czytamy. Dla najmłodszych, którzy nie rozumieją znaczenia
poszczególnych słów, bardzo ważna jest
modulacja głosu, mimika, a także pauzy,

podczas których pokazujesz dziecku
o czym mówisz. Z czasem zauważysz,
że dziecko samo przypomni ci o krótkiej
przerwie na pokazanie danego zwierzątka
lub przedmiotu. Aż w końcu samo pokaże
to o czym mowa – wtedy możesz w swoim dzienniczku rodzica postawić plusik.
BUDUJ WIĘŹ
Rodzice bardzo często starają się przestrzegać stałego rytmu dnia już od pierwszych dni życia swojego dziecka. Łatwo
zatem wdrożyć w ten sposób czas na krótką bajkę lub wierszyk. To wymaga oczywiście od nas zaangażowania i poświęcenia swojego czasu. O ileż łatwiej byłoby
usadzić dziecko przed ekranem telewizora? Jednakże wspólnie czytając budujemy z dzieckiem swoistą więź. Najczęściej bowiem siadamy tuż obok siebie, jest
to więc okazja do przytulania. Dziecko
dobrze słyszy nasz głos, a jednocześnie
może śledzić wzrokiem to, co dzieje się
w książeczce. Im więcej czasu poświecone będzie na tę konkretną aktywność, tym
bogatszym zasobem słów będzie dysponowała nasza pociecha.
– Dziecko, które nie jest rozbudzone przez rodziców od samego początku ma trudniejszy start. Chwila codziennej, wspólnej lektury to krok
w stronę lepszego rozwoju językowego dziecka – potwierdza Regina Kościelska, logopeda, neurologopeda.
A jeśli twój maluch jest bardzo aktywny
w ciągu dnia, spróbuj wyciszyć go lekturą przed snem. To je uspokoi i przeniesie
w magiczny świat dziecięcych snów…
BARBARA MENDYKA

REKLAMA

Stoi facet w autobusie i chce, żeby
gość obok skasował mu bilet, ale nie
wie, jak się do niego odezwać. Myśli:
- Jedzie do mojej dzielnicy, bo nie
wysiadł na poprzednim przystanku.
Wiezie kwiaty, więc jedzie do kobiety.
A że kwiaty ładne to i kobieta pewnie ładna. W mojej dzielnicy są dwie
ładne kobiety. Moja kochanka i moja
żona. Nie może jechać do mojej kochanki, bo ja tam jadę. Musi jechać do
mojej żony. Moja żona ma dwóch kochanków - Andrzeja i Piotra. Andrzej
jest w delegacji...
- Mógłby mi pan skasować bilet, panie
Piotrze?
↔
Spotyka się dwóch dziadków:
- A co to ja pana, panie kolego, tak
długo nie widziałem?
- W więzieniu siedziałem.
- W więzieniu?! A za cóż to?!
- Pamięta pan, proszę pana, tę moją
gosposię? Otóż mnie ona, proszę pana, o gwałt oskarżyła!
- O gwałt? I co, naprawdę ją pan, panie kolego, tego...?
- Nieee, ale tak mi to pochlebiło, że się
przyznałem.
- I ile pan dostał?
- Sześć miesięcy.
- Tylko sześć miesięcy za gwałt?!
- Nieee, proszę pana, za fałszywe
zeznania.
↔
- Czy byłem tu wczoraj? - pyta gość
barmana w nocnym lokalu.
- Był pan.
- I przepiłem pół miliona?
- Tak.
- Uff... Co za szczęście! A już myślałem,
że zgubiłem.
↔
Policjant wraca późnym wieczorem do
domu i mówi żonie:
- Napadła mnie banda chuliganów.
Otoczyli mnie, zabrali portfel, zegarek...
- Nie miałeś ze sobą pistoletu?
- Oczywiście, że miałem, ale dobrze
go ukryłem!
↔

Moja żona znowu się na mnie wkurzyła i ma ciche dni. Teraz najważniejszym moim zadaniem jest sprawić, żeby uwierzyła, że to dla mnie kara.
↔
Przychodzi facet do kwiaciarni i mówi
do sprzedawcy:
- Może mi pan coś dobrać? Pokłóciłem
się z żoną i chcę się pogodzić.
- Powiedz pan coś bliżej, żebym mógł
określić, jak bardzo musi się pan zrehabilitować.
- Nazwałem ją głupią...
Sprzedawca podaje jedną różę.
- ...krową...
Podaje jeszcze dwie.
- ...tępą...
Podaje kolejne dwie.
- ...i do tego tłustą.
Sprzedawca zabiera jedną i mówi:
- Pan poczeka, zaraz zrobię z tego dla
pana wieniec.
↔
Idzie trzech budowlańców po budowie, dwóch niesie po jednej desce,
tylko Roman dwie. Majster pyta:
- Czemu wy dwaj nosicie po jednej
desce, a Roman dwie?
- Bo to leń i nie chce mu się dwa razy
chodzić.

Sudoku
łatwe

Humor
na listopadowe dni

średnie

# rozrywka

↔
Komisja wojskowa:
- Zawód ojca?
- Ojciec nie żyje.
- Ale kim był?
- Gruźlikiem.
- Ale co robił?
- Kaszlał.
Zdenerwowana już komisja:
- Panie, przecież z tego nie da się żyć!
- No przecież mówię, że nie żyje.
↔
Przez pierwsze trzy dni małżeństwa
byłem przekonany, że mam najlepszą
teściową na świecie. A to i mecz razem obejrzeliśmy, o samochodach pogadaliśmy, nawet na ryby ze mną poszła. No i wreszcie wytrzeźwiałem po
weselu, patrzę na teściową, a to teść.

trudne
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Waga (23.09 – 22.10)

Przez odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę, w tym miesiącu zaczną się na
ciebie zwalać dodatkowe zajęcia i goniące terminy. Najgorszą rzeczą jaką możesz
zrobić to panika, ułóż sobie plan na cały miesiąc i skrzętnie go realizuj. Uważaj na
złodzieja lub oszusta, nie rób nic w pośpiechu.

Baran (21.03 – 19. 04)

W tym miesiącu bardzo uważaj na swoje emocje, mogą się przyczynić do komplikacji sytuacji, co za tym idzie, większość twoich zamierzonych planów, będzie
się odwlekało. Pomyśl nad dodatkowym źródłem dochodu lub możliwościami
oszczędzania, ponieważ może się okazać, że zbraknie ci funduszy.

Skorpion (23.10 – 21.11)

Byk (20.04 – 22. 05)

W twoim życiu przyjdą zmiany, niektóre nie będą ci się podobały, jednak finalnie
wyjdziesz na tym wszystkim z tarczą. Zagubiłeś swoją pewność siebie. Dzięki pewnej kobiecie na nowo spojrzysz na siebie. Docenisz to co już posiadasz, a pewne
wydarzenie zmieni twoje priorytety.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)

Listopad jest twoim miesiącem, od drugiej połowy miesiąc spodziewaj się miłych
wieści i związanych z nimi zmian w twoim życiu. Pójdziesz zupełnie nową ścieżką.
Wreszcie odczujesz satysfakcję i spełnienie. Nie zapominaj o swoim sprycie, który
niewątpliwie teraz ci się przyda.

Rak (22.06 – 22.07)

Poczujesz ogromną potrzebę realizowania siebie, może to będzie jakiś kurs lub
zwyczajnie, będziesz chciał więcej czasu poświęcić samemu sobie. Przyniesie ci to
ukojenie i nowe pomysły. Wciągniesz w swój plan wszystkich członków rodziny.
Zwiększysz swoje zapotrzebowanie na doznania duchowe.

Lew (23.07 – 23.08)

Odwiedzając cmentarze spotkasz kogoś, kto przypomnij ci jaki byłeś jakiś czas temu. Poniekąd zatęsknisz za tymi czasami i w głowie pojawi się plan zrobienia czegoś ze sobą. W tym miesiącu wstrzymaj się od wszelkich większych transakcji, typu
kupno-sprzedaż domu, mieszkania czy samochodu.

Panna (24.08 – 22.09)

Listopad będzie obfitować w nowe propozycje. Dobrze się zastanów, co tak naprawdę będzie dla ciebie dobre, słuchaj swojego serca, a nie wszystkich dookoła.
Będzie kilka nieprzespanych nocy. Druga połowa miesiąca sama przyniesie ci rozwiązania twoich rozterek w postaci kobiety ze znaku ognia.

Nie wmawiaj sobie, że jakoś to będzie. Spocząłeś na laurach, a nic samo się nie zrobi. Czekają cię rozterki w kwestii inwestycji związanych z domem lub rodziną. Nie
bój się prosić o pomoc czy radę. Sam tylko zaplączesz się w swoich myślach i ciężko będzie ci podjąć odpowiednie decyzje.

Strzelec (22 11 – 21. 12)

Nie płacz nad rozlanym mlekiem, a już na pewno odstaw czarnowidztwo na bok.
Początek miesiąca przyniesie przygnębienie, w drugiej połowie, przyjdą do ciebie
bardzo dobre wiadomości, które nareszcie rozwieją ciemne chmury nad twoja głową. Niestety odczujesz jak negatywnie stres wpłynął na ciebie.
Skoncentruj się bardziej na swoim zdrowiu i tężyźnie fizycznej. Wszelkie dolegliwości jakie ci w tej chwili doskwierają wynikają z twojego niezdrowego trybu życia.
Ten miesiąc jest dla ciebie odpowiedni na podjęcie takich działań. Zmiana diety
też wyjdzie ci zdecydowanie na zdrowie.
W listopadzie trochę się będzie działo, systematycznie podejmuj kolejne działania.
Uważaj na swoje zdrowie, bo będą się ciebie czepiać różne wirusy, zadbaj bardziej
o swoją odporność. Postaraj się o więcej ruchu na świeżym powietrzu, znacznie lepiej ci to zrobi, niż kolejna garść medykamentów.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)

Wodnik (20. 01 – 18. 02)

Ryby (19.02 – 20.03)

Stawisz czoło sytuacji, która Cię kompletnie zaskoczy. Niestety to co brałeś za stabilne i niezachwiane, los pokaże ci, że też musi ulec zmianie. Z początku nie będziesz umiał się z tym pogodzić, jednak koniec miesiąca otworzy przed tobą nowe
możliwości i zaczniesz snuć nowe plany na przyszłość.

Horoskop klasyczny na listopad 2017 r.
opracowała wróżka Nadija.

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

Kraina

Szukanie piękna w malutkich rzeczach, fascynacja domowym ogniskiem, zamiłowanie do organizacji, związków czy klubów. To tylko niektóre cechy najmodniejszego ostatnio słowa ,,hygge”.

małego piękna
D

ania to stosunkowo małe państwo, zamieszkiwane przez ponad 5,7 milionów ludzi. Mimo to stanowi jedno z najpiękniejszych
państw w Europie. Zapierające dech
w piersi regiony Północnej Jutlandii zachwycają swoim krajobrazem. Natomiast Kopenhaga stanowi jedną z najbardziej romantycznych stolic Europy.
Co tak naprawdę wiemy o Duńczykach?
Wiemy, że są pracowici, otwarci oraz
egalitarni. Pracowici, ponieważ zbudowali powszechnie rozpoznawalne marki - LEGO, Jysk, Netto. Sporo jak na tak
malutkie państwo. Egalitarni? W Danii
przywiązuje się ogromną wagę do równości, zarówno tej społecznej, jak i religijnej czy ideologicznej. Ponadto przeciętny Duńczyk należy średnio do 3,5

stowarzyszeń. Nikogo nie dziwi fakt, że
ktoś może należeć do klubu golfowego, stowarzyszenia miłośników borsuków, a w weekend może stać się zagorzałym fanem lokalnej drużyny. Równie
dobrze może okazać się, że to nasz osiedlowy dentysta. Duńczyk nigdy się nie nudzi. W końcu, jeśli masz wolne, możesz
zapisać się do klubu zrzeszającego ludzi
z nadmiarem wolnego czasu.
DLACZEGO WŁAŚNIE "HYGGE"?
Hygge? Co to właściwie jest? W skrócie - filozofia opierająca się na szukaniu
piękna w małych rzeczach, stwarzaniu

przytulnej atmosfery oraz kupowaniu
mnóstwa drobiazgów. Wyczerpujące?
Ani trochę, to tylko 1% całej definicji.
Najpiękniejsze w hygge jest właśnie to,
że każdy definiuje to na własny sposób.
Choć najprościej mówiąc, to robienie
wszystkiego, co sprawia nam radość. Samo pojęcie hygge znane Duńczykom jest
dopiero od XIX wieku. Przywędrowało
prawdopodobnie z Norwegii, mając korzenie w staronordyckim języku. Słówko
w tej postaci nie ma żadnego tłumaczenia. Wymowa brzmi tak: hugge.

EKSPANSJA
Zdaniem profesora Jeppego Trollego Lineta, hygge narodziło się, aby kształtować tożsamość Duńczyków. Kiepski klimat, równość, państwo opiekuńcze - to
wszystko sprzyjało kształtowaniu się popularnego ostatnio słówka. Sam termin,
zdaniem prestiżowego słownika Collinsa, stał się tak samo popularny, jak słówka typu Brexit czy trumpizm. Wzrostu popularności należy szukać w…
statystykach. Według najnowszych badań najszczęśliwszym narodem na świecie są Duńczycy. Inna przyczyna leży

we wzroście popularności skandynawskiego designu wnętrz. Prosty, elegancki, przytulny podbił serca ludzi w całej
Europie. Kolejnym etapem rozwoju hygge stała się… moda. Coraz więcej blogerów modowych zaczęło polecać właśnie
prostotę w ubiorze oraz wygodę. Tak naprawdę hygge w naszym otoczeniu funkcjonowało już od kilkunastu lat. Gustowna świeczka jest właśnie hygge. Kolacja
przy świecach, przepyszny stek, jazz,
śnieg za oknem - to właśnie jest hygge.
O jego istnieniu zdaliśmy sobie sprawę
w momencie wydania książki pt. ,,Hygge. Duńska sztuka szczęścia” autorstwa
Marie Tourell Søderberg. Paradoksalnie
światowy bestseller Søderberg nie zrobił

każdy wyraz. Film, który właśnie oglądaliśmy, sprawił nam radość? Był to zdecydowanie filmhygge, w hyggedag (dag
- dzień) oglądany w towarzystwie hyggemor (mor - mama). Dla Duńczyka hygge będzie także kawa, czy dzień w pracy.
Całe sedno tej filozofii polega na poszukiwaniu przyjemności. Trzeba jednak pamiętać, że hygge to nie jest hedonizm
w czystej postaci. Taki wymiar niestety
przyjmuje obecnie. Pewna polska blogerka napisała, że hygge to życie materialnymi przyjemnościami. Nieprawda. Pomoc rodzicom, babci, sąsiadowi, osobie

żadnej furory w Danii.
- Dlaczego ta książka nie zrobiła na nas
wrażenia? Wytłumacz mi w takim razie, jak moglibyśmy czytać poradnik
o czymś, co jest nieodłączną częścią naszego życia. To tak, jakby Niemiec czytał książkę pt. ,,Porządek musi być!” komentuje mieszkaniec Odense. Poza
granicami Danii pisarka zyskała ogromną popularność. Książkę przetłumaczono
także na język polski.

niepełnosprawnej to także hygge. Modlitwa również może być hygge. Największa trudność polega na tym, aby odpowiednio rozgraniczyć hygge-rozrywka
oraz hygge-pomoc.
- Ostatnio cały dzień szukałem waniliowej świeczki, przeszukałem wszystkie markety w Aalborgu. W końcu ją jednak kupiłem. To był zdecydowanie hygge
dzień, spędzony na poszukiwaniach hygge świeczki! - swoją życiową historię
opowiedział Lars.

CO JEST HYGGE?
Hygge jest wszystko. W języku duńskim bardzo łatwo możemy połączyć

TEKST: KAMIL DUDKA
ZDJĘCIE: ADAM PRZEWOŹNY
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Nazwa imprezy

3 listopada
godz. 18-19:30
3 listopada
godz. 18-20
3 listopada
godz. 21-23
6 listopada
godz. 11-12
7 listopada
godz. 17-18
9 listopada
godz. 18-19:30
10 listopada
godz. 18
11 listopada
godz. 11-15
11 listopada
godz. 11:11-13
14 listopada
godz. 16-17
17 listopada
godz. 18-19:30
23 listopada
godz. 15-17
24 listopada
godz. 18-19:30

Portrety Ziemi - Duchowość Majów, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)
Wernisaż wystawy obrazów „Akwarele-światło palety”, Galeria Sztuki Współczesnej ART 9 w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie (ul. Szczepanowskiego 14)
Hubert Szczęsny - Koncert Zaduszkowy, Pub Zakład (róg ul. Bocznej i Tylnej)
„Sacrum w polskiej sztuce współczesnej – konteksty symboliczne” - spotkanie w Galerii MBWA w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5)
Promocja książki Johanna Hermana „Szlachetna sztuka druku” w tłumaczeniu Marcina Błaszkowskiego z posłowiem Kamili Szymańskiej
i Marcina Błaszkowskiego, Galeria Muzeum Okręgowego w Lesznie (ul. Narutowicza 31)
Pokaz filmów krótkometrażowych Comedy Shorts, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5)
Koncert Wojskowej Orkiestry z Żagania wraz z solistami, Zamek w Rydzynie – Sala Balowa
Pieszy Rajd Niepodległościowy „Śladami Bartka z Piekła”, start w Ośrodku Jeździeckim Kalumet (Boszkowo-Letnisko, ul. Żeglarska 1a)
V Rydzyński Bieg Niepodległości, Zamek / Zalew / Hala w Rydzynie
Etno Spotkania – oprowadzanie tematyczne „Dawne wróżenie”, Muzeum Okręgowe w Lesznie (Pl. Metziga 17)
Portrety Ziemi - Islandia, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)
Warsztat plastyczny dla młodzieży „Znak”, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5)
Portrety Ziemi - Korea, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)

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