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Czy ściągną
nowych mieszkańców?

Sekretne życie młyna

Węglowy oddech
powiększającego 

się miasta
- Dziewczyny na dole trzęsły się ze strachu i tylko po-
wtarzały: Jezu, Piotr, ty masz żonę, dzieci - wspomi-
na wydarzenia sprzed lat Piotr Szpurek, dawny kie-
rownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Lesznie. A on 
wchodził na szczyt smukłej konstrukcji, żeby wymie-
nić żarówki przepalone w lampach ostrzegawczych. 
Po dawnej ciepłowni przy ul. Dekana pozostał tylko 
stalowy komin.

Industrialna zabudowa z dużymi oknami wpuszczającymi sporo światła do 
swego ponad stuletniego, surowego wnętrza zdecydowanie góruje nad po-
bliskimi obiektami. Zakład zamknięto w 2005 roku a sam obiekt wpisano do 
rejestru zabytków. To nie oznacza, że gmach przy ulicy Przemysłowej pozo-
staje przez cały czas opuszczony.

Gmina Poniec rozważa wdrożenie w życie Gminnego Programu Budo-
wy Mieszkań. Na razie trwa sondowanie potrzeb wśród potencjalnych 
zainteresowanych. 

Jedyna taka,
tylko w Gronowie

Powstała dawno temu w Jarocińskim Zakładzie Przemysłu 
Maszynowego Leśnictwa. Maciej Orzałkiewicz tchnął w nią 
nowe życie.
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Boisko
"pod dachem"

LESZNO > Halę pneumatyczną do 
uprawiania gier zespołowych ma 
Szkoła Podstawowa nr 7 w Lesznie. 
Postawiono ją dzięki współpracy 
z Akademią Piłkarską Reissa, któ-
ra będzie wykorzystywać obiekt 
w celach szkoleniowych. Taka hala 
umożliwia wykorzystywanie boiska 
nie tylko w wiosenne czy letnie dni, 
ale przez cały rok. Obiekt jest bo-
wiem ogrzewany oraz ma zapew-
nione odpowiednie oświetlenie. 
Obiekt ma wymiary 58 na 36 me-
trów oraz 10 metrów wysokości.

Jak jest
z tym powietrzem?

LESZNO > W ramach systemu Airly można 
sprawdzać jakość powietrza w mieście. Infor-
macje o pyłach PM10 i PM 2,5 pochodzą z dzie-
więciu czujników zamontowanych w różnych 
punktach miasta (SP 4 - Rynek Zaborowski, 
SP 5 - ul. Łowiecka, SP 7 - al. Jana Pawła II, SP 
12 - ul. Rumuńska, I LO - ul. Kurpińskiego, ZS 2 
- ul. B. Prusa, ZSET - ul. Kilińskiego, MOSiR - ul. 
Strzelecka, UML - ul. K. Karasia). Aby sprawdzić 
pomiary, należy wejść na stronę www.airly.eu 
lub zainstalować aplikację na urzadzenia mo-
bilne z systemem Android lub iOS. Pomiary nie 
są jednak tak precyzyjne jak w przypadku sta-
cji należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.

Nowe CUS
KRZYWIŃ > W połowie miesiąca 
oficjalnie oddano do użytku nowe 
Centrum Usług Społecznych. W wy-
remontowanym budynku znala-
zły swoje miejsce Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, poli-
cja, jak również placówki działające 
w obszarze służby zdrowia.

Powstaje świetlica
ROGACZEWO WIELKIE > We wsi trwają pra-
ce przy budowie nowego obiektu, jakim jest 
świetlica wiejska. Zgodnie z harmonogramem 
obiekt ma być gotowy na koniec marca 2018 
roku. Inwestycję wykonuje firma Usługi Budow-
lane Piotra Giery z Ponieca. Koszt inwestycji wy-
niesie prawie 430.000 złotych.

Budżet proinwestycyjny
LESZNO > Niemal 94 mln zł miałoby zostać przeznaczone w nadcho-
dzącym budżecie miasta na inwestycje. Tak duża kwota jest efektem 
różnego rodzaju zadań, które mają być współfinansowane ze środków 
zewnętrznych. Wśród flagowych inwestycji zaplanowane zostały zakup 
autobusów elektrycznych, dokończenie budowy SP4, modernizacje 
strzelnicy, kręgielni oraz budynku na pl. Metziga pod potrzeby miejskiej 
biblioteki. Ponadto planowana jest przebudowa dróg łączących trasę 
323 (kierunek Góra) z drogami nr 5 i 12, modernizacja ul. Osieckiej czy 
Wilkowickiej oraz kilka innych inwestycji. Pomoc społeczna ma koszto-
wać miasto 83 mln zł, w tym zabukowane są środki na wypłatę świad-
czenia 500+ (na to z budżetu centralnego 36 mln zł). W ramach Budżetu 
Obywatelskiego do rozdysponowania miałoby być 1,2 mln zł i jest to jak 
do tej pory kwota rekordowa. Jeśli idzie o wydatki, największą pozycję 
zajmuje oświata - 171 mln zł (subwencja - 95 mln zł). Podwyżki dla pra-
cowników UML i jednostek podległych miałyby zostać sfinansowane 
z wolnych środków pochodzących z bieżącego budżetu. Rozważane są 
różne ich wysokości - maksymalnie 8 procent. Planuje się, że 123.000 zł 
zostanie zarezerwowane na organizację pokazów lotnicznych.

Drodzy Czytelnicy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składa-
my Wam najserdeczniejsze życzenia pomyślności, ciepła 
rodzinnego oraz obfitości wszelkich dóbr. W ten świątecz-
ny czas warto wziąć również w rękę "Leszczyniaka".
Polecamy się.
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Pięciolecie "Wygraj siebie"
LESZNO > Stowarzyszenie Wygraj Siebie z przytupem świę-
towało 5-lecie działalności. Imprezę rozpoczęto spektaku-
larnym tańcem działającego przy stowarzyszeniu zespołu 
tanecznego Czarowne Czarodziejki pod przewodnictwem 
Karola Solnickiego. Potem prezes Teresa Rękosiewicz opo-
wiedziała o Wygraj Siebie i bardzo szerokim spektrum jego 
działalności (od zbiórki włosów na peruki dla osób zmagają-
cych się z nowotworem, po rozmaite warsztaty i spektaku-
larne akcje, jak pokaz mody, uprawianie sportów lotniczych 
czy wydanie Wiecznego Kalendarza na Życie). A potem… 
potem rozlało się morze podziękowań, gratulacji i życzeń. 
Członkom stowarzyszenia życzono przede wszystkim zdro-
wia, wytrwałości oraz tego, aby na swojej drodze spotykali 
ludzi równie otwartych i serdecznych, jak oni sami. Uroczy-
stość zwieńczył występ Jacka Wójcickiego z zespołem. Re-
dakcja „Leszczyniaka” również dołącza się do życzeń Stowa-
rzyszeniu Wygraj Siebie gratulujemy i życzymy kolejnych, 
równie owocnych lat działalności!

Gwara w sieci
BUKÓWIEC GÓRNY > W internecie pojawiła się strona www.
gwarawsieci.pl, prezentująca bukówiecką odmianę gwa-
ry wielkopolskiej. Na stronie znalazły się materiały filmo-
we oraz liczne materiały dodatkowe, takie jak wyjaśnienia 
słownikowe czy materiały audio. Ponadto można znaleźć 
tam opracowania poświęcone gwarze, teksty, powiedzenia 
i przysłowia gwarowe.

Nowa biblioteka w centrum
LESZNO > Mamy już Bibliotekę Dworcową, a teraz jeszcze uruchomiona została Biblioteka Ratuszowa. 
Powstała z inicjatywy prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka oraz Macieja Urbana, miejskiego konser-
watora zabytków. Biblioteka ma być czynna w dni robocze w godzinach od 10 do 20 (w poniedziałek 
nieczynna), w soboty - od 10 do 22, a w niedziele - od 12 do 20. W bibliotece dostępnych jest ponad 
1000 pozycji książkowych.

Potrójne urodziny
ŁĘKA WIELKA > Dokładnie 17 listopada 2016 roku na świat przy-
szły trojaczki - Gabriela, Piotr i Adam. Teraz dzieci świętowały swo-
je pierwsze urodziny i z tej okazji wizytę złożyli im przedstawiciele 
ponieckiego samorządu. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystian Juśkiewicz oraz dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury Maciej Malczyk przywieźli trojacz-
kom małe rowerki. Nie zabrakło wspólnych rozmów z rodzicami 
dzieci - Pauliną i Radosławem Makowskimi, a później wszyscy 
wspólnie skosztowali urodzinowy tort.

Zdjęcie: Urząd Miejski w Poniecu

Nowe chodniki
GMINA BOJANOWO > Zakoń-
czyły się prace związane z bu-
dową chodników na terenie 
Gołaszyna i Kawcza. Ponadto 
na zlecenie gminy dokonano 
przebudowy ciągów w Goście-
jewicach oraz Sowinach. W każ-
dej z tych miejscowości wy-
konano 60 metrów chodnika 
z kostki brukowej. Prace prze-
prowadziła firma Magdalena 
Twarda MMZ z Rawicza. Przed-
siębiorstwo zaproponowało ce-
nę od 129 do nieco ponad 206 
złotych za wykonanie metra 
kwadratowego brukowanego 
traktu. Cena uzależniona była 
od zakresu prac. Inwestycja po-
zwoli na poprawę bezpieczeń-
stwa oraz komfortu mieszkań-
ców wspomnianych wsi.
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OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Budki dla skrzydlatych leszczyniaków
LESZNO > Ciekawa inicjatywa na rzecz ptaków. Pracownicy Miejskiego Zakładu 
Zieleni wykonali i zamontowali drewniane budki lęgowe dla ptaków. Pierwsze 
z nich zawisły w pobliżu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie. Kolejne mia-
ły pojawić się na Al. 21 Października (10 sztuk), Parku Kościuszki (7 sztuk), Parku 
1000-lecia, alei Słowackiego oraz parkach w rejonie ul. Kiepury i Sygietyńskiego, 
Heermana, Leszczyńskich Satyryków, a także przy Urzędzie Miasta Leszna (w re-
jonie budynku przy ul. Karasia), u zbiegu ulic Gronowskiej i Łowieckiej. Budki 
mają różną wielkość i odmienne wielkości otworu wlotowego, dzięki czemu za-
siedlić mogą je różne gatunki ptaków. Montaż budek miał zostać zakończony na 
przełomie listopada i grudnia.

Podziękowania dla strażaków
LESZNO > W Starostwie Powiatowym w Lesznie podziękowano strażakom-
-ochotnikom za zaangażowanie w usuwaniu skutków orkanu Ksawery, który 
spowodował duże straty w mieście i powiecie leszczyńskim (pisaliśmy o tym 
w poprzednim wydaniu gazety). Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy 
starosty leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka. Zaproszono na nie prezydenta 
Leszna Łukasza Borowiaka, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożar-
nej w Lesznie Macieja Zdęgę, a także Danutę Wolniewicz - dyrektora spółki Enea 
Operator Rejon Dystrybucji Leszno. Przedstawiciele samorządu i energetyki po-
dziękowali strażakom-ochotnikom, którzy przyczynili się do usunięcia gigantycz-
nych uszkodzeń. Jako wyraz uznania dla ciężkiej pracy druhów, dyrektor Enea 
Operator przekazała trzem jednostkom zestawy medyczne do udzielania pierw-
szej pomocy osobom poszkodowanym. Starostwo, dla OSP z powiatu leszczyń-
skiego, zakupiło natomiast łańcuchy do pił spalinowych oraz upominki.

Pół wieku KGW Zbarzewo
ZBARZEWO > Uroczystą Mszą Świętą rozpoczęło się świętowanie 50-lecia miej-
scowego Koła Gospodyń Wiejskich. Główna część imprezy odbyła się w miej-
scowej sali wiejskiej. Poza przedstawicielami samorządu i innych instytucji, na 
uroczystość zaproszone zostały przedstawicielki zaprzyjaźnionych kół gospodyń 
wiejskich. KGW Zbarzewo powstało w 1967 roku z inicjatywy kierownika szkoły 
Bronisława Wielanda.

Recital w Sali Trójkątnej
WŁOSZAKOWICE > Uczta muzyczna dla miłośników muzyki fortepianowej - tak 
w skrócie można scharakteryzować recital, jakie odbył się w Pałacu Sułkowskich 
we Włoszakowicach. Dla melomanów zagrał ukraiński pianista Andrij Łuniow, ab-
solwent Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie. W swoim repertuarze miał 
utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Claude'a Debussy'ego oraz Fryderyka 
Chopina. Koncert zorganizowali Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, 
Towarzystwo im. Karola Kurpińskiego i Towarzystwo im. Ferenca Liszta.

Samorząd zadba
o zęby 6-latków

LESZNO > W nowym roku uruchomiony zostanie program profilaktyki stomato-
logicznej pod wdzięczną nazwą "Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim 
piękny uśmiech dać". Jest on adresowany do dzieci w wieku 6 lat, zamieszkują-
cych na terenie miasta. Program składać się będzie z dwóch etapów - na dobry 
początek edukacja dzieci i ich rodziców, a później - wizyta najmłodszych w gabi-
necie stomatologicznym. Zanim to się stanie, miasto musi ogłosić przetarg, aby 
wyłonić firmę, która będzie obsługiwać program. Koszt - 100.000 zł.

Miasto ekologiczne
LESZNO > W kategorii "gospodarka wodna" wystartowało Leszno w konkursie 
Eco-Miasto 2017. Są to zmagania, mające na celu wyłonienie tych jednostek sa-
morządu terytorialnego, które rozwijają się, a przy tym stawiają na ekologiczne 
rozwiązania. O tytuł Eco-Miasta rywalizowały 63 samorządy. W kategorii "gospo-
darka wodna" obok Leszna zwyciężyła Częstochowa, a wyróżnienia otrzymały 
Ostrów Wlkp., Wrocław i Jastrzębie Zdrój. W Lesznie jury doceniło akcję "Pijemy 
leszczyńską kranówkę" i "Śmieć zatyka sieć".

Becikowe po raz czwarty
LESZNO > W Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyła się kolejna gala lesz-
czyńskiego becikowego. Od prezydenta Leszna rodzice otrzymali list gratulacyj-
ny i drobny prezent w postaci kocyka. Podczas spotkania, w którym udział wzięło 
ponad 30 rodzin, zorganizowano konkurs, w którym do wygrania był Szumiś. Wy-
grali go rodzice Piotrusia, którzy byli najbliżej prawidłowej odpowiedzi.

REKLAMA

Zdjęcie: Urząd Miasta Leszna

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Lesznie
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Twoi bliscy na co dzień sta-
wiają czoła problemom ze 
słuchem? A może to Ty zma-
gasz się z tego typu kłopo-
tami? Boże Narodzenie to 
doskonały czas na ich roz-
wiązanie. Pozwól sobie lub 
najbliższym usłyszeć ma-
gię świąt! Zachęcają do te-
go przedstawiciele firmy 
SŁUCHMED, która od lat uła-
twia życie osobom niedosły-
szącym. Na początek radzi-
my skorzystać z bezpłatnego 
badania...

SŁUCHMED to renomowana 
marka. W całym kraju pod tym 
szyldem funkcjonuje ponad 
400 gabinetów audioprote-
tycznych. Dwa z nich znajdują 
się w Lesznie: przy ul. Niepod-
ległości 9 oraz w Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym. Oba 
punkty z roku na rok odwiedza 
coraz większa liczba pacjentów. 
Taki stan rzeczy nie jest przy-
padkiem. Bezpłatne badanie 
przy użyciu wysokiej jakości 
sprzętu, profesjonalne doradz-
two i bogaty wybór aparatów 

słuchowych niczym magnes 
przyciągają osoby poszukujące 
wsparcia w zakresie poprawy 
słuchu.
- Odwiedzają nas pacjenci w róż-
nym wieku, nie tylko osoby star-
sze. Problemy ze słuchem stają 
się chorobą cywilizacyjną. To ani 
nie powód do wstydu, ani nie 
coś, z czym trzeba żyć. Uświa-
damiamy o tym nie tylko na co 
dzień w gabinetach, ale również 
angażując się w rozmaite akcje 
profilaktyczne i prozdrowotne. 
Wielu z nas potrzebuje aparatów 

słuchowych. Wychodzimy do Pa-
cjenta, aby mu to uświadomić 
– mówi Elżbieta Modrzyńska, 
Kierownik Oddziału Słuchmed 
w Lesznie. - Naszym pacjentom 
proponujemy przede wszystkim 
aparaty słuchowe renomowanej 
firmy Oticon w wersji zausznej 
i wewnątrzusznej. Są niewielkie, 
zgrabne, słabo widoczne po zało-
żeniu, a zarazem bardzo efektyw-
ne. Szeroki wybór i nowoczesny 
design sprawiają, że nie tyle koja-
rzą się z niepełnosprawnością, co 
z nowoczesnością. Ich noszenie 

absolutnie nie jest powodem do 
wstydu, za to znacznie poprawia 
komfort życia.
W gabinetach SŁUCHMED na 
pacjentów czekają bezpłatne, 
bezbolesne badania audiome-
tryczne. W ciągu zaledwie kilku 
minut pozwalają one określić 
ewentualny procent niedosłu-
chu. Na badanie można umó-
wić się telefonicznie lub po pro-
stu przyjść do gabinetu.
Na miejscu profesjonalnym 
doradztwem służą specjalist-
ki, równie uprzejme co kom-
petentne. W razie konieczności 

pomogą dobrać odpowiedni 
model aparatu słuchowego. Ist-
nieje też możliwość bezpłatne-
go przetestowania wybranego 
aparatu przed jego zakupem 
w domu lub w pracy. Wszystko 
po to, aby wybór adekwatnego 
do oczekiwań pacjenta aparatu 
słuchowego był jak najbardziej 
precyzyjny.
- Pod uwagę bierzemy również 
inne aspekty, takie jak wiek czy 
styl życia – wyjaśnia Elżbieta 
Modrzyńska.
Warto zaznaczyć, że SŁUCHMED 
posiada umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, co umoż-
liwia uzyskanie dopłaty przy za-
kupie aparatu słuchowego.

» ul. Niepodległości 9 (czynne w po-
niedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
w godz. 8-16, a także w środy w godz. 
9-17), tel. 65 537 17 22 / 535 886 900
» ul. Kiepury 45 (szpital, pokój 133, 
czynne we wtorki i czwartki w godz. 
8-16), tel. 535 852 600
leszno@sluchmed.pl
www.sluchmed.pl

Na zdjęciu od lewej: kierownik oddziału firmy Słuchmed El-
żbieta Modrzyńska, asystent ds. protetyki słuchu Edyta Maj-
chrzak oraz protetyk słuchu Beata Karmińska.

Aparaty słuchowe mają 
tak niewielkie rozmiary, że 
nie trzeba wstydzić się ich 
noszenia.

Prozdrowotny prezent idealny pod choinkę

Krótko po egzaminie
na podwójnym gazie

WŁOSZAKOWICE > Nieodpowiedzialność to słowo, które nie oddaje w pełni powagi tego 
zdarzenia - na głównej ulicy miejscowości dzielnicowi zatrzymali kobietę, która kierowała 
mercedesem, przewożąc dwoje dzieci. Policjant sprawdzał panią kilka lat temu i wiedział, 
że nie ma ona uprawnień do prowadzenia samochodu. Chyba nie przypuszczał, że zdą-
żyła je odzyskać. Podczas kontroli funkcjonariusz wyczuł od niej woń alkoholu. Badanie 
alkomatem pozwoliło stwierdzić, że 39-latka ma w wydychanym powietrzu prawie pro-
mil alkoholu. Pani tłumaczyła, że alkohol piła poprzedniego dnia. Kobieta ma zatrzyma-
ne prawo jazdy, a dzieci przekazano ojcu. 39-latka może dożywotnio stracić uprawnienia 
do kierowania samochodem. Ponadto grozi jej kara pieniężna oraz do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Chciał się zamienić
LESZNO > Zaczęło się od tego, że jeden z policjantów leszczyńskiej "drogówki" 
wystawił na sprzedaż swój sprzęt komputerowy. Odezwał się do niego człowiek 
z Głogowa, który zaoferował wymianę komputera na rower. Mężczyźnie bardzo 
się spieszyło, twierdził, że wyjeżdża. Policjant pojechał na Dolny Śląsk, aby obej-
rzeć jednoślad. Był to markowy rower znajdujący się w dobrym stanie. Kiedy 
mundurowy zapytał o pochodzenie pojazdu, mężczyzna odpowiedział, że zaku-
pił go w internecie. Policjant był jednak dociekliwy i zweryfikował tę informację 
w głogowskiej komendzie. Okazało się, że rower wcale nie został kupiony, lecz 
jest kradziony. Wówczas oferent przyznał, że pojazd pochodzi z przestępstwa. 
Dodał też, że był przekonany, iż w Lesznie nie będą go poszukiwać. Sprawą za-
jęła się głogowska policja, która zgarnęła nie tylko pasera, ale również człowie-
ka, który ukradł rower z prywatnej posesji. Podejrzani mają postawione zarzuty. 
Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Bijatyka w centrum
LESZNO > Czasami w lokalach zdarzają się dantejskie sceny. Tym razem 
w bójkę w jednym z barów w centrum miasta wdało się czterech męż-
czyzn. Zaczęło się od konfliktu z udziałem trzech panów, po jakimś czasie 
dołączył do nich czwarty. Poza pięściami w ruch poszły kij bejsbolowy, 
krzesła, butelki z piwem oraz oczywiście ręce i nogi. Agresywni i pijani pa-
nowie zostali wyprowadzeni przez policję. Są to mieszkańcy Leszna i gmi-
ny Rydzyna w wieku od 23 do 39 lat. Otrzymali zarzuty udziału w bójce, 
w tym jeden z nich odpowie za użycie niebezpiecznego narzędzia. Ten od 
kija został aresztowany i grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Po-
zostałym - do 5 lat.

Droga wyprawa
do narzeczonej

GMINA RYDZYNA > Z prędkością sięgającą 
180 km/h pędził motocyklem drogą Leszno 
- Rydzyna 27-letni mieszkaniec powiatu ra-
wickiego. Mężczyzna minął nieoznakowany 
radiowóz i jeszcze dodał gazu. Podróż zakoń-
czyła się dla niego zatrzymaniem. 27-latek, jak 
się okazało, nie miał uprawnień do kierowania 
motocyklem. Tłumaczył, że jedzie do narze-
czonej. Nazbierało mu się trochę wykroczeń 
- przekroczenie dozwolonej prędkości i jazda 
bez uprawnień, przez co zarobił 1000 zł man-
datu oraz 10 punktów karnych. 

Zginął pod 
pociągiem

BOJANOWO > Śmierć na miej-
scu poniósł 25-letni mieszka-
niec gminy Bojanowo, prze-
jechany przez pociąg relacji 
Wrocław - Leszno. Do zdarze-
nia doszło pod koniec listo-
pada na dworcu kolejowym 
w Bojanowie. Mężczyzna 
w chwili przejazdu pociągu 
miał znajdować się na torowi-
sku. Trwa wyjaśnianie okolicz-
ności tragedii.

REKLAMA
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Do trzech razy sztuka
LESZNO > Niektórzy to potrafią! Tak jak 23-latek, który został zatrzymany 
do kontroli na ul. Spółdzielczej. Kierował renault masterem, a powodem 
sprawdzenia było przekroczenie prędkości. Wtedy policjanci zorientowa-
li się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania samocho-
dem. Ten sam mężczyzna ujawnił się kolejnego dnia. Tym razem wszedł 
na jezdnię, zmuszając kierowcę auta do zatrzymania się. Prowadzący po-
jazd prosił, aby mężczyzna zszedł z jezdni, ale ten zdenerwował się i kop-
nął w auto. Straty wyniosły kilka tysięcy złotych, a 23-latek usłyszał zarzut 
uszkodzenia mienia. Kolejnego dnia ten sam człowiek awanturował się na 
stacji paliw, nie chcąc zapłacić za zatankowane paliwo. Funkcjonariusze 
ustalili, że znów kierował renault, nie tylko bez uprawnień, ale też bez do-
kumentów osobistych i dokumentów od auta. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Z dzieckiem w bagażniku
LESZNO > Kolejny przykład fantazji kierowcy. Tym razem mowa o pro-
wadzącym mikrosamochód. Taki pojazd dostosowany jest do przewozu 
dwóch osób, tymczasem 34-letni mieszkaniec gminy Rydzyna usado-
wił w nim jeszcze jednego pasażera - swojego kilkuletniego syna. Miej-
scem dla niego był… ciasny bagażnik. Mężczyzna został zatrzymany do 
kontroli na Al. Jana Pawła II w Lesznie. Stwierdził, że w ten sposób chciał 
zaoszczędzić na czasie, aby nie pokonywać dwa razy tego samego dy-
stansu. Policjanci ustalili również, że 34-latek nie posiada uprawnień do 
kierowania samochodem i ma zakaz kierowania pojazdami mechanicz-
nymi, gdyż kiedyś został przyłapany na jeździe na podwójnym gazie. Za 
niezastosowanie się do postanowienia sądowego grozi mu kara do 3 lat 
więzienia. Osobno odpowie za jazdę bez uprawnień i przewożenie dzie-
cka w bagażniku.

Pod wpływem narkotyków
GMINA PONIEC > W jednej z miejscowości w rejonie Ponieca zatrzymano do kontroli 
22-letniego mężczyznę, który zachowywał się dość nerwowo. Policjanci, widząc co się 
dzieje, dokładniej przyjrzeli się wnętrzu pojazdu. Znajdowało się w nim pudełeczko z 3 
gramami marihuany, woreczek z 2 gramami amfetaminy oraz fiolka z 2 gramami me-
taamfetaminy. Mężczyźnie pobrano krew do badań, ponadto ma zatrzymane prawo jaz-
dy. Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia, za jazdę pod ich wpływem - do 2 
lat pozbawienia wolności.

Zderzenie
na wylocie

LESZNO > Opel astra i audi A6 zderzyły się 
na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja i ul. 
Geodetów. Kiedy na miejsce przyjechali stra-
żacy, osoba kierująca oplem znajdowała się 
poza samochodem, a kobieta prowadzą-
ca audi - wewnątrz pojazdu. Osoby te zo-
stały przewiezione na badania do szpitala. 
Strażacy rozłączyli akumulatory w autach 
i posprzątali jezdnię z resztek powypadko-
wych. Na miejscu pracowały dwa zastępy 
straży pożarnej. Akcja trwała prawie 3 go-
dziny. W tym czasie droga była nieprzejezd-
na. W wyniku zdarzenia uszkodzona została 
również latarnia uliczna. Straty szacowane są 
na 15.000 zł.

Dachowanie
na polu

GMINA OSIECZNA > Jedna osoba zo-
stała ranna w wyniku dachowania re-
nault megane na drodze pomiędzy 
Wojnowicami a Osieczną. Interwencję 
podjęli strażacy, którzy ofierze zdarze-
nia udzielili pierwszej pomocy. Straty 
oszacowano na 3000 zł. To nie jedyna 
kraksa drogowa w pobliżu Osiecznej. 
Na trasie pomiędzy Lesznem a Osiecz-
ną do rowu wjechał i na bok przewró-
cił się nissan navara. Kierowca pojazdu 
wyszedł z samochodu o własnych si-
łach. Również w tym przypadku stra-
żacy udzielili pierwszej pomocy. Straty 
wynoszą 35.000 zł.
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Toyota teraz
w zasięgu ręki!

Przyjrzyjmy się, jakie auta i za ile można 
kupić. Największy rabat, aż w wysokości 
28.000 zł, można uzyskać kupując Toyo-
tę Land Cruiser 150. Jest to propozycja 
dla klientów, którzy potrzebują duże-
go auta do zadań specjalnych. Ale ta-
niej można nabyć również inne modele. 
W obniżonej cenie dostępna jest cieszą-
ca się niesłabnącym zainteresowaniem 
klientów Toyota C-HR. Po raz pierwszy 
można ją mieć za 82.900 zł. Kto gustu-
je w innowacyjnych samochodach hy-
brydowych, może skusić się na Toyotę 
RAV4 Hybrid w cenie od 127.900 zło-
tych. Za to najpopularniejszą hybry-
dę nad Wisłą, czyli Toyotę Auris Hybrid, 
można nabyć za 76.400 złotych.

Zdecydowanie najlepiej sprzedającym 
się samochodem Toyoty w Polsce jest 
mały model Yaris, znakomicie spisują-
cy się w warunkach miejskich. Wersja 
po tegorocznym faceliftingu, po raba-
tach związanych z wyprzedażą roczni-
ka 2017, jest do kupienia za 37.900 
złotych.
Tegoroczna nowość - Toyota Prius Plug-
-in Hybrid w topowej wersji Prestige 
z pakietem Executive jest osiągalna 
w promocji za 155.900 złotych, czyli 
o 10.000 złotych taniej niż w podsta-
wowym cenniku. Wysokości rabatów 
prezentujemy w tabeli zamieszczonej 
poniżej. Warto właśnie teraz odwiedzić 
salon Toyoty, aby znaleźć coś dla siebie!

Rozpoczęła się wyprzedaż samochodów z rocznika 2017, a co się 
z tym wiąże właśnie można kupić nową Toyotę w atrakcyjnej ce-
nie. Promocje dotyczą wszystkich modeli.

MODEL CENA OD RABAT DO
AYGO 33 900 8000
Yaris 37 900 7000
Auris 57 900 11 000

Auris TS 64 900 11 000
Auris Hybrid 76 400 11 000

C-HR 82 900 14 500
C-HR Hybrid 99 900 14 500

Corolla 59 900 11 000
Avensis 72 900 19 000

Prius Plug-in Hybrid 155 900 10 000
RAV4 95 900 19 200

RAV4 Hybrid 127 900 19 200
Verso 65 900 14 500

PROACE 60 400 21 000
Hilux 132 637 8200

Land Cruiser 150 199 000 28 000
Nowy Land Cruiser 150 209 000 18 000
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Toyota Mikołajczak Leszno
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

telefon 65 529-63-13
 www.toyotamikolajczak.pl 66
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Stóg w ogniu
ZBARZEWO > Podpalenie mogło być 
przyczyną pożaru, który wybuchł we 
wsi. W płomieniach stanął stóg składa-
jący się z 400 balotów słomy. Podczas 
akcji gaśniczej część balotów nie ob-
jętą ogniem odłączono od stogu i wy-
wieziono w bezpieczne miejsce. Mimo 
to spłonęło 2/3 całości. W akcji wzięło 
udział 5 zastępów straży pożarnej. Wal-
ka z ogniem zajęła prawie 4 godziny, 
a straty szacuje się na 4500 zł.

Pożar od serwera?
LESZNO > Wszystko wskazuje, że 
zwarcie instalacji elektrycznej w ob-
rębie komputerowego serwera mo-
gło być przyczyną pożaru w budynku 
mieszkalno-biurowym położonym 
przy ul. Ludowej. Płomienie z urzą-
dzenia przeniosły się na konstruk-
cję poddasza, trawiąc część stropu 
drewnianego i część połaci dacho-
wej. Opaleniu uległy także ściany na 
poddaszu w części biurowej obiektu. 
Ponadto ogień strawił sprzęt kompu-
terowy i instalację elektryczną. Straty 
szacowane są na około 40.000 zł.Gaz w akumulatorowni?

LESZNO > System sygnalizacji po-
żarowej zadziałał w jednej z dużych 
firm przy ul. Spółdzielczej w Lesznie. 
Ze zgłoszenia wynikało, że w zakła-
dzie wyczuwalny jest gaz. W firmie 
przeprowadzono ewakuację - z bu-
dynku wyprowadzono około 450 
osób, które zostały skierowane do 
sąsiedniego obiektu należącego 
do przedsiębiorstwa. Do zakładu 
przyjechały trzy zastępy strażaków 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
PSP w Lesznie, strażacy-ochotnicy 
z Gronowa, Wilkowic i Święciechowy, 
a także trzy samochody operacyjne 
z KM PSP i zespół operacyjny z Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP w Pozna-
niu. Na miejscu było też pogotowie 
gazowe, które odcięło dopływ gazu. 
Na terenie firmy przeprowadzono 
pomiary stężenia substancji, ale za-
grożenia nie wykryto. Wówczas część 
jednostek została zawrócona do ba-
zy. Strażacy zalecili, aby sprawdzić 
szczelność instalacji gazowej w po-
mieszczeniu akumulatorowni, a także 
zrewidować sprawność wentylacji. 
Gaz w zakładzie wykorzystywany jest 
wyłącznie w celach grzewczych, to-
też nie doszło do większych zakłóceń 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Zwarcie od sprzętu RTV?
LESZNO > Wszystko wskazuje, że 
taka mogła być przyczyna pożaru, 
który wybuchł w budynku przy ul. 
Spółdzielczej. W mieszkaniu paliła 
się szafka, na której ustawiony był 
sprzęt RTV. Strażacy weszli do lokum 
w aparatach ochrony dróg oddecho-
wych i ugasili pożar. Następnie obiekt 
sprawdzono pod kątem występowa-
nia tlenku węgla. Jego obecności nie 
stwierdzono. Poza sprzętem zniszcze-
niu uległy ściany mieszkania, które - 
w wyniku pożaru - zostały okopcone. 
Straty oszacowano na 2000 zł.

Podpalona
Matka Boska

LESZNO > W ogniu stanęła drewnia-
na figurka Matki Boskiej ustawiona 
w rejonie Al. Jana Pawła II. Zanim na 
miejsce dotarli strażacy, ktoś stłumił 
ogień przy użyciu gaśnicy proszko-
wej. Strażacy dogasili figurę. Praw-
dopodobną przyczyną pożaru było 
podpalenie.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Miesiące jesienno-zimowe zwykle obfitują w poża-
ry, do których dochodzi na skutek nieodpowiednich 
zachowań.

- Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest bałagan w kot-
łowni. Wystarczy wypadnięcie żaru na łatwopalne materiały 
zgromadzone wokół pieca i nieszczęście gotowe - mówi Rafał 
Wypych z leszczyńskiej straży pożarnej.
Jednak nIe tylko pożary przyczyniają się do interwencji w - 

wydawać by się mogło - bezpiecznych miejscach, jakimi są 
mieszkania czy domy. Jeszcze większe zagrożenie stanowi za-
mykanie kratek wentylacyjnych.
- Przysłonięte, zapchane szmatami kratki to jedna z głównych 

przyczyn, dla których dochodzi do sytuacji groźnych dla życia. 
Jeżeli nie wpuszczamy do domu odpowiedniej ilości powie-
trza, podczas użytkowania gazowych podgrzewaczy wody lub 
kotłów CO może wytwarzać się czad. Jest to sytuacja o tyle 
niebezpieczna, że substancja jest niewyczuwalna - mówi Mi-
chał Mikołajczak z Zakładu Kominiarskiego "Miotełka".
- Jeden z takich przypadków odnotowaliśmy na przykład na 

ulicy 17 Stycznia w Lesznie, gdzie tlenkiem węgla podtruła się 
13-letnia dziewczyna. Mieszkaniec lokalu zapiankował tam 
kratkę wlotową powietrza, chociaż w łazience użytkowany był 
junkers. Niestety, ludzie nie są świadomi zagrożenia, na jakie 
sami się narażają - objaśnia Stanisław Mikołajczak.
Warto zadbać o to, aby w budynkach na bieżąco sprawdzane 

były przewody kominowe. W przypadku opalania domu wę-
glem lub drewnem należy zrobić to raz na trzy miesiące, ma-
jąc piec na paliwo gazowe lub olejowe - raz na pół roku. Stan 
przewodów wentylacyjnych należy poddawać kontroli raz 
w roku. Dlaczego to takie ważne?
- Po pierwsze chodzi o bezpieczeństwo, po drugie - 

w razie braku aktualnego protokołu z przeglądu mo-
gą być poważne problemy z wypłatą odszkodowania, 
jeżeli na przykład dojdzie do pożaru. Tak samo wy-
gląda sytuacja w przypadku instalacji elektrycz-
nych czy gazowych - podkreśla R. Wypych
Leszczyńscy strażacy od jakiegoś czasu prowa-

dzą akcje prewencyjne, mające na celu uświa-
domienie, czym grozi łamanie podstawowych 
zasad użytkowania urządzeń grzewczych. 
Promują także montaż czujek tlenku węgla, 
które są jedynym sposobem na ratunek w sy-
tuacji wystąpienia czadu.
Obecnie Komenda Miejska Państwowej Straży 

Pożarnej w Lesznie prowadzi, przy wspar-
ciu Miasta Leszna oraz Starostwa Powia-
towego w Lesznie, konkurs, w którym do 
wygrania będą wspomniane już urządzenia 
wykrywające niebezpieczne gazy.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Nie ma papierów, nie będzie odszkodowania
Zamykanie kratek wentylacyjnych, zwłaszcza w okresie grzewczym, nie należy do najroztropniejszych 
rozwiązań. Brak dopływu powietrza połączony z użytkowaniem junkersów czy pieców to najprostszy 
sposób prowadzący do poważnego zatrucia, a nawet śmierci. Czy można się przed tym uchronić?

- Przysłonięte, zapchane szmatami kratki to jedna z głównych przy-
czyn, dla których dochodzi do sytuacji groźnych dla życia - mówi ko-
miniarz Michał Mikołajczak.

REKLAMA
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W tym rejonie znajduje się około 
10 hektarów gruntu, pozyska-
nych przez gminę po likwida-

cji ogródków działkowych.
- Zastanawialiśmy się, czy teren ten 

podzielić na działki budowlane, czy 
też lepiej pójść dalej w działaniach 
i przeznaczyć go pod budownictwo wie-
lorodzinne - mówi Jacek Widyński, bur-
mistrz Ponieca.
Gmina myśli o postawieniu szeregow-

ców lub bloków, jednak czy tak się sta-
nie, zależeć będzie od zapotrzebowania 
społecznego na tego rodzaju budowni-
ctwo. Wstępnie przeprowadzone badanie 
opinii wskazuje na spore zainteresowa-
nie proponowanym rozwiązaniem i to nie 
tylko ze strony mieszkańców gminy. Do 
tej pory zebrano ponad 100 ankiet, z któ-
rych wynika, że około ⅓ zainteresowa-
nych mieszkaniami w Poniecu pochodzi 
spoza gminy. Są to mieszkańcy regionu 
leszczyńskiego.
- Nie ukrywamy, że nasz program byłby 

adresowany do osób, które z jednej stro-
ny nie są w stanie otrzymać komercyjnego 

Czy ściągną nowych mieszkańców?

Gmina Poniec rozważa wdrożenie w życie Gminnego Programu Budowy Mieszkań. Na razie trwa sondowanie potrzeb wśród potencjalnych 
zainteresowanych. Planuje się, że budynki wielorodzinne mogłyby powstać na terenie przy już istniejących osiedlach Berlinek I i Berlinek II.

kredytu na zakup mieszkania, a z drugiej 
mają zdolność do opłacania czynszu - tłu-
maczy J. Widyński. - Z ankiety wynika 
ponadto, że są to głównie osoby młode, 
chociaż dla nikogo nie chcemy tworzyć 
barier w dostępie do tego rozwiązania.
Gmina jest w stałym kontakcie z Ban-

kiem Gospodarstwa Krajowego, który 
mógłby udzielić kredytu na sfinansowa-
nie przedsięwzięcia. Wkładem Ponieca 
byłby grunt. Najistotniejszą sprawą po-
zostaje, na jakich zasadach byłyby bu-
dowane mieszkania. Pod uwagę brane są 
dwie możliwości - mieszkania tylko na 
wynajem albo wynajem z możliwością 
wykupu lokalu po upływie 25 lub 30 lat. 
W tym drugim przypadku kwota kredytu 
zaciągniętego na budowę byłaby wyższa 
o około 2,5 procent, co w ostatecznym 
rozrachunku miałoby przełożenie na wy-
sokość czynszów.
Tymczasem komercyjne czynsze za lo-

kale mieszkalne na terenie gminy wa-
hają się od 10 do 14 złotych za metr 
kwadratowy. Z ankiety wynika nato-
miast, że większość respondentów jest 

zainteresowanych lokalami o powierzchni 
65 metrów kwadratowych lub większymi. 
Przy takim założeniu wynajem mieszka-
nia wykończonego „pod klucz” mógłby 
kosztować od około 650 do 900 złotych 
miesięcznie.
Burmistrz Widyński nie ukrywa, że kon-

cepcja uruchomienia programu ma sens 
tylko w przypadku, gdy koszt budowy za-
mknie się w kwocie rzędu 3500 złotych 
za metr kwadratowy.
- Musimy mieć na uwadze, że te kwoty 

trzeba dostosować do możliwości finan-
sowych przyszłych najemców - zaznacza.
Gminny Program Budowy Mieszkań 

ma jeszcze jeden ważny cel. Jest nim 

ściągnięcie nowych mieszkańców i po-
prawa dzietności, co przełożyłoby się za-
równo na większe wpływy z tytułu podat-
ków, jak również zwiększenie subwencji 
oświatowych, płynących z budżetu pań-
stwa. Dlatego warunkiem koniecznym 
udziału w programie byłby meldunek na 
terenie gminy Poniec i deklaracja rozli-
czeń podatkowych w Urzędzie Skarbo-
wym w Gostyniu.
Na początku grudnia planowane jest ko-

lejne spotkanie w sprawie programu. Je-
śli wszystko poszłoby zgodnie z planem, 
mógłby on zostać uruchomiony za około 
2 lata.

ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Na podstawie zachowanych źró-
deł możemy przypuszczać, że 
pierwsza gra planszowa powsta-

ła w Mezopotamii przed 7000 laty. Naj-
starsza zachowana gra pochodzi jednak 
sprzed 2600 lat, choć planszówka to tro-
chę zbyt dużo powiedziane. W 1920 roku 
odkryto planszę (kamienną), kości oraz 
domniemaną instrukcję gry. Odkrywcy 
nazwali ją ,,Królewską grą z Ur”. W tak 
zwaną ,,grę dwudziestu pól” możemy za-
grać również współcześnie. Wystarczy 
tylko iść do sklepu i ją kupić. Oczywiście 
nieco nowsze wydanie… Kolejne gry za-
wdzięczamy głównie Chińczykom oraz 
Arabom. Przypuszcza się, że w Starożyt-
nym Rzymie popularną grą były warcaby. 
Przy okazji warto wspomnieć o niezwy-
kłej jak na tamte czasy grze Wikingów. 
Kubb to prawdopodobnie najstarsza gra 

Renesans gier planszowych
Wracasz do domu po ciężkim dniu w pracy. Za oknem ponura po-
goda oraz nuda. Wszystkie książki przeczytane, w telewizji same 
powtórki. Beznadziejna sytuacja? Nie! Możesz przecież spotkać 
się z rodziną lub kolegami i zagrać w… planszówkę! Wystarczy tyl-
ko wyciągnąć ją z szafy, aby przenieść się do magicznego Carcas-
sonne, do wielkiego świata biznesu lub na pole bitwy.

plenerowa. Polegała ona na ustawie-
niu drewnianych pionów pośrodku lasu 
w określonych miejscach. Gracze dzielą 
się na dwie drużyny, a ich zadaniem jest 
zbicie wszystkich pionów przeciwnika. 
W Lesznie stosunkowo długo nie by-

ło klubu, w którym można było się spot-
kać, porozmawiać oraz przede wszystkim 

pograć w planszówki. Prze-
łom nastąpił około dwóch 
lat temu. Inicjatorem klubu 
był Dominik Sieciński, na-
uczyciel informatyki w Ze-
spole Szkół nr 2 oraz Na-
talia Fiebig, programistka 
z firmy Halpress. Przed wi-
zytą na festiwalu "Gost-
kon" Dominik Sieciński 
znał tylko chińczyka, eu-
robiznes oraz kilka przy-
godówek. Przełom nastąpił 
właśnie na gostyńskim fe-
stiwalu fantastyki. To właś-
nie tam zagrał pierwszy raz 
w Carcassone - klasyczną 
grę kafelkową, w której bu-
duje się zamki, drogi, pola 
oraz kościoły. Zaskoczenie 

było ogromne, w jakim stopniu rozwinęły 
się gry planszowe. Krótko po wizycie na 
"Gostkonie", dzięki współpracy z Inkuba-
torem Przedsiębiorczości w Lesznie, po-
wstał leszczyński klub planszówek. Na-
stępnie została powołana do życia Liga 
Gier Planszowych. Jest to liga, która zrze-
sza kilka klubów oraz ponad 400 graczy, 
a na swoim koncie ma już ponad 4000 ro-
zegranych meczów. Spotkania w Lesz-
czyńskim klubie przy ul. Geodetów odby-
wają się nieprzerwanie od 2 lat. Zawsze 
w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 
17:00 w leszczyńskim Inkubatorze Przed-
siębiorczości. Niektóre rozgrywki potra-
fią trwać nawet dwie godziny! W Lesznie 
znajduje się także drugi klub gier planszo-
wych - w Zespole Szkół nr 2. 
- W erze komputerów czy multimediów 

gry planszowe to odskocznia, wyciszenie. 
Planszówki to dla mnie przede wszystkim 
relaks, ale też sposób na spędzanie cza-
su ze znajomymi, z rodziną. Jest to też tro-
chę praca, bo zawodowo programuję gry 
planszowe na urządzenia mobilne Apple - 
opowiada Dominik Sieciński.

TEKST: KAMIL DUDKA
REKLAMA
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Praga, przepiękne mia-
sto o niezwykłej historii, 
z wieloma zapierającymi 
dech zabytkami. W jed-
nym z piękniejszych 
parków królewski wy-
poczynek - paw i jego 
towarzysz.

Morze to wdzięczny te-
mat do fotografii. Bu-
zujące fale tworzą nie-
samowity klimat, który 
w połączeniu z zacho-
dzącym słońcem i z od-
dali widocznymi światła-
mi latarni morskich daje 
niesamowite wrażenia.

Nadmorska
gra kolorów

Zdjęcie:
K. Matysiak

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

Szukaj plusów
Zdjęcie:

H. Maćkowiak

Staraj się zawsze znaleźć 
plusy w życiu... Zwykłe 
koło też może nabrać 
zaskakujących barw... 
Nigdy nie wiesz co i kie-
dy może się zdarzyć 
pozytywnego...

Zdjęcie zrobione pod-
czas Festiwalu Światła 
w Berlinie.
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Tajemnicze mauzoleum 
rodziny Langendorffów 
w lesie nieopodal Kawcza 
z miesiąca na miesiąc po-
pada w ruinę. Jeszcze 10 
lat temu mona było podzi-
wiać takie oto sklepienie 
kaplicy.

Sklepienie
Zdjęcie:

W. Składkowski

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

PWSZ
Zdjęcie:

A. Przewoźny

Jesień to czas nie-
zwykłych widoków. 
Malownicze obrazy 
tworzone przez jesień 
związane są nie tylko 
z pełną paletą barw, 
którą rozwija właś-
nie ta pora roku. To 
również czas mgieł, 
które przed naszymi 
oczyma rysują abs-
trakcyjne. Park przy 
Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej 
w Lesznie w porannej 
mgle wygląda właś-
nie tak.
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Gmina Rydzyna pro-
paguje Święto Nie-
podległości poprzez 

sport. Z tego powodu od 
pięciu lat organizowane są 
zmagania miłośników ak-
tywnego spędzania wolne-
go czasu.
- W ubiegłym roku mieli-

śmy około 330 uczestników, 
w tym liczba dobiła do 400 
zawodników - mówi Mag-
dalena Szymańska, dyrek-
tor Rydzyńskiego Ośrodka 
Kultury.
Skąd wzięła się tak duża 

popularność biegu?
- Na pewno jest to związa-

ne z popularyzacją właśnie 
takiego sposobu spędzania 
wolnego czasu, a po drugie 
to kolorowa impreza, o któ-
rej informacje między sobą 
przekazują sobie biegacze - 
tłumaczy M. Szymańska.
Rydzyna ma powody do za-

dowolenia, gdyż znakomita 
frekwencja została osiągnię-
ta mimo dość niskiej tem-
peratury i wiejącego wia-
tru. Wydarzenie przyciąga 
rzesze amatorów sportu, co 
także jest związane z licz-
nymi nagrodami, jakie moż-
na zdobyć w efekcie udzia-
łu w zmaganiach. W tym 
roku w biegach uczestni-
czyli przedstawiciele mun-
durowych, jak również mi-
łośnicy nordic-walkingu.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Rekordowa frekwencja na biegu w Rydzynie
Dokładnie 11.11 o godz. 11:11 na dystansie (a jakże!) 11 kilometrów 
odbył się V Rydzyński Bieg Niepodległości. Wzięło w nim udział pra-
wie 400 osób!

Miejsce Klasyfikacja open mężczyzn Klasyfikacja open kobiet
1 Wojciech Wenderski  Klaudia Petters

2 Dawid Miaskowski Justyna Knaflewska

3 Tomasz Musiał Katarzyna Matysiak

4 Radomir Graf  Adrianna Popielas

5 Tomasz Każmierczak Elżbieta Wrzeszcz

NAJLEPSZY ZAWODNIK GMINY RYDZYNA

Tomasz Musiał

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA GMINY RYDZYNA

Justyna Knaflewska

KATEGORIA 20+

Klaudia Petters Wojciech Wenderski

KATEGORIA 30+

Justyna Knaflewska Dawid Miaskowski

KATEGORIA 40+

 Beata Turbańska Tomasz Musiał

KATEGORIA 50+

Renata Grygier-Michalska Arkadiusz Tyliński

KATEGORIA 60+

--- Wiesław Rejek

PIERWSZE MIEJSCE W KATEGORII SŁUŻBY MUNDUROWE - WOJSKO

Marcin Kołoszuk

PIERWSZE MIEJSCE W KATEGORII SŁUŻBY MUNDUROWE - POLICJA

Jacek Stachowiak

PIERWSZE MIEJSCE W KATEGORII SŁUŻBY MUNDUROWE - STRAŻ POŻARNA

Tomasz Musiał

NAJSTARSZY UCZESTNIK BIEGU

Michał Szkudlarek

PRZEDOSTATNIA ZAWODNICZKA

Romualda Matysiak

OSTATNIA ZAWODNICZKA

Elżbieta Paszkowska
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Ulica Wolności w klimacie międzywojnia
A gdyby tak przenieść się dziś w przeszłość i poczuć atmosferę lat dwudziestych minio-
nego wieku? Takie hasło przyświecało tegorocznej uroczystości z okazji Święta Niepod-
ległości w Lesznie. Kto skorzystał z zaproszenia, przy odrobinie wyobraźni doświadczył 
nastroju sprzed blisko stu lat.

Obchody Święta Niepodle-
głości rozpoczęły się Mszą 
Św. w kościele pw. św. An-

toniego. Następnie jej uczestni-
cy przemaszerowali pod Pomnik 
200-lecia Konstytucji 3 Maja i Od-
zyskania Niepodległości.
Podczas okolicznościowej przemo-

wy prezydent Leszna Łukasz Bo-
rowiak podkreślił, że 11 listopa-
da 1918 roku nie oznaczał powrotu 
miasta do macierzy. Leszno i okoli-

ce znalazły się w gra-
nicach Polski 

dopiero 17  
stycznia 
1 9 2 0  r o -
ku na mocy 

traktatu wer-
salskiego, 
podpisane-
go w 1919 
roku. 
W dalszej 

części zgromadzeni mieli okazję zo-
baczyć występy artystyczne przy-
gotowane przez uczniów I Lice-
um Ogólnokształcącego w Lesznie 
oraz Orkiestrę Dętą Miasta Leszna. 
Kompania Wojska Polskiego odda-
ła salwę honorową, stanowiącą wiel-
ką atrakcję dla najmłodszych. Licz-
ne delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem.
Następnie uczestnicy uroczystości, 

ulicą Niepodległości, przemaszero-
wali na ulicę Wolności, gdzie zorga-
nizowano festyn. Wchodząc tam od 
strony Rynku należało pobrać jed-
nodniową przepustkę, uprawniają-
cą do wejścia na obszar ulicy pełnej 
atrakcji. O oprawę muzyczną za-
dbał lubelski zespół wokalno-instru-
mentalny "Drewutnia". Kapela grała 
utwory inspirowane tradycyjną mu-
zyką ziem II Rzeczpospolitej. Na 
dzieci czekały kreatywne warszta-
ty, wiele gier i zabaw ulicznych (np. 

gra w gumę, kapsle czy serso). Ist-
niała możliwość pozowania do zdję-
cia w klimacie retro, a wiele witryn 
sklepowych ozdobionych zostało fo-
tografiami dawnego Leszna. Rekon-
struktorzy rozdawali biało-czerwo-
ne kokardy oraz okolicznościową 
jednodniówkę. Nie zabrakło także 
punktów gastronomicznych z trady-
cyjnym jadłem oraz ciepłym napo-
jem dla zmarzniętych.
Pozostając przy lokalizacji festynu 

oraz obchodach zakończenia zbroj-
nego konfliktu, warto pamiętać, że 
to właśnie przy obecnej ulicy Wol-
ności kwaterował August von Ma-
ckensen podczas jednorocznej służ-
by w Lesznie (1869 rok). Owiany 
legendą zwycięstw I wojny świa-
towej żołnierz-ochotnik cieszył się 
w Lesznie żywą pamięcią, która 
podczas działań wojennych miała 
napawać mieszkańców dumą.

MATEUSZ GOŁEMBKA

Uroczystości pod Pomnikiem 200-lecia Konstytucji 3 Maja. Żołnierze oddali salwę w powietrze.

Wejście na ul. Wolności poprzedzone zostało wizytą
w „biurze p[rzepustek”.

Przemarsz ulicą NIepodległości na festyn w centrum miasta.
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Przepisy jasno określają, w jakich 
sytuacjach dzieci trafiają do ro-
dzin zastępczych, a takie rozwią-

zanie stanowi zdecydowanie lepszą al-
ternatywę dla domów dziecka. Rodziny 
zastępcze mogą mieć charakter zawo-
dowy, gdzie jeden z opiekunów otrzy-
muje wynagrodzenie za pracę. Rodzi-
ny niezawodowe tworzą osoby obce 
lub dalsi krewni, a w przypadku rodzin 
spokrewnionych opiekunami dla dzieci 
są dziadkowie lub rodzeństwo.
- Na każde dziecko umieszczone w tak 

zwanej pieczy zastępczej wypłaca-
na jest pomoc finansowa. Wynosi ona 
1000 złotych miesięcznie dla rodzin za-
wodowych lub niezawodowych i 660 
złotych w przypadku rodzin spokrew-
nionych - mówi Mateusz Juśkiewicz, 
kierownik Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Lesznie. - W przy-
padku gdy dziecko posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności, do kwoty tej do-
dawane jest 200 złotych. Ponadto zgod-
nie z przepisami, bez względu na kryte-
rium dochodowe, rodzina otrzymuje na 
każde dziecko świadczenie 500+.

***
W powiecie leszczyńskim działa 36 

Trudna praca przez całą dobę
Niektórzy mówią, że rodziny zastępcze żyją z dzieci, a media fascynują się tylko przypadkami, gdy dochodzi w nich do patologicznych 
zdarzeń. Tymczasem rzeczywistość jest inna - dzięki rodzinom zastępczym wiele dzieci otrzymuje szansę na normalne życie. Takie, któ-
rego trudno byłoby doświadczyć w innych warunkach.

rodzin zastępczych. Przebywa w nich 
77 dzieci, umieszczonych na wniosek 
sądów.
- Z rodzinami zastępczymi mamy sta-

ły kontakt, gwarantujemy też wspar-
cie terapeutyczne zarówno dla dzieci, 
jak i rodziców zastępczych - tłumaczy 

kierownik.
Wbrew pozorom liczba zawodo-

wych rodzin zastępczych nie rośnie, 
lecz utrzymuje się na w miarę stałym 
poziomie.
- Obecnie prowadzimy rozmowy z 2-3 

rodzinami, które potencjalnie mogłyby 

stworzyć nowe rodziny zastępcze. Ale 
nie naciskamy, ponieważ to jest wielka 
odpowiedzialność i wymaga rozsądnej 
decyzji - mówi M. Juśkiewicz.
Nie ma co owijać w bawełnę, że przy-

jęcie takiej roli do łatwych zadań nie 
należy. Zresztą kandydaci przekonują 

się o tym bardzo często podczas szko-
leń organizowanych przez leszczyński 
PCPR.
- Na przykład w ubiegłym roku mie-

liśmy taką parę, która chciała zo-
stać rodziną zastępczą, ale jednak się 
z tego wycofała w trakcie szkolenia. 

Stwierdzili, że nie dadzą rady - tłuma-
czy Juśkiewicz.
Być może zabrzmi to górnolotnie, ale 

powołanie nowego domu dla dzieci po 
często traumatycznych przeżyciach jest 
niebywałym zadaniem. Tymczasem po-
wielany w Polsce stereotyp przedsta-
wia rodziny zawodowe jako sposób na 
życie.
- Trzeba pamiętać, że trafiają się róż-

ne dzieci i nierzadko rodzice zastępczy 
jeżdżą z nimi po całym kraju, szukając 
specjalistów, którzy pomogą wyprowa-
dzić je na prostą - objaśnia kierownik. 
- To jest trudna praca przez 24 godzi-
ny na dobę.

***
Ideałem, do którego się dąży, jest zna-

lezienie każdemu dziecku nowych ro-
dziców. Niestety, często takie roz-
wiązanie z różnych powodów nie jest 
możliwe. Dlatego dzieci trafiające do 
pieczy zastępczej nierzadko przebywa-
ją w niej do osiągnięcia 18. roku życia 
i dłużej jeśli się uczą.
- Rodziny, decyzją sądów, przyjmu-

ją dzieci w różnym wieku - od niemow-
laków po nastolatków. Trafiają one 
tu w wyniku zdarzeń losowych, śmier-
ci rodziców czy ich uzależnień, bez-
radności w zakresie opieki lub wycho-
wania, a także porzuceń - zaznacza M. 
Juśkiewicz.
Są także przypadki umieszczania dzie-

ci w rodzinach zastępczych w wyniku 
bezpośredniej interwencji policji. Na 
przykład w ubiegłym roku mundurowi 
interweniowali podczas alkoholowej li-
bacji, gdzie trudno było nawiązać kon-
takt z opiekunami przebywającego tam 
dziecka.
Praca rodziny zastępczej jest nie-

wymierna tu i teraz. Często przyno-
si satysfakcję po latach. Skąd jednak 
wiadomo, że się udało, że rodzina za-
stępcza zadziałała tak, jak trzeba?
- Jeżeli te dzieci zakładają później 

własne rodziny, jako dorośli utrzymują 
kontakt z rodzicami zastępczymi i sami 
żyją zgodnie z wpojonymi wzorcami, to 
jest to najlepszy dowód na odniesiony 
sukces - przekonuje Juśkiewicz.
Niestety, takie sukcesy nie są krzykli-

we i nigdzie się ich nie pokazuje. Ale 
przecież nie o to w tym wszystkim 
chodzi.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zostań rodziną zastępczą!
Szczęśliwe dzieciństwo, bezwarunkowa miłość rodzica są podstawą dla prawidłowego rozwoju każ-
dego człowieka, wpływają na nasze zachowanie i postrzeganie świata. Kochająca rodzina broni  nas, 
niweluje ból po porażkach i  rozczarowaniach, które człowiek wielokrotnie napotyka na swojej dro-
dze. Dzieci pozbawione miłości rodzicielskiej, a co za tym idzie dzieciństwa pełnego radosnych i bez-
troskich chwil, otrzymują ciężki bagaż doświadczeń, który towarzyszy im przez całe życie. Zamiast 
wsparcia życie daje im poczucie niepewności i niższej wartości.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani objęciem pomocą osamotnionego dziecka, zapraszamy do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Pl. Kościuszki 4 B, Zespół ds. Pieczy Zastępczej: 
tel. 65 525 69 68, 65 529 68 39, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
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Stare aparaty i "Gwiezdne wojny"

Pisaliśmy niedawno o zakończe-
niu pewnego etapu w dziejach pol-
skiej telekomunikacji związanego 

ze zlikwidowaniem ostatnich publicz-
nych budek telefonicznych. Całe szczęś-
cie poza publicznymi pozostały te znaj-
dujące się w rękach pasjonatów. W pełni 
sprawny aparat, z którego można było 
zadzwonić stanął na stanowisku poczty-
liona. Sporo radości wywołało także ko-
rzystanie z  udostępnionej przez jednego 
z kolekcjonerów Księgi adresowej mia-
sta Leszna z roku 1930. Poszukiwania 
miejsca zamieszkania swoich dziadków 
sprzyjały zawieraniu nowych znajomo-
ści. Publikacja ta w wersji cyfrowej do-
stępna jest także na stronie Wielkopol-
skiej Biblioteki Cyfrowej (www.wbc.
poznan.pl). Z kolei przy stanowisku po-
siadacza bogatej kolekcji kart do gry po-
wrócił temat wyprodukowania okolicz-
nościowej talii oprawionej zdjęciami 

Kto skorzystał z alternatywnego pomysłu na spędzenie niedzieli 
19-ego listopada i wybrał się na organizowaną przez Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Okręgowego piąta edycję Dnia Kolekcjonera 
z całą pewnością nie czuł się rozczarowany.

Leszna. Dyskusjom, który obiekt powi-
nien stać się jokerem, nie było końca. 
Warto zaznaczyć, że tematem zaintere-
sowali się również obecni na wystawie 
włodarze miasta. Nie zabrakło interesu-
jących stanowisk dla młodszych uczest-
ników takich jak modele okrętów, sa-
mochodów, samolotów czy zbudowany 

z ponad 1000 elementów model statku 
kosmicznego „Gwiezdne wojny”. Ekspo-
nowane były również starsze przedmio-
ty: dawne aparaty fotograficzne, zegar-
ki, pocztówki, meble, lampy, eksponaty 
dotyczące dziejów Bojanowa oraz bar-
dziej nieszablonowe: kolekcja egzotycz-
nych motyli i masek afrykańskich. Była 
to także dobra okazja do poznania zagad-
kowych przedmiotów znajdujących się 
w domu. Wielu odwiedzających przy po-
mocy wystawców starało się zidentyfiko-
wać pochodzenie i datę domowych eks-
ponatów. Inną nie lada atrakcja było, ku 

ogromnej uciesze zgromadzonych, ode-
granie hejnału miasta przez wspomniane-
go wcześniej pocztyliona. Janusz Skrzyp-
czak, będący komisarzem wystawy, już 
wczoraj zapowiadał kolejną edycję cie-
szącego się coraz większą frekwencją 
wydarzenia.

TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA
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O budowie ekspresówki pisaliśmy 
już na łamach "Leszczyniaka". 
Zapowiedzi uruchomienia nowej 

drogi właśnie się materializują. Przypo-
mnijmy, że budowa dolnośląskiego od-
cinka trasy podzielona została na trzy eta-
py, realizowane przez różne podmioty. 
Zadanie pomiędzy Wrocławiem a rejonem 
Trzebnicy wykonuje firma Astaldi, odcinek 
w kierunku Żmigrodu - Dragados, a frag-
ment wpięty do istniejącej S5 w Korzeń-
sku wykonywało konsorcjum firm Budi-
mex/Strabag. To właśnie ten ostatni etap 

Pierwszy fragment dolnośląskiej ekspresówki oddany do użytku
Na początku listopada kierowcom udostępniony został w całości 
jeden z trzech dolnośląskich odcinków nowej drogi ekspresowej 
S5. Przed czasem udało się udrożnić także fragment drugiego od-
cinka. W sumie kierowcy zyskali prawie 20 km nowej drogi, dzięki 
czemu skróci się przejazd autem z Leszna do Wrocławia.

budowy został ukończony, dzięki czemu 
fragment drogi można było oddać do użyt-
ku. Przed terminem zrealizowano również 
ponad czterokilometrowy odcinek S5 z za-
dania prowadzonego przez firmę Draga-
dos. Łącznie udostępniono kierowcom 19,5 
z planowanych 48 km trasy ekspresowej. 
Ta większa część ma zostać przekazana do 
ruchu w grudniu tego roku, dzięki czemu 
w komfortowych warunkach będzie moż-
na przejechać z Kaczkowa do Wrocławia. 
Odetchną także mieszkańcy miejscowo-
ści, przez które do tej pory przetaczały się 

Węzeł Żmigród

Gotowy MOP Morzęcino Zachód Obwód Utrzymania Drogowego w Krościnie

Droga ekspresowa S5 obchodzi Żmigród łukiem od strony zachodniej 
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Pierwszy fragment dolnośląskiej ekspresówki oddany do użytku

tysiące samochodów dziennie.
Inwestycja to nie tylko sama trasa, ale 

również 7 węzłów drogowych (Żmigró-
dek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzeb-
nica, Kryniczno, Widawa), a także 46 
obiektów mostowych, 4 Miejsca Obsługi 
Podróżnych (Morzęcino Zachód i Wschód, 

Wisznia Mała Zachód i Wschód) oraz Ob-
wód Utrzymania Drogowego w rejonie 
Krościny.
Cała inwestycja to koszt rzędu 1 861 183 

230,00 zł, a dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej wyniosło 911 126 425,26 
zł.

Przejazd z Kaczkowa 
do końca nowego odcin-
ka w rejonie Krościny zaj-
muje do 25 minut. Pozostała 
część drogi do Wrocławia zo-
stanie udrożniona w grudniu.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Droga ekspresowa S5 obchodzi Żmigród łukiem od strony zachodniej 

S5 w pobliżu Obwodu
Utrzymania Drogowego

w Krościnie

REKLAMA
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Leszno ma bogatą tradycję mły-
narską, cech ten posiadał statut 
już w 1628 r. W tamtych czasach 

młynarze często byli postrzegani jako 
czarownicy, kontaktujący się z siłami 
nieczystymi. Wierzono także w ich ta-
jemniczą moc do oddalania wichru czy 
burzy - przecież wykorzystywali wiatr 
w swojej codziennej pracy. Sytuacja 
w młynarstwie uległa zmianie po wyna-
lezieniu maszyny parowej.

OD EPOKI ELEKTRYCZNOŚCI
DO SZPITALA

Pierwszy murowany budynek mły-
na w mieście stanął przy obecnej uli-
cy Chrobrego. Kolejny wybudowany 
został przez Ernsta Wilhelma Schnei-
dera na działce przy ul. Różanej (po-
dwórze ul. Słowiańskiej 41). W ostat-
nich latach XIX wieku uruchomiono 
w nim na własne potrzeby zakładową 
elektrownię. Ustawiono także na ze-
wnątrz obiektu dwie latarnie, które sta-
ły się pierwszymi w mieście lampami 
elektrycznymi o charakterze publicz-
nym. Ówczesna prasa nie szczędziła 

Sekretne życie młyna
Jednym z pierwszych obiektów, jakie widzą przyjeżdżający do Leszna koleją jest znajdują-
cy się na sąsiadującej z dworcem działce monumentalny budynek leszczyńskiego młyna. 
Industrialna zabudowa z dużymi oknami wpuszczającymi sporo światła do swego ponad 
stuletniego, surowego wnętrza zdecydowanie góruje nad pobliskimi obiektami. Zakład za-
mknięto w 2005 roku a sam obiekt wpisano do rejestru zabytków. To nie oznacza, że gmach 
przy ulicy Przemysłowej pozostaje przez cały czas opuszczony.

zachwytu nad inwestycją, zapraszając 
mieszkańców na spacer w okolice fa-
bryki. Ufając dawnej prasie, możemy 
domyślać się jak imponująco po za-
padnięciu zmroku prezentowała się in-
dustrialna zabudowa tej części miasta. 
Dziś w miejscu młyna znajdują się ga-
binety medyczne i oddział szpitalny. Po 

dawnej, przemysłowej zabudowie pozo-
stały fotografie, choćby w sąsiedztwie 
poradni okulistycznej. 

TWIERDZA LESZNO:
LIGHTSKIN I URBEX

Lightskin to Performatywna Rewita-
lizacja Przestrzeni Miejskich. W paź-
dziernikowy wieczór 2014 roku w nie-
czynnym budynku leszczyńskiego 

młyna odbył się wyśmienity spektakl. 
Chętnych do obejrzenia pokazu nie bra-
kowało. Wielką atrakcją obok świetlne-
go tańca była także szansa zwiedzenia 
młyna od środka. Inną możliwością zo-
baczenia stuletniego wnętrza jest eks-
ploracja miejska. Uczestnicy tej dysku-
syjnej formy zwiedzania opuszczonych 

wnętrz, licząc się z różnymi zagroże-
niami natury technicznej oraz często 
wykrywaczami ruchu, przedostają się 
do środka obiektu. Gmach młyna sil-
nie przyciąga, czego dowodem jest spo-
ro eksploracji zamieszczonych w sieci. 
Zgodnie z zasadą eksploratorzy pozosta-
wiają miejsce w formie zastanej. Znacz-
nie większym zagrożeniem są wandale 
bezsensownie niszczący zabytek. Obiekt 
może stanowić materiał źródłowy (dla 

studentów, pasjonatów itp.) zarówno ze 
względu na zabudowę jak i funkcjono-
wanie. Wystarczy tylko wspomnieć, że 
to w Zakładach Młynarskich w Lesznie 
opracowano metodę odciągania zanie-
czyszczeń ferromagnetycznych ze zbóż, 
rozpowszechnioną następnie w innych 
tego rodzaju zakładach na terenie kraju.

STARY MŁYN, NOWE ATRAKCJE

Zachowane centralne wały transmisyj-
ne, odsiewacze trzęsące, napędy paso-
we czy mlewniki walcowe stanowią wy-
jątkową pamiątkę po przemysłowym 
Lesznie. Zdecydowana większość po-
zostałego sprzętu znajduje się w mły-
nie od momentu uruchomienia. Urzą-
dzenia trzęsły podłogami gmachu przez 
cały XX wiek. Także wojenna zawieru-
cha nie spowodowała większych uszko-
dzeń. Wskutek wysadzenia przez Niem-
ców znajdującej się w pobliżu wieży 
ciśnień, w budynku młyna wypadły szy-
by z okien. Wyposażenie wyróżnia młyn 
spośród innych ceglanych, fabrycznych 
obiektów w mieście – Leszczyńskiej 
Fabryki Octu i Leszczyńskiej Fabryki 

„Ci, którzy kradną pług i kradną w młynach lub kościołach… oraz zdrajcy, 
podpalacze czy mordercy - tych należy poddać karze łamania kołem”.

Średniowieczny kodeks Środy Śląskiej tak samo ocenia
popełnienie morderstwa i napad rabunkowy na młyn.
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Pomp. Trudno wyobrazić sobie prze-
chadzkę po mieście bez przyciągających 
wzrok czerwonych cegieł dawnych fa-
bryk, natomiast ich wnętrza zupełnie 
zatraciły historyczny charakter. Obiekt 
ma do zaoferowania miastu także inną 
atrakcję, której brak w Lesznie jest od-
czuwalny. To punkt widokowy z posta-
wionego w czasie I wojny światowej 
silosu (jego powstaniu towarzyszyło 
sporo protestów, m. in. wysokość silosu 
przerastała zdolność gaśniczą ówczesnej 
straży ogniowej). 

DEINDUSTRIALIZACJA

Zwana kontrrewolucją przemysłową 
polega na nadawaniu nowych funkcji 
obiektom poprodukcyjnym. Nie tylko 
duże miasta pochłaniają dawne fabryki 
(np. Młyn w Bydgoszczy), lecz podob-
ne zjawiska zachodzą także w zdecydo-
wanie mniejszych ośrodkach miejskich. 
Taki przykład stanowią Szamotuły i zre-
witalizowany Młyn Żytni z roku 1905. 
Pozostaje ufać, iż zakładana rewitali-
zacja leszczyńskiego młyna określana 
mianem mixed-use (rozwój mieszany) 
powiedzie się i mieszkańcy na powrót 
będą mogli korzystać z tego pięknego 
obiektu!

MATEUSZ GOŁEMBKA Udany przykład rewitalizacji młyna w Szamotułach.
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Maciej 
Orzałkiewicz 

ma bzika na punkcie starych po-
jazdów. W jego kolekcji znajduje się 
obecnie aż 18 niewielkich traktorów 
(w tym 11 ursusów 308 – to największy 
zbiór tej marki w kraju), 3 syreny R20, 
1 fiat 126p (popularny maluch), 1 polo-
nez „Borewicz” oraz 5 motorów WSK 
(komarków). Największy problem sta-
nowi brak miejsca postojowego, tym 
bardziej, że sporo przestrzeni zajmu-
ją też inne zbiory, na przykład kolek-
cja gadżetów związanych z nieistniejącą 
już Fabryką Samochodów Małolitrażo-

Jedyna taka - tylko w Gronowie!
Rok 1968. W Jarocińskim Zakładzie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa ma miejsce krótki epizod związany z produkcją trójkołowych 
ciągników rolniczych Jaromka. W sumie z taśmy zjedzie zaledwie około 200 sztuk tych nietuzinkowych pojazdów. W grudniu 2015 roku 
jeden z nich trafi w ręce Macieja Orzałkiewicza, fana polskiej motoryzacji PRL z leszczyńskiego Gronowa. Przez rok pozostanie w opła-
kanym stanie, a potem przejdzie gruntowną renowację...

JAROMKA W SKRÓCIE:

- silnik i skrzynia biegów z ciągnika Dzik-2 
- jedno koło jezdne z przodu z hamulcem ręcznym 
- kierownica typu motocyklowego od WSK M11 
- instalacja elektryczna 
- zaczep do przyczepiania maszyn rolniczych i przyczep o ładowności do 800 kg

wych, set-
ki zakładowych 

tablic z zakresu BHP czy bogaty zbiór 
wszystkiego, co związane z ursusem.
- Jestem totalnie zwariowany na tym 

punkcie - przyznaje bez ogródek pan 
Maciej. - Pasja zrodziła się kilkana-
ście lat temu, gdy gościłem na  Ogólno-
polskim Festiwalu Starych Ciągników 
i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Sa-
melczaka w Wilkowicach. Tak rozpoczę-
ła się moja przygoda ze starymi ciągni-
kami. Choć rolnikiem nigdy nie byłem, 
widok traktorów obudził we mnie spore 

emocje. Pokochałem je.
Wkręcił się na tyle moc-

no, że środowisko miłośników ma-
szyn rolniczych stało się jego drugą ro-
dziną. Wie dosłownie wszystko. O nim 
również wiedzą dosłownie wszystko. 

Zaangażował 
się na dobre. Działa 

przy organizacji festiwalu w Wilkowi-
cach, utrzymuje kontakt z wieloma ko-
lekcjonerami, jeździ po Polsce goszcząc 

Silnik Jaromki po renowacji.

Maciej Orzałkieiwcz, Jaromka i prezes 
firmy jaroma Zbigniew Wojciechowski.

Jaromka przed renowacją. Silnik maszyny przed renowacją.
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Jedyna taka - tylko w Gronowie!
na kolejnych festiwalach, uczestniczy 
w zjazdach w kraju i poza jego grani-
cami… no i regularnie powiększa swo-
ją kolekcję.

***

Jaromka – jedna z zaledwie 11 zacho-
wanych w Polsce – trafiła do niego 
w grudniu 2015 r. 
- To był złom. Nic nie zachowało się 

w dobrym stanie, żadna część, ani jed-
na śrubka. Mimo to chciałem tchnąć 
w traktorka drugie życie, co po mniej 
więcej roku pracy, z pomocą kole-
gi Gabriela Reszczyńskiego, udało się 
wykonać.
Schorowana Jaromka została rozebrana 

do suchej nitki. 
- Szacuję, że jej spoczynek trwał ze 20 

lat. Odrestaurowanie tak zapuszczo-
nej maszyny kosztowało nas ogrom pra-
cy i czasu. Silnik i skrzynia biegów wy-
magały całkowitego remontu. Każda 
śrubka, przewód, blaszka… poszuki-
wania i zakup części zamiennych, wal-
ka z korozją, czyszczenie, malowanie… 
a na koniec składanie śrubka po śrub-
ce. Mniej więcej rok pochłonęła walka 
o to, aby Jaromka odzyskała swój daw-
ny blask. Ale potem, gdy po raz pierw-
szy udało się ją odpalić… coś niezwy-
kłego! Olbrzymia satysfakcja i radość! 
Nie żałuję ani jednej sekundy spędzonej 
w warsztacie. Było warto!
Obecnie Jaromka wygląda tak, jak-

by dopiero co zjechała z taśmy produk-
cyjnej. Dopracowano każdy, nawet naj-
mniejszy detal. Nie dziwi zatem, że pod 
ogromnym wrażeniem dzieła pana Ma-
cieja był prezes i pracownicy firmy Ja-
roma, którzy zaprosili fana polskiej 

motoryzacji z Gronowa na obchody 
80-lecia istnienia zakładu. Jaromka ro-
biła furorę i była tematem numer jeden.
- To mój najcenniejszy okaz – zaznacza 

Maciej Orzałkieiwcz. I szybko doda-
je, że wraz z końcem realizacji spekta-
kularnego dzieła nie nadszedł zmierzch 
rozwoju jego pasji. Bynajmniej. - Cią-
gle marzę… i planuję. Ale co dokładnie, 
nie zdradzę. Powiem tylko, że po głowie 
chodzi mi ciągnik większego kalibru.

MICHAŁ DUDKA

Jaromka o numerze 192 w 1968 roku 
kosztowała

34.700 zł.

Zdrowie, rodzina, miłość, bliscy – to 
najczęstsze odpowiedzi na pyta-
nie, co jest dla ciebie w życiu ważne. 
Z drugiej strony zapominamy o tym 
wszystkim planując i marząc. Serio. 
Wystarczy zapytać męża, siostrę, ko-
legę, czego oczekuje od życia w no-
wym roku, o czym marzy. Co usły-
szymy? Że o zdrowiu swoich dzieci? 
Że o czasie spędzonym z bliskimi? Że 
o dobrej kondycji fizycznej? Bynaj-
mniej. W pierwszej chwili na tapecie 
pojawią się dalekie podróże, remont 
kuchni, być może nowa praca z więk-
szymi zarobkami czy inne płaszcze 
najnowszej kolekcji. Ewentualnie do-
piero po chwili zadumy na pierwsze 
miejsce wyskoczą najbliżsi.

Bo tak to już niestety jest, że o miło-
ści marzy tylko ten, komu jej brakuje. 
O zdrowiu marzy chory, a o rozmo-
wie z bliskimi ten, który najważniej-
sze w życiu kontakty zaniedbał. Jeśli 
kochasz, jeśli jesteś zdrowy, jeśli masz 
kochającą, szczęśliwą rodzinę… to 
zapominasz o tym, że właśnie to jest 
najważniejsze. Z każdym kolejnym ro-
kiem utrzymanie takiego stanu rzeczy 
powinno być dla ciebie priorytetem. 
Najważniejszym i najcenniejszym 
marzeniem. Nic innego. Nic z palety 
dóbr, których jeszcze nie osiągnąłeś.

Mój znamienity Kolega mówił tak: 
Nowak jak zazdrości Kowalskiemu, to 
nowego domu, bryki albo kupy szma-
lu. Rozmawiasz z kimś to słyszysz, że 
temu to się ale powodzi, bo na wcza-
sy wyjechał, albo bo kupił synowi sa-
mochód. Ale nigdy nie słyszałem 
czegoś w stylu „Zobacz, ten jest ale 
szczęśliwy: ma zdrowego syna, żona 
go kocha, a do tego nerki pracują jak 
należy. Pozazdrościć!”.
Śmiechem-żartem, ale mnóstwo 
w tym życiowej prawdy. O najważ-
niejszym nie pamiętamy. Do przemy-
śleń nad szczęściem zmuszamy się 
dopiero wówczas, gdy owo szczęście 
z rąk nam się wymyka.

O tym, co w życiu jest najważniejsze, 
doskonale wie niemowlę. Zaspoka-
ja podstawowe potrzeby, a poza tym 
oczekuje miłości i bezpieczeństwa. 

O co powalczysz?
Grudzień. Z jednej strony czas refleksji i podsumowań, z drugiej planów i postanowień. Jak widzisz 
2018 rok? Nowy samochód, zmiana fryzury, pięć kilo mniej? A może jednak oczekujesz od przy-
szłości czegoś ważnego? Takiego naprawdę ważnego...

Niczego więcej. Nie marzy o dobro-
bycie, o wielkiej karierze czy o zwie-
dzeniu całego świata. Gdy mu źle, gdy 
nie może spać, wystarczy, że podasz 
mu palec, choćby ten najmniejszy. 
Obejmie go mocno i to mu wystar-
czy. Twoja bliskość jest jego spełnie-
niem marzeń. Twoja uwaga i miłość 
to wszystko, czego potrzebuje, aby 
być szczęśliwym.

Można by rzec, że głupiutkie to dzie-
ciątko – tak niewiele mu do szczęścia 
potrzeba… Ale ja myślę, że to dziecko 
jest dużo bardziej świadome i mądre, 
niż my. To ono nas powinno uczyć, co 
w życiu jest ważne. To ono powinno 
nam uświadomić, o czym marzymy. 
Tak naprawdę.

ZAUFANY
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Cztery pokolenia Tylińskich dbają o nasze dachy
PHB „Tyliński” z Leszna świętuje 55 lat swojego istnienia. Przedsiębiorstwo 
jest w regionie synonimem wysokiej jakości, co dostrzega wielu klientów. 
Przykładem certyfikat na wykonywanie robót w obiektach zabytkowych.

Jak na warunki leszczyńskie, przed-
siębiorstwo może pochwalić się dłu-
gą historią, sięgającą początku lat 

sześćdziesiątych minionego wieku. Za-
częło się od Feliksa Tylińskiego, któ-
ry w 1962 roku w Izbie Rzemieślniczej 
w Poznaniu zdobył dyplom mistrzowski 

w zawodzie dekarz, zdobywając tym sa-
mym uprawnienia do prowadzenia 
działalności. W początkach funk-
cjonowania firma zajmowała się 
świadczeniem usług dekarsko-
-blacharskich. Wykonywano 
pokrycia dachowe w róż-
nych formach - od tra-
dycyjnych pokryć 
papowych po 
skompliko-
wane kry-
c i a  d a -
chów 
dachówką lub blachą miedzianą.
Rozwój przedsiębiorstwa nabierał tem-

pa. Feliks Tyliński pasją dekarską zaraził 
swojego syna Mirosława. W latach 1970-
1972 zdobył on uprawnienia do prowa-
dzenia takiej działalności i w pracach de-
karsko-blacharskich pomagał swojemu 
ojcu. W latach 1972 - 1976 działalność 
rzemieślniczą na własną rękę prowadził 
w Głogowie, aby następnie kontynuować 
ją w Lesznie.

***

Transformacja ustrojowa w Pol-
sce wymusiła zmiany w działalności 

przedsiębiorstwa, ale nie zachwiała jego 
podstawami. Wręcz przeciwnie. Gospo-
darka wolnorynkowa pozwoliła rozwinąć 
skrzydła i rozszerzyć zakres działalności. 
W 1996 roku powstało PHB „Tyliński”, 
którego właścicielami zostali Mirosław 
Tyliński, Jarosław Tyliński oraz Arka-
diusz Tyliński. Do dotychczasowej oferty 
firmy dołączyło świadczenie usług w za-
kresie robót budowlanych. Ponadto przy 
ulicy Leśnej 1 w Lesznie otwarto Hur-
townię Pokryć Dachowych.

Warto podkreślić, że w 1995 roku firma 
otrzymała certyfikat konserwatora zabyt-
ków na wykonywanie prac na obiektach 
zabytkowych. Dodajmy, że takie upra-
wienia otrzymują wyłącznie firmy, które 
znają się na rzeczy.
Rok 1997 przyniósł kolejne zmiany 

w firmie, która przeniosła się, wraz z hur-
townią, na ul. Święciechowską 49 i mie-
ści się tam do dzisiaj. W 2009 roku, po 
przejściu na emeryturę Mirosława Tyliń-
skiego, firmę prowadzą dalej jego brat 

Mirosław Tyliński - chociaż jest 
już na emeryturze, wciąż troszczy 
się o rozwoj przedsiębiorstwa. 
Nie mal codziennie przechadza 
się po placu hurtowni.

Dyplom mistrzowski Feliksa Tylińskiego. Od tego wszystko się zaczęło. 
Marka firmy „Tyliński” budowana jest przez kilka pokoleń.

Brygada dekarska firmy PHB „Tyliński”. Podstawą działania każdej firmy jest zgrany zespół.
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Jarosław Tyliński, a także syn - Arka-
diusz Tyliński. O rodzinnym charakterze 
przedsiębiorstwa niech świadczy fakt, że 
w szeregach spółki pracuje także syn Ar-
kadiusza - Damian Tyliński. Mirosław 
Tyliński jednak wciąż troszczy się o roz-
wój firmy i codziennie można spotkać go 
przechadzającego się po placu hurtowni.

Arkadiusz Tyliński - jeden ze współwłaścicieli fir-
my. W 2017 roku zdobył Koronę Maratonów.

Poszerzenie spektrum działalności po-
zwoliło pozyskać firmie BHB "Tyliński" 
nowych klientów, a także ugruntować po-
zycję na rynku lokalnym. Od 2001 roku 
przedsiębiorstwo weszło również w ob-
szar związany z budową domów jed-
no- i wielorodzinnych. Odbiorcami to-
warów i usług firmy są zarówno klienci 
indywidualni, jak również firmy dekar-
skie i ogólnobudowlane.
W 2004 roku Arkadiusz Tyliński dopro-

wadził do zjednoczenia branży dekarskiej 
z Leszna i okolic, tworząc "Stowarzysze-
nie Leszczyński Klub Dekarzy". Zrzesza 
on około 20 przedsiębiorstw.

***

W latach dwutysięcznych, w okresie 
boomu budowlanego, firma zatrudnia-
ła prawie 60 osób. W międzyczasie spod 
skrzydeł Tylińskich wyfrunęło wielu 
adeptów sztuki dekarskiej, którzy założy-
li własne działalności i do dzisiaj współ-
pracują z firmą ze Święciechowskiej 49. 
Aktualnie przedsiębiorstwo zatrudnia 25 
osób. O początku powstania hurtowni 
w firmie pracują Aldona Bartnikowska, 
Kamila Biernaczyk, Marcin Knop, Grze-
gorz Knuła, Damian Tyliński, a także de-
karze - Robert Włodarczyk, Paweł Pio-
trowski, Arkadiusz Adamski, Dawid Ast 
i Szymon Matuszewski
- W tym roku przyjęliśmy pod nasze 

skrzydła dwóch uczniów, którzy pobie-
rają nauki na kierunku budownictwo 

w ramach studiów dualnych w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej - mó-
wi Arkadiusz Tyliński, współwłaściciel 
przedsiębiorstwa.
W ubiegłym roku firma "Tyliński i Spół-

ka" przystąpiła do sieci Polskich Hur-
towni Dachowych, zrzeszającej 32 firmy 
tej branży w Polsce. Realizując strategię 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
spółka sponsoruje amatorski klub piłkar-
ski, składający się z pracowników firmy. 
Sport uprawia czynnie Arkadiusz Tyliń-
ski. Przed laty startował 
w zawodach motocrosso-
wych, zdobywając w Pol-
sce wiele mistrzowskich 
tytułów w klasie amatorskiej. Obecnie 
z zamiłowaniem biega, sięgając po laury 
w półmaratonach i maratonach. W ubie-
głym roku zdobył Koronę Półmarato-
nów, a w tym roku - Koronę Maratonów. 
Zimą szusuje po górskich stokach w ca-
łej Europie. Drugi spośród właścicieli 

przedsiębiorstwa - Jarosław Tyliński - in-
teresuje się motoryzacją ze szczególnym 
naciskiem na pojazdy w wersji kabriolet. 
W sezonie letnim pokonuje nimi setki ki-
lometrów, a kiedy na tor żużlowy wyjeż-
dżają leszczyńskie "Byki", kibicuje im do 
do utraty tchu.

Siedziba firmy „Tyliński i Spółka” mieści się w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 49.

Podstawą działania każdej firmy jest zgrany zespół.

PHB „TYLIŃSKI” SPÓŁKA Z O. O. – SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Święciechowska 49, 64-100 Leszno

tel. 65/529-37-28 | fax. 65/529-50-11| hurtownia@tylinski.com.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00; w soboty nieczynne 67
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Węglowy oddech powiększającego się miasta
- Dziewczyny na dole trzęsły się ze strachu i tylko powtarza-
ły: Jezu, Piotr, ty masz żonę, dzieci - wspomina wydarzenia 
sprzed lat Piotr Szpurek, dawny kierownik Zakładu Energetyki 
Cieplnej w Lesznie. A on wchodził na szczyt smukłej konstruk-
cji, żeby wymienić żarówki przepalone w lampach ostrzegaw-
czych. Po dawnej ciepłowni przy ul. Dekana pozostał tylko sta-
lowy komin.

Kotłownie w leszczyńskich ka-
mienicach w okresie powo-
jennym to było coś. Jeden 

piec umieszczony w piwnicy produko-
wał ciepło, które rozprowadzane by-
ło za pośrednictwem układu centralne-
go ogrzewania. Takie małe piece były 
przedsmakiem tego, co miało się wyda-
rzyć wkrótce. Rozwój technologii ciep-
lnej był imponujący. W ciągu kilkunastu 
lat w mieście zaczęły powstawać kot-
łownie obsługujące już nie pojedyncze 
budynki, lecz całe ich zespoły. W latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia były 
to instalacje wnoszące pewien powiew 
świeżości w branżę grzewczą. W tam-
tym okresie w Lesznie powstało kolejno 
pięć kotłowni osiedlowych.
- Pierwszą uruchomiono dla osiedla Si-

korskiego. Zasilana była węglem. Ko-
lejna, wybudowana przy ulicy Bohate-
rów Westerplatte, przeznaczona była 
dla nowego osiedla Zwycięstwa. Miała 
już inną konstrukcję, była wydajniejsza, 
a opalało się ją nie węglem, lecz miałem 
węglowym. Była przy tym wydajniejsza 
niż obiekt na ulicy Sikorskiego - opowia-
da Jerzy Pieprzyk, starszy mistrz w ów-
czesnym Zakładzie Energetyki Cieplnej.
Kolejny obiekt został wybudowa-

ny w miejscu obecnego Freshmarketu 
na ul. Niepodległości i dostarczał ener-
gię dla dużego osiedla Prochownia. 

Technologicznie wyprzedzał dwie wspo-
mniane kotłownie, a miał węglowy był 
podawany w nim taśmociągiem. Dwie 
kotłownie uruchomiono również w re-
jonie ul. Opalińskich i Okrzei. W zało-
żeniu były one jednak rozwiązaniami 
tymczasowymi.

***

Kiedy w połowie lat siedemdziesią-
tych Leszno stało się stolicą wojewódz-
twa, a kolejne osiedla wyrastały niczym 
grzyby po deszczu i parły w kierun-
ku wschodniej granicy miasta, pojawił 
się pomysł uruchomienia jednej dużej 
ciepłowni. Jej budowa miała zaspoko-
ić również zapotrzebowanie na ciepło 
dla nowego, wielkopłytowego osiedla 
Sułkowskiego.
- Ulica Dekana, gdzie zaplanowano du-

żą ciepłownę, położona była wówczas 
poza obszarem zwartej zabudowy. Zanim 
powstał obiekt docelowy, energię dla 
Sułkowskiego dostarczała znajdująca 
się w tym samym miejscu kotłownia tym-
czasowa - wspomina tamte czasy Piotr 
Szpurek, były kierownik Zakładu Ener-
getyki Cieplnej.
Nowy obiekt z okazałym, górującym 

nad miastem sześćdziesięciometrowym, 
stalowym kominem został uruchomiony 
na przełomie lat 1976-1977.



27# dzieje najnowsze

Węglowy oddech powiększającego się miasta
- Miałem wtedy zaledwie dwadzieścia 

kilka lat i spoczywała na mnie wielka 
odpowiedzialność - opowiada P. Szpu-
rek. - Pokierowałem nową ciepłownią, 
chociaż byłem krótko po szkole i miałem 
tylko niewielkie doświadczenie z Elek-
trowni Dolna Odra koło Szczecina.
Ciepłownia na ul. Dekana stanowiła 

przeskok jakościowy w porównaniu do 
małych kotłowni osiedlowych.
- Tutaj były szafy sterujące, mnó-

stwo przycisków, przełącz-
ników - mówi P. Szpu-
rek. - Tak naprawdę my 
uczyliśmy się obsługi 
tych urządzeń. Na po-
czątku mieliśmy też po-
ważne kłopoty z jakością 
wody w sieci ciepłowni-
czej, co doprowadzało do 
awarii. Działo się tak, ponie-
waż rury znajdujące się 

w kotłach zachodziły kamieniem. Cie-
płownia miała co prawda stację uzdat-
niania wody, ale na początku nie wie-
dzieliśmy, jak ją ustawić, aby uzyskać 
pożądane parametry.

***

Dawni pracownicy z rozrzewnieniem 
opowiadają o pracy w Zakładzie Ener-
getyki Cieplnej, położonym przy ul. 

Dekana.
- Byliśmy pasjonatami tego, co ro-

biliśmy. Chłonęliśmy wiedzę, spę-
dzając w zakładzie mnóstwo cza-
su. Czasami przychodziliśmy 
poza godzinami pracy, bo nas 
tam ciągnęło - mówią zgodnie J. 
Pieprzyk i P. Szpurek.
Obaj przytaczają anegdo-

ty związane z wymianą ża-
rówek w lampach 

ostrzegawczych na szczycie stalowego 
komina.
- Z racji ruchu lotniczego trzeba było 

tego pilnować, a - jak wiadomo - trady-
cyjne żarówki nie należały do zbyt trwa-
łych. Regularnie wchodziłem na górę, 
mimo - delikatnie mówiąc - nie najlep-
szych zabezpieczeń. Człowiek był mło-
dy, nie zastanawiał się nad 
tym, co może się wy-
darzyć. Dzisiaj do ta-
kich zadań są spe-
cjalne firmy, stosuje 
się odpowiedni sprzęt 
zabezpieczający. 
A ja brałem żarówki 
i wdrapywałem się na 
górę. Najpierw jedna 
platforma i odpoczynek, 

później druga, a na końcu trzecia. Ko-
min odchylał się pod wpływem wiatru, 
wyraźnie czułem to pod stopami. Nie po-
wiem, panorama Leszna ze szczytu by-
ła niesamowita, ale później trzeba było 
zejść. Człowiek patrzył pod nogi, a tam 
przepaść. To dopiero były emocje - rela-
cjonuje J. Pieprzyk.

Na górę, w celu wymiany żarówek, 
wchodził również sam kierownik 

Piotr Szpurek, a z poziomu grun-
tu obserwowały tę operację kole-
żanki z ciepłowni.
- Dziewczyny na dole trzęsły się 

ze strachu i tylko powtarzały: 
Jezu, Piotr, ty masz żonę, dzieci 
- wspomina.
Podczas "zimy stulecia" na prze-

łomie 1978 i 1979 roku w ciepłowni 
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ciąg dalszy
na następnej
stronie

Jerzy Pieprzyk i Piotr Szpurek
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REKLAMA

przy ul. Dekana trzeba było ograniczyć 
moc.
- Na dworze było minus 30 stopni Cel-

sjusza przez co zamarzł miał węglowy. 
Mieliśmy problem, żeby go podawać, ale 
- mimo tych trudności - mieszkańcy mie-
li ogrzewanie i ciepłą wodę - opowiada 
J. Pieprzyk.

***

Z biegiem czasu na wschodzie Lesz-
na rosły nowe bloki. Dynamicznie roz-
wijało się osiedle Przyjaźni, wobec cze-
go wzrosło również zapotrzebowanie na 
energię. Na ul. Dekana dostawiano no-
we kotły. Później jeden z nich zupełnie 
usunięto, aby zastąpić go nową, ponad 

dwukrotnie wydajniejszą konstruk-
cją. Miała ona jedną zasadniczą wadę - 
ilość produkowanych pyłów tak bardzo 
się zwiększyła, że filtry nie były w sta-
nie wszystkiego wychwycić. Miesz-
kańcy okolicznych budynków skarży-
li się przez to na brudne okna i parapety. 
Obiekt stworzony poza zabudową, w la-
tach osiemdziesiątych został otoczony 

przez nową tkankę miejską. Co prawda 
bliskość ciepłowni gwarantowała ma-
łe straty w przesyle energii, ale z drugiej 
strony obiekt w ogóle nie obsługiwał od-
dalonego Zatorza i starej części Lesz-
na. Kłopotliwy stał się transport setek 
ton miału węglowego, potrzebnego do 
obsługi zakładu. Trzeba go było wozić 
z bocznicy kolejowej wywrotkami przez 
całe miasto, co bywało uciążliwe. Stąd 
późniejsza koncepcja na wybudowanie 
nowej Ciepłowni "Zatorze" z dostępem 
do torów kolejowych, która obecnie od-
powiada za dostarczanie energii na teren 
niemal całego miasta.
Ciepłownia przy ul. Dekana została wy-

łączona z użytku w 1996 roku. Obiekty 
sprzedano. Do dziś pozostał po niej cha-
rakterystyczny stalowy komin, służący 
jako konstrukcja pod anteny dla nadaw-
ców radiowych i operatorów telefonii 
komórkowej. Do dziś pozostaje jednym 
z charakterystycznych obiektów Lesz-
na, widocznym dokładnie z każdej nie-
mal strony.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

PS  Dziękuję Miejskiemu Przedsiębior-
stwu Energetyki Cieplnej za udostęp-
nienie archiwalnych zdjęć nieczynnego 
obiektu przy ul. Dekana.

Komin nieczynnej ciepłowni przy ul. Dekana widziany od strony Antonin. Na pierwszym planie osiedle mieszkaniowe Wieniawa. Zdjęcie: Łukasz Domagała

ciąg dalszy tekstu z poprzednej strony
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Na Grodzkiej w Krakowie czuć klimat 
dawnych czasów, o Grodzkiej w Lub-
linie śpiewa polski zespół Bajm, ale 
i leszczyńskiej ulicy Grodz-
kiej nie można odmówić 
uroku. Wciśnięta pomiędzy 
Słowiańską a Wałową, przeci-
nająca Łaziebną i Średnią, sta-
nowi bramę do dawnej dziel-
nicy żydowskiej. Nie ma tu zgiełku jak 
na rynku, a to ważna rzecz. Właśnie na 

Grodzka ulicą
dobrego smaku
Jeśli mięso, to dobrej jakości, jeśli frytki - to robione na miejscu, ze 
specjalnej odmiany ziemniaków. Na krótkiej ulicy o największym 
zagęszczeniu lokali gastronomicznych w Lesznie powstała właśnie 
restauracja w amerykańskim stylu - Jack&Jeff. I jak to w Ameryce 
bywa, również i tutaj wszystko musi być duże.

W Jack&Jeff będzie można skosztować drinków w rozmiarach XL i XXL. Jak 
niesie wieść gminna, są wyjątkowo mocne.
tej ulicy, położonej w starej części Lesz-
na, znajdują się obok siebie trzy lokale 
gastronomiczne.
Na pewno słyszeliście o La Calmie - re-
stauracji, która w wymiarze lokalnym 
zaserwowała leszczyniakom małe "ku-
chenne rewolucje". Startowała z dania-
mi kuchni światowej, spopularyzowała 
w mieście tak zwane diety pudełkowe, 
a dziś promuje dania tradycyjnej wiel-
kopolskiej kuchni, autentycznej, bazują-
cej wyłącznie na świeżych produktach. 
W kuchni wykorzystywane są skład-
niki pochodzące właśnie z tego regio-
nu, produkowane przez gospodarzy, 
a nie pozyskiwane metodą przemysło-
wą. Dania przygotowywane są metodą 
sous-vide.
- Osobiście stoję na stanowisku, że restau-
racje powinny się profilować - mówi Wal-
demar Kaniewski, właściciel La Calmy, 
a teraz również nowej restauracji, która 

powstała przy ul. Grodzkiej.
Tą nową restauracją jest Jack&Jeff, 

pierwszy w mieście lokal 
w stylu amerykańskim. Nie 
chodzi tu o samą nazwę, 
ale także o menu, zgoła 
odmienne od tych, jakie 
można spotkać w innych 

miejscach w Lesznie. Jak głosi legen-
da, w lokalu to Jack zajmuje się barem, 
a Jeff odpowiedzialny jest za kuchnię. 

I robią to w iście amerykańskim stylu, 
czyli w wersji "big". Wystarczy kilka spoj-
rzeń na menu, aby wiedzieć, że to nie 
przelewki: "Zagrycha od Krychy", "Wół 
i bułka" czy "Złap byka za rogi, a kurę za 

nogi" albo "Krowa trawę wcina; kurczę, 
wieprzowina!".
W wersji XL albo XXL serwowane są po-
trawy przygotowywane bezpośrednio 
na miejscu z mięsa wysokiej jakości, 
specjalne dostarczanego do Jack&Jeff'a. 
Pomimo że kuchnia amerykańska koja-
rzyć się może z tłustą dietą, to właśnie 
jakość składników przesądza o tym, czy 
tak jest. A tutaj nie ma półfabrykatów. 
Frytki powstają na miejscu ze specjalnej 

Pani Agnieszka za barem. To tutaj po-
wstają wyjątkowe drinki.

Jedna ulica - trzy lokale. Po lewej stronie La Calma, po prawej - Jack&Jeff.

odmiany ziemniaków, podobnie jest 
z burgerami, stripsami czy makaro-
nem z krewetkami oraz makaronami 
w   w e r s j i 
na boczku 
i w śmieta-
nie. W loka-
lu dostęp-
ne są ( jak 
to w Ame-
ryce!) steki, a także pizza, ale 
przygotowywana w inny sposób niż 
wszędzie - z takimi dodatkami, w jakich 
gustują mieszkańcy Leszna.
Wisienką na torcie w menu Jack&Jeff'a są 
drinki od klasycznych odmian w wer-
sji XL (420 ml) oraz XXL (650 ml) po gi-
gaczachę, dedykowaną dla dwóch do 
czterech osób Na miłośników alkoho-
li lekkich czekają piwa czeskie, a także 
niedostępny nigdzie indziej w mieście 
truskawkowy porter.
Jack&Jeff, umocowany w  klimacie 
Grodzkiej, ma nie tylko uwodzić pod-
niebienie, ale być także esencją dla du-
cha. Stąd też plany na organizację w lo-
kalu kameralnych spotkań z muzyką na 
żywo.
- Menu restauracji będzie ewoluować. 
Myślimy między innymi o wprowadzeniu 

wędzonych żeberek - zapewnia W. 
Kaniewski.
Więcej nie zdradzimy. Trzeba spróbo-
wać samemu. Jack&Jeff czynny jest 
codziennie, z wyjątkiem poniedział-
ków. Każdego dnia można liczyć także 
na smaczne promocje. Widzimy się na 
Grodzkiej!

W lokalu można skosztować amery-
kańskich dań w najlepszym wydaniu.
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Nowy Rok przywitaj z Eurotop!
Panią Katarzynę Mencel-Zielińską, 

właścicielkę znanego leszczyńskiego 
biura podróży Eurotop, pytamy o to, 
czy spóźnialscy mogą liczyć jeszcze 
na jakieś oferty sylwestrowe?

Serdecznie zapraszam, w naszym biu-
rze każdy znajdzie coś dla siebie. Zo-
stało nam jeszcze trochę 
miejsc na tanie wyjazdy 
Sylwestrowe do europej-
skich stolic, co jest szcze-
gólnie popularne wśród 
młodzieży. Znajdzie się też 
coś dla lubiących przy oka-
zji pozwiedzać, czy przywi-
tać Nowy Rok z kieliszkiem 
szampana pod palmami… 
Zima to doskonała pora na 
ucieczkę od jesieni, prze-
dłużenie sobie lata i nała-
dowanie akumulatorów. Mamy coraz 
większy wybór ofert w tym zakresie. 
Świat staje się coraz mniejszy i cieszy 
fakt, że coraz więcej osób może sobie 
na takie wyjazdy pozwolić - ceny robią 
się coraz przystępniejsze. Święta, czy 
Sylwester w takich okolicznościach 
będą na pewno niezapomniane…

Zima to również dobra pora na pla-
nowanie letnich wakacji, czy warto 
rezerwować je tak wcześnie?
Ależ oczywiście, oferty na LATO 

2018 sprzedajemy już od września 
br. Wczesna rezerwacja wakacji daje 
większą możliwość wyboru odpowied-
niego hotelu, atrakcyjne ceny, pakiety 

gwarancji, gratisowy po-
byt dla dziecka w okre-
ślonym wieku itd. Sa-
ma lubię podróżować, 
poznawać nowe miej-
sca i kultury, więc chęt-
nie zarażam tym naszych 
Klientów. Zwracam uwa-
gę, aby oferta była dosto-
sowana do ich potrzeb,  
dlatego co roku przybywa 
nam spore grono zadowo-
lonych Klientów. W tym 

miejscu chciałabym serdecznie po-
dziękować wszystkim naszym miłym 
Klientom i Sympatykom, za zaufanie 
jakim nas co roku obdarzają, powierza-
jąc nam organizację swoich wymarzo-
nych wakacji, za wszystkie miłe słowa 
i podziękowania po kolejnych udanych 
wakacjach. Szczególnie nam miło, że 

wielu Klientów jest z nami od same-
go początku, tzn. od 2000 roku! Bardzo 
dziękujemy za lojalność, bo to dzię-
ki Wam nasze biuro może tak długo 
funkcjonować, a nam chce się dla Was 
pracować!

Wszystkim Klientom i Sympatykom 
oraz ich Rodzinom życzymy cudow-
nych i magicznych Świąt oraz nieza-
pomnianego Sylwestra, a w Nowym 
Roku wielu - nie tylko podróżniczych 
- marzeń oraz siły do ich realizacji.
 

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

Wkręcenie płytki paznokciowej jest dolegli-
wością często myloną z wrastaniem paznok-
cia i zamiennie nazywaną przez Pacjentów 
gabinetów podologicznych. Mimo, iż do-
legliwości w obu przypadkach są podobne, 
obraz problemów jest znacznie odmienny. 
Paznokieć wkręcający cechuje się zakręce-
niem w stronę łoża jego brzegów, powodu-
jąc zaciskanie wrażliwej tkanki znajdującej 
się pod płytką paznokciową, wywołując du-
żą bolesność. Paznokcie wkręcające się, ze 
względu na swój rurkowaty kształt wywołują 
duży dyskomfort w trakcie chodzenia, zdarza 
się, iż nie jest możliwe założenie zabudowa-
nego obuwia. Uciążliwe jest także skracanie 
paznokci, ponieważ są pogrubiałe i twarde. 
Bardzo często paznokciom tym towarzyszą 
infekcje grzybicze. Ich przyczyną są wolne 
przestrzenie tworzące się pod nieprawidłowo 
ułożoną płytką, a także, w związku z zacieś-
nioną tkanką, osłabione krążenie i związane 
z nim niedostateczne odżywienie komórek 
łożyska, ułatwiające rozwój grzybów.  
   
Przyczyny wkręcania paznokci:  
- suchość paznokci  
- predyspozycje genetyczne  
- deformacje stóp  
- choroby kości  

- nieodpowiednie obuwie (wąskie, ciasne)  
- urazy mechaniczne  
- nieprawidłowe skracanie paznokci  
   
Korekcja paznokcia wkręcającego się po-

lega na nadaniu płytce właściwej, naturalnej 
płaszczyzny. Zabieg korekcji 
polega na uniesieniu wkręco-
nych brzegów paznokcia i na 
stabilizacji kształtu. W przy-
padku wieloletnich deforma-
cji zdarza się, iż uzyskiwanie 
poprawnego kształtu trwa kil-
ka miesięcy. Niewątpliwie, 
szybkość uzyskanych rezul-
tatów uzależniona jest prze-
de wszystkim od systema-
tycznych wizyt w gabinecie, 
a także od zaangażowania 
oraz sumienności Pacjenta 
w domu i stosowania się do zaleceń.  
   
Przypadek gabinetu PODOlove:  
Mężczyzna, 39 lat. Zanim trafił do gabinetu 

(pierwsza wizyta odbyła się w sierpniu br.), 
od wielu lat zmagał się z bolesnością palu-
chów obu stóp, wywołaną wkręcaniem pa-
znokci. Od kilku miesięcy miał także prob-
lem z noszeniem pełnego obuwia. W czasie 

pierwszej wizyty płytka okazała się znacz-
nie pogrubiała, bardzo twarda oraz nieela-
styczna, co znacznie utrudniało korekcję. 
Wspólnie z Pacjentem podjęliśmy decyzję 
o przesunięciu zabiegu za kolejne 2 tygodnie. 
W tym czasie Pacjent stosował preparat uela-

styczniający paznok-
cie. W dzień zabie-
gu udało się uzyskać 
częściowe „otwar-
cie” płytki, co przy-
niosło znaczną ulgę 
w chodzeniu, a także 
poprawę estetyki pa-
znokcia. Tkanki jed-
nak wymagały silnej 
regeneracji, ponie-
waż mocno wkrę-
cona płytka wytoro-
wała tor do swojego 

wzrostu głęboko w tkance palca. Po 3 mie-
siącach, terapia nadal twa. Na załączonym 
kolażu widoczny jest stan palca z dwóch 
perspektyw przed terapią (strona lewa) i po 
3 miesiącach (strona prawa). Łożysko ule-
ga ciągłej przebudowie i regeneracji. Naj-
ważniejsze jest jednak, że Pacjent funkcjonu-
je bez bólu. Estetyka paznokcia jest kwestią 
drugorzędną.

Paznokieć wkręcający  

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno
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SYLWESTER – autokarem z Leszna:
PRAGA – 139 zł | BERLIN – 157 zł | WENECJA – 359 zł | PARYŻ – 480 zł
RIO DE JANEIRO – 5573 zł | NOWY YORK – 7999 zł

WYCIECZKI EGZOTYCZNE :
REJS po Wyspach Kanaryjskich – wylot Wrocław, All incl.  – 2048 zł
Pekin i okolice – wylot W-wa , objazd, HB – 2850 zł
Zima w Gruzji – wylot W-wa, objazd -  4224 zł
Ziemia Święta i Egipt – wylot W-wa, objazd , HB - 2852 zł

ZIMA POD PALMAMI (wszystkie opłaty): 
CYPR – wylot Warszawa 08.01 – 15.01, Hotel 4*, HB – 1119 zł
MAROKO – wylot Wrocław 11.01 – 18.01, Hotel 4*, HB – 1229 zł
EGIPT – wylot Poznań 14.12 – 21.12, Hotel 5*, All incl. – 1531 zł
FUERTEVENTURA – wylot Poznań 04.12 – 11.12, Hotel 3*, All incl. – 1799 zł
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Przypomnijmy, że w ra-
mach inwestycji w Lesz-
nie ma powstać nowo-
czesne Lokalne Centrum 
Sterowania. Powstaną po-
nadto cztery wiadukty ko-
lejowe - w Kościanie (uli-
ce Gostyńska i Młyńska), 
w Rawiczu (ulice Piłsud-
skiego i Świętojańska), 
a także trzy wiadukty dro-
gowe (trasa Bojanowo-
-Pakówka, w Lesznie na 
ul. Wilkowickiej i w Klo-
n ó w c u )  o r a z  c z t e r y 

nowe przejścia pod tora-
mi (Kościan - ul. Wyzwo-
lenia, Stare Bojanowo, 
Leszno - ul. Okrężna, Bo-
janowo). Łącznie moder-
nizacji poddane zostanie 
70 km torów i trakcji, 5 
stacji kolejowych, 7 wia-
duktów kolejowych, wia-
dukt drogowy, 24 prze-
jazdy kolejowo-drogowe 
oraz 22 perony. Dzięki 
inwestycji dopuszczalna 
prędkość pociągów pasa-
żerskich zwiększy się do 

160 km/h, a najszybsze 
pociągi pojadą o 20 minut 
krócej. Modernizacja po-
zwoli również na zwięk-
szenie przepustowości li-
nii kolejowej.
W Lesznie już widać 

pierwsze efekty prac - wo-
kół dworca kolejowego 
oraz na torowisku. Roze-
brano jeden tor oraz trak-
cję zasilającą pociągi 
elektryczne.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Nie ma toru i trakcji
Przebudowa linii kolejowej E 59 pomiędzy Czempiniem a granicą woje-
wództwa wielkopolskiego staje się faktem. Prace trwają już w Lesznie.

REKLAMA
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REKLAMA

Koza domowa [Capra hircus]
Obecnie istnieje na świecie około 300 ras tego ga-
tunku. Jest to jedno z najbardziej inteligentnych 
zwierząt gospodarskich. Samice rozpoznają swoje 
młode w stadzie po wydawanych dźwiękach. 
Prezentowane w naszym parku kozy karłowate są 
często utrzymywane jako zwierzęta do towarzy-
stwa. Koza ma najwyższą temperaturę ciała wśród 
ssaków, która wynosi aż 40,7 stopni Celsjusza. Jest 
gatunkiem hodowanym głównie w ciepłych  oraz 
suchych rejonach świata. Przez niskie wymagania 
żywieniowe może być utrzymywana przez ludzi 
o niskich dochodach. 
Gatunek ten jest hodowany dla mięsa, skór oraz 
mleka. Istnieją również rasy utrzymywane dla 
wełny.

TEKST: MICHAŁ DUDKA
WSPÓŁPRACA: MICHAŁ TRZMIEL

Czy wiesz, że…
 
Według badań brytyjskich naukowców, kozy karłowate 
potrafią przystosowywać do otoczenia wydawane przez 
siebie dźwięki, przebywając z innymi osobnikami przy-
swajają odrębne „akcenty”.
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UNIA LESZNO
Zgodnie z przewidywaniami zespół opuś-

cili Duńczycy Nicki Pedersen i Peter Kil-
demand (obaj podpisali kontrakty z Unią 
Tarnów) oraz Grzegorz Zengota (wrócił 
do macierzystego Falubazu Zielona Gó-
ra). W ich miejsce do ekipy Piotra Ba-
rona i Romana Jankowskiego dołączy-
li Jarosław Hampel (z Falubazu) i młody 
Australijczyk Brady Kurtz (kibice w Lesz-
nie z pewnością marzą o tym, aby został 
godnym następcą Leigh Adamsa). Przyna-
leżności klubowej nie zmienili: Piotr Paw-
licki, Janusz Kołodziej, Emil Sajfutdinow 
oraz juniorzy z Bartoszem Smektałą i Do-
minikiem Kuberą na czele.
Unia ma mocnych liderów i piekielnie 

mocnych juniorów. Wyrównany skład 
pozwala z optymizmem patrzeć w przy-
szłość. Obrona mistrzowskiego tytułu 
z pewnością jest możliwa.

***
Doszło do fuzji Unii Leszno i Kolejarza 

Rawicz. W efekcie na froncie II ligi zoba-
czymy drugi zespół Unii. Przewodzić mu 
mają powracający do Leszna Damian Ba-
liński oraz Adam Skórnicki.

SPARTA WROCŁAW
W stolicy Dolnego Śląska zmiany były 

kosmetyczne. Szymona Woźniaka zastą-
pił Max Fricke. Dołączył także Rosjanin 
Gleb Czugunow. Po za tym w gronie se-
niorów mamy: Taia Woffindena, Macie-
ja Janowskiego, Vaclava Milika i Andrze-
ja Lebiediewa. O sile formacji juniorskiej 
ma stanowić przede wszystkim Mak-
sym Drabik wspierany przez Oskara Bo-
bera. Spartanie – jak to Spartanie – mogą 
zaskoczyć.

STAL GORZÓW
Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, 

Krzysztof Kasprzak i Linus Sundstroem – 
ta czwórka nadal będzie przywozić punk-
ty dla Stali. Województwo Lubuskie opuś-
cili Przemysław Pawlicki i Duńczyk Niels 
Kristian Iversen. Zakontraktowano z ko-
lei Szymona Woźniaka i Szweda Petera 
Ljunga. W gronie juniorów pozostali m.in. 
Hubert Czerniawski i Rafał Karczmarz.
Nie wydaje się, aby Stal Gorzów była 

mocniejsza niż w minionym sezonie, ale 
to zawsze mocny konkurent.

FALUBAZ ZIELONA GÓRA
O sile ekipy spod znaku Myszki Mi-

ki stanowić mają przede wszystkim Po-
lacy: Patryk Dudek, Piotr Protasiewicz, 
Grzegorz Zengota i Kacper Gomólski. 
Wspierani będą przez Michaela Jepsena 

Unia znowu mocna
Jesienny okres transferowy przyniósł mnóstwo zmian w składach drużyn 
żużlowej Ekstraligi. Zdaje się, że Fogo Unia Leszno po raz kolejny będzie jed-
nym z głównych pretendentów do wywalczenia mistrzowskiego tytułu. 

Jensena, Jacoba Thorssella i Martina Smo-
linskiego. Zapowiada się ostra rywalizacja 
o miejsce w składzie. Pomimo straty lide-
rów w osobach Jarosława Hampela i Au-
stralijczyka Jasona Doyle’a Falubaz nale-
ży do grona tych ekip, które zawsze za cel 
obierają sobie medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski.

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA
Pod Jasną Górą doszło do wielu roszad. 

Pozostali Duńczyk Leon Madsen i Słowe-
niec Matej Zagar. Z Włókniarzem pożeg-
nali się m.in. Rune Holta, Szwed Andre-
as Jonsson i Sebastian Ułamek. Dołączyli: 
Adrian Miedziński, Tobiasz Musielak, Ra-
fał Szombierski, Szwed Fredrik Lindgren, 
Duńczyk Andreas Lyager i Rosjanin An-
driej Kudriaszow. Podobnie jak w Zie-
lonej Górze także tutaj szykuje się zago-
rzała walka o miejsce w podstawowym 
składzie.

GKM GRUDZIĄDZ
Sternicy GKM-u zapowiadają, że nad-

szedł zmierzch czasów w walką o utrzy-
manie w lidze w tle, teraz kolej na walkę 
o medale. Mają o to zadbać dotychczaso-
wi liderzy (Krzysztof Buczkowski, Kry-
stian Pieszczek, Rosjanin Artiom łaguta 
i Szwed Antonio Lindbaeck) oraz nowa 
twarz w Grudziądzu Przemysław Paw-
licki, z którym wiązane są bardzo duże 
nadzieje.

GETWELL TORUŃ
Tutaj, po fatalnym sezonie, doszło do ist-

nej rewolucji. W składzie pozostali Au-
stralijczycy Chris i Jack Holder, Paweł 
Przedpełski i Grzegorz Walasek. Pożeg-
nali się: Adrian Miedziński, Amerykanin 
Greg Hancock i Duńczyk Michael Jepsen 
Jensen. Dołączyli: Rune Holta, Niels Kri-
stian Iversen i mistrz świata z tego roku 
Jason Doyle. Pozostaje pytanie, czy głoś-
ne transfery w Kujawsko-Pomorskim oka-
żą się hitem, czy… kitem.

UNIA TARNÓW
Beniaminek Ekstraligi Duńczykami stoi. 

O sile zespołu mają stanowić głównie Ni-
cki Pedersen, Peter Kildemand i Kenneth 
Bjerre. Skład uzupełnią Artur Mroczka, 
Jakub Jamróg i Rosjanin Wiktor Kułakow.
Na tę chwilę wszystkie znaki na niebie 

i ziemi wskazują, że Jaskółkom przyjdzie 
walczyć o utrzymanie w lidze. I nawet nie 
tyle chodzi o to, że Tarnów jest slaby, co 
o to, że inni są po prostu mocniejsi...

MICHAŁ DUDKA
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Bojanowski regionalista, Krzysz-
tof Wodyński, nie ma wątpliwo-
ści, że choć Behring w mieście 

spędził niedługi czas, należy mu się god-
ne upamiętnienie. Naukowiec zniknąłby 
pewnie w odmętach lokalnej historii jako 
postać epizodyczna, gdyby nie materiały, 
które zachowały się w rawickiej bibliote-
ce. O tym za chwilę.

***

Emil Adolf Behring przyszedł na świat 
w marcu 1854 roku w miejscowo-
ści Ławice koło Iławy. To obecnie te-
reny polskie, dawniej należały do Prus 
Wschodnich. Był piątym z trzynaściorga 
rodzeństwa. Jego ojciec był wiejskim na-
uczycielem. Edukował syna do trzynaste-
go roku życia, a później młody Behring 

Współtwórca szczepionek i noblista z kamienicy na rogu

W remontowanym obecnie budynku przy Rynku 1 w Bojano-
wie mieszkał Emil Adolf Behring. Dzięki wyprodukowaniu su-
rowic przeciwtężcowej i przeciwbłoniczej uratował wiele dzie-
ci, a za swoje zasługi otrzymał tytuł szlachecki i Nagrodę Nobla 
w dziedzinie medycyny.

pobierał nauki w gimnazjum w Olsztyn-
ku. Po uzyskaniu matury miał podjąć stu-
dia teologiczne, ale inaczej potoczyły się 
jego losy. Za wstawiennictwem byłe-
go nauczyciela, pastora Leipholza z Ru-
dzieńca otrzymał stypendium, dzięki 
któremu mógł podjąć naukę w Królew-
skim Instytucie im. Fryderyka Wilhelma 
w Berlinie. W sierpniu 1878 roku Behring 
obronił pracę dyplomową i przez dwa la-
ta praktykował w Wołowie położonym 
na terenie Dolnego Śląska. Dzięki temu 
uzyskał prawo wykonywania zawodu 
lekarza.
- W latach 1880 - 1883 prowadził bada-

nia w Poznaniu, pomiędzy 1883 a 1887 
roku - w Wińsku, a w 1887 roku - w Bo-
janowie. Mieszkał wtedy w kamienicy 
położonej przy Rynku pod numerem 1 - 
mówi Krzysztof Wodyński, regionalista 

z Bojanowa.
Emil Behring, mając za sobą pracę leka-

rza wojskowego w Prusach Wschodnich, 
trafił do Instytutu Farmakologii Uniwer-
sytetu w Bonn, gdzie zajął się badaniami 
nad odpornością na wąglika. W 1888 ro-
ku wyjechał do Berlina, gdzie został skie-
rowany do Uniwersyteckiego Instytutu 
Higieny.

***

To najważniejszy etap działalności na-
ukowej Behringa. Instytutowi, w któ-
rym pracował, szefował wówczas Ro-
bert Koch, znany niemiecki bakteriolog. 
To właśnie w tym miejscu wraz z Japoń-
czykiem Szibasaburo Kitasato prowadził 
Behring badania nad dezynfekcją. Po-
zwoliły one wywieść wnioski, że krew 
konia uodpornionego przeciwko tężco-
wi i błonicy może przyczynić się do uod-
pornienia innych koni. Wyniki badań nad 
tężcem opublikowano pod koniec 1890 
roku, a kilka dni później Emil Behring 

przedstawił efekty własnych badań nad 
błonicą. Przeprowadzone eksperymen-
ty dawały nadzieję, że również człowiek 

Emil von Behring.

Remontowana właśnie kamienica, w której mieszkał Emil von Behring.
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Współtwórca szczepionek i noblista z kamienicy na rogu
będzie mógł uzyskać odporność na wspo-
mniane choroby. Wkrótce kolejne eks-
perymenty przeprowadzone na owcach 
przez Emila Behringa i dr. Ericha Wer-
nickego pozwoliły otrzymać skondenso-
waną surowicę z przeciwciałami błoni-
cy. Podano ją dwójce śmiertelnie chorych 
dzieci, co doprowadziło do ich ocale-
nia. Niestety, surowice przeciwtężcowa 
i przecibłonicza nie wykazywały na po-
czątku wysokiej skuteczności w działa-
niu, zwłaszcza gdy choroba była mocno 
zaawansowana.
- Dopiero badania immunologiczne pro-

wadzone z Paulem Erichem w Instytucie 
Badań nad Surowicą pozwoliły uzyskać 
szczepionki o skuteczności sięgającej 75 
procent. Dzięki nim udało się uratować 
wiele umierających dzieci - tłumaczy K. 
Wodyński.

***
Emil Adolf Behring otrzymał wiele na-

gród - tytuł profesora uniwersyteckiego, 
tytuł nadzwyczajnego radcy medycznego 
oraz odznaczenie Francuskiej Legii Na-
rodowej. W 1896 roku ożenił się z Elzą 

w Rawiczu znajdują się przedwojenne 
numery Orędownika Rawickiego i że na-
trafić można w nich na informacje doty-
czące Bojanowa. Autorem artykułu po-
święconego 300-leciu nadania Bojanowu 
praw miejskich był Józef Miedziński. 
Wspomniał w nim o Behringu w tekście 
wydrukowanym 16 kwietnia 1938 ro-
ku. Nie podał jednak informacji, że na-
ukowiec otrzymał najbardziej uzna-
ne światowe wyróżnienie. Dlaczego? 
Trudno dziś odpowiedzieć na to pytanie. 

Smaczku tej wiadomości dodaje fakt, że 
Behring nagrodę tę otrzymał krótko po jej 
ustanowieniu.
- Kamienica pod numerem 1, w któ-

rej mieszkał naukowiec, należy obecnie 
do prywatnej osoby. Wystąpiłem do bur-
mistrza Bojanowa z pisemną propozycją 
umieszczenia w tym miejscu tablicy upa-
miętniającej jego pobyt w Bojanowie. Jest 
wstępna akceptacja dla tego pomysłu - 
kończy K. Wodyński.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Spinoli, córką berlińskiego lekarza. Do-
czekali się sześciu synów. W 1901 roku 
z okazji 200. rocznicy powstania Państwa 
Pruskiego Behring otrzymał tytuł szlache-
cki i od tamtej pory mógł tytułować się 
"von Behring".
- W tym samym roku został pierwszym le-

karzem, który otrzymał Nagrodę Nobla - 
podkreśla K. Wodyński.
Podczas I wojny światowej, w 1915 ro-

ku, przyznano Behringowi Krzyż Że-
lazny za szczepionkę przeciwtężcową, 
ratującą życie rannym żołnierzom. Na-
ukowiec uruchomił też fabrykę szczepio-
nek w Marburgu, dzięki czemu miał kon-
trolę nad produkcją swoich wynalazków. 
Wcześniej opracował mieszankę antydyf-
terytową o zwiększonej aktywności im-
munologicznej. Zmarł 31 marca 1917 ro-
ku na zapalenie płuc. Miał 63 lata.

***
Na wątek dotyczący Nagrody Nobla 

wpadł Krzysztof Wodyński w pewnym 
sensie za sprawą nieżyjącego już Janu-
sza Hamielca, regionalisty z Rawicza. On 
właśnie zwrócił uwagę, że w bibliotece 

CIEKAWOSTKI
- Jego nazwiskiem została nazwana nagroda przyznawana przez Uniwersytet w Marburgu, najważniejsza 
niemiecka nagroda w     dziedzinie medycyny

- Na cmentarzu w Ławicach znajdują się groby rodziców Noblisty - Augusta i Augustyny z domu Zech. Przed-
wojenni mieszkańcy Ławic ufundowali płytę pamiątkową umieszczoną na ścianie domu, w którym urodził 
się uczony.     

- Obecnie w Szkole Podstawowej w Ławicach zwiedzać można Izbę Pamięci Emila von Behringa.     

- W 100. rocznicę przyznania Behringowi Nagrody Nobla, 27 października 2001 roku w Ławicach, odbyła się 
premiera filmu pt. „Emil von Behring – dobroczyńca ludzkości”, zrealizowanego przez Ostródzkie Stowarzy-
szenie Kulturowe „Sasinia”.

REKLAMA
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TEKST: MICHAŁ DUDKA

BRAZYLIJSKIE 
JIU-JITSU

Artur Szymański wystartował na 
początku listopada w XIII Mistrzo-
stwach Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu. 
W ramach zmagań odbył trzy walki. 
Dwie zwyciężył przewagą punktową, 
a walkę finałową - poprzez poddanie 
się przeciwnika. Zawodnik wystarto-
wał w kategorii brązowe/czarne pasy 
master 1 do 88,3 kg.

 ŻUŻEL
Przyznano tzw. „dzikie karty” na starty w cyklu Grand Prix 
w sezonie 2018. Otrzymali je: Duńczyk Nicki Pedersen, 
Amerykanin Greg Hancock, Słowak Martin Vaculik i Austra-
lijczyk Chris Holder. Przypomnijmy, że o tytuł Indywidual-
nego Mistrza Świata na Żużlu powalczy czterech Polaków: 
Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Przemy-
sław Pawlicki.

W wieku 77 lat zmarł Andrzej Handzewniak, wieloletni 
działacz Unii Leszno, były wiceprezes klubu, znany przede 
wszystkim z roli spikera na zawodach organizowanych na 
Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Niech spoczywa w pokoju.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Rozpędzony walec tratuje kolejnych rywali. Jamalex Polo-
nia 1912 Leszno wygrała aż 10 z 11 dotychczasowych me-
czów w I Lidze. W ostatnich tygodniach najpierw pokonała 
na wyjeździe GKS Tychy 85:108, potem w hali Trapez kolej-
no Politechnikę Kraków 79:68 i Sokoła Łańcut 79:49 i wresz-
cie we Wrocławiu – po dogrywce - tamtejszy WKS 86:96. Po 
12 kolejkach Leszczynianie zajmują w tabeli trzecie miejsce. 
Droga do awansu ciągle pozostaje przejezdna. 

Ikona Śląska Wrocław i legenda polskiej koszykówki Maciej 
Zieliński został wiceprezesem Jamalex Polonii 1912 Leszno. 
Ma być odpowiedzialny m.in. za marketing i pozyskiwanie 
sponsorów. 

PIŁKA RĘCZNA
W kratkę radzą sobie podopieczni Macieja Wieruckiego. 
Szczypiorniści z Leszna polegli w hali Trzynastka z Warmią 
Olsztyn 20:29, by potem zwyciężyć na wyjeździe z MKS Ma-
zur Sierpc 24:27 i w Lesznie z MKS Grudziądz 30:24 i wresz-
cie uznać wyższość Stali w Gorzowie 25:20. Po 10 meczach 
Real Astromal Leszno zajmuje 5. miejsce w tabeli I Ligi.

FUTSAL
Po niezbyt udanym początku sezonu podopieczni Dariusza 
Pieczyńskiego wjechali na lepsze tory. Najpierw odnieśli 
cenne zwycięstwo 1:2 w Lubawie, a potem przed własną 
publicznością pewnie pokonali Politechnikę Gdańsk (4:1) 
i Unisław Team (9:1). Noga powinęła się Leszczynianom 
w meczu z LSSS Lębork. Przegrali 2:4.

SIATKÓWKA
Kolejne cztery ligowe mecze rozegra-
li w listopadzie siatkarze UKS 9 Lesz-
no. W lokalnych derbach przegrali 
w Gostyniu z tamtejszą Kaniastką 
3:0, potem odnieśli pewny triumf we 
własnej hali z zespołem z Kalisza 3:0, 
następnie przegrali w Lesznie z Soko-
łem Kępno 1:3 i wreszcie ulegli wiceli-
derowi tabeli w Osieczy 3:2. 

PIŁKA NOŻNA
Trzecie miejsce w ligowej tabeli zajmuje po rundzie jesien-
nej IV-ligowa Stainer Polonia 1912 Leszno. To efekt przede 
wszystkim znakomitego początku sezonu. Ostatnie mecze 
nie były już tak owocne. Porażka przed własną publicznoś-
cią z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0:3, zwycięstwo w Raco-
cie 0:3, remis w Ostrowie 3:3 i porażka w Lesznie z Odola-
novią Odolanów 0:2. Mając z tyłu głowy ewentualny awans 
do III Ligi, zimą będzie nad czym pracować…

WARCABY
Ogromny sukces 9-letniego Mateusza Wysokińskiego! Re-
prezentant Roszady Lipno na zawodach w Dąbkach wy-
walczył tytuł Młodzieżowego Mistrza Świata w warcabach 
100-polowych! W drodze do złota musiał przebrnąć przez 
9 rund, w których zmierzył się z reprezentantami Polski, Ło-
twy, Chin, Rosji, Ukrainy, Mongolii i Białorusi. Brawo!

KRĘGLARSTWO
Reprezentant Polonii 1912 Leszno 
Mateusz Klecha wywalczył we Wron-
kach srebrny medal Mistrzostw Polski 
w Sprincie Juniorów.
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U nas
Twoja reklama

żyje cały 
miesiąc!

Dzwoń: 603-668-780
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Zestaw 4 | Kaktus na salonach
Słoneczny fotel z wygodnym oparciem.
Stołek i pled w odmiennych czarno-białych printach -  nie bój się ich łączyć!
Lampka ze szklaną podstawą.
Zielony wazon w kształcie kaktusa z pewnością róży nie ukłuje ;)

Diabeł tkwi
w dodatkach

Styl skandynawski, którymi czasami potrafi przypomnieć o polskich czasach 
PRL-u na dobre wpisał się już w nasze wnętrza. Prostota, czystość i klasa to 
trzy słowa, które najtrafniej go opisują. Choć dla niektórych biel jest nadal za 
jasna, to mimo wszystko godzą się, że nadaje wnętrzom elegancki charakter. 
Jak możemy ten bezpieczny schemat przełamać? Oczywiście dodatkami!

Zestaw 1 | PasteLOVE
Klasyczny uszak z podnóżkiem w przepięknym lazurowym odcieniu.
Włochaty, szary dywanik oraz różowy kocyk z wełny wyczesanej, który można zrobić samemu.
Surowy, drewniany stoliczek – listownik.
Miedziana ramka na zdjęcie z wakacji.
Prześliczny pastelowy wazon, w którym zmieści się polny bukiet.

Zestaw 2 | Patchwork
Fotel, który od razu przyciąga oko swoim połączeniem kolorów.
Klasyczna biała lampa na dłuuuuugich nogach.
Półka z drabiny – można wykorzystać swoją własną z garażu.
Butelkowy wazon.

Zestaw 3 | Pamiętacie matrioszki?
Musztardowa kanapa na drewnianych nogach, pomieści wszystkich gości.
Matrioszki w czarno białej odsłonie, na pewno nie umkną niczyjej uwadze.
Poduszka z marokańskim printem.
Geometryczna lampka nocna oraz stoli kawowy.
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Prezenty
do 50 złotych
Czas świąt, to czas obdarowywania na-
szych bliskich prezentami. Czasami bra-
kuje nam pomysłu na coś, co nie zrujnuje 
naszego portfela, a jednak sprawi drugiej 
osobie przyjemność. Oto kilka propozycji 
„do 50 złotych” dla Twojej przyjaciółki.

1. Zapachowa świeczka dla romantyczki - 
13 złotych
2. Miska na przekąski dla tej, która dba 
o detale - 20 złotych
3. Rękawiczki dla wiecznie zmarzniętej - 50 
złotych
4. Książka „Bóg w wielkim mieście” dla fanki 
literatury polskiej - 30 złotych 
5. Kwietnik dla oryginalnej florystki - 40 
złotych
6. Uroczy kubek w kociaki dla kawoszki - 6 
złotych
7. Zegar dla spóźnialskiej - 25 złotych

TEKST I COLLAGE:
BARBARA MENDYKA
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Agnieszka Sikora
Miejsce, do którego

chętnie wracam to…
...wyspa Malta. To tam wyemigrował mój najstarszy 
syn, za którym bardzo tęsknię. Jestem mamą z krwi 
i kości, uwielbiam rozpieszczać moich synów. Pamię-
tam, że kiedyś obiecałam Tomaszkowi przygotować 
Wigilię, kiedy przyjechał w lutym na kilka dni do Polski. 
Mamy w domu nawet specjalną skarbonkę z napisem 
Malta żeby się nie okazało, że na odwiedziny syna nie 
możemy sobie pozwolić.

Największą słabością…
...są dla mnie maliny pod chmurką. Co to takiego? Jako 
prawdziwy łasuch uwielbiam ciasta i słodycze. Malino-
wy placek to ostatnio mój numer jeden! Dużo frajdy 
i radości sprawia mi pichcenie ciast dla moich najbliż-
szych, gdy spotykamy się na niedzielnej kawie. Mimo 
dzielących nas kilometrów staramy się pielęgnować 
rodzinne zloty.

Moja inspiracja
To najmłodszy syn Jasiu, który urodził się z zespołem 
Downa. 12 lat temu moje życie zmieniło kierunek. 
Dzięki Jasiowi zdecydowałam się i ukończyłam stu-
dia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, 
a także kurs I i II stopnia metody Ruchu Rozwijające-
go Weroniki Sherborne. Razem z Jasiem uczęszcza-
my na różnorodne zajęcia, spotkania integracyjne,  
spędzamy czas z  innym dziećmi i młodzieżą niepeł-
nosprawną z naszego Stowarzyszenia. Inspiracją do 
stworzenia tego miejsca było dla mnie leszczyńskie 
stowarzyszenie ”Tacy Sami”, do którego trafiłam po 
narodzinach Jasia. Spotkania były bardzo budujące 
i edukacyjne. Praca z osobami z naszego Stowarzy-
szenia daje mi ogromną satysfakcję i bardzo moty-
wuje do podjęcia kolejnych wyzwań. Za swoją ak-
tywność społeczną  otrzymałam nagrodę „Działacz 
Społeczny 2016”.

TEKST: BARBARA MENDYKA

Ostatnio czytane
 
Trylogia „Stulecie Winnych” Ałbeny Grabowskiej 
oraz „Alicja w krainie czasów”. Mój dzień jest wypeł-
niony obowiązkami zawodowymi. Czytanie to mój 
rytuał przed snem. Na moim nocnym stoliku oprócz 
pachnących kremów do rąk jest stosik książek. Cze-
kam na ten moment każdego dnia, choćby trwał 
tylko 15 minut.

Staram się
 
Wywalczyć czas dla siebie w tym natłoku zadań, 
który codziennie na nas spada. Przez rok regularnie 
spacerowałam z kijkami do nordic walking. Nieste-
ty zaniechałam tej aktywności, ale mam nadzieję, że 
wkrótce to się zmieni. Zima to czas kiedy i ja zapa-
dam w misiowy sen. 

Lubię zapach
Ostatnio jestem zauroczona zapachem balsamu The 
Body Shop – British Rose. Z namaszczeniem wcieram 
w siebie to cudo. Muszę przyznać, że mam małego 
bzika na punkcie zapachów. W mojej łazience stoi kil-
ka flakoników perfum, a w domu właściwie w każdym 
miejscu mam coś co pięknie pachnie. Tak już mam… 

Mama trzech synów – dwóch dorosłych To-
masza i Adama oraz 12-letniego Jana, z któ-
rych jest bardzo dumna. Założycielka i prezes 
Stowarzyszenia Rodzin oraz Przyjaciół Dzie-
ci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej 
w Bojanowie”. Jest też dyrektorką Przedszko-
la im. Misia Uszatka w Bojanowie i nauczycie-
lem wychowania przedszkolnego od 28 lat. 
Kobieta orkiestra!
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Humor
na grudniowe dni

Wyjazd integracyjny. Para budzi się w ho-
telowym łóżku. Dziewczyna wstaje i mó-
wi:  
- Ta cała integracja jest bez sensu.  
- Jak to? Nie podobało ci się?  
- Podobało, ale chodzi o to, żeby lepiej się 
poznać.  
- No, chyba już bardziej poznać się nie da 
- śmieje się facet.  
Dziewczyna oblewa się rumieńcem na 
samo wspomnienie i mówi dalej:  
- Ale ja nadal nie wiem, z jakiego jesteś 
działu, ani jak masz na imię.  
- Taki szczegół można szybko nadro-
bić. Jestem Romek i pracuję jako kelner 
w tym hotelu.

:-)

- Jesteś jak wakacje. 
- Taka gorąca? 
- Nie, bez szkoły. 

:-)

Spotykają się trzej 20-letni koledzy i po-
stanawiają oblać urodziny: 
- No, to gdzie idziemy? 
- Może do baru „Pod Podkową”? 
- Dlaczego tam? 
- Bo tam są niezłe kelnerki. 
W wieku 40 lat koledzy znów się spoty-
kają: 
- To gdzie idziemy? 
- Może do baru „Pod Podkową”? 
- Dlaczego tam? 
- Bo tam jest dość tanie piwo. 
Spotykają się znów w wieku 70 lat: 
- To gdzie idziemy? 
- Może do baru „Pod Podkową”? 
- Dlaczego akurat tam? 
- Bo jest tam niezły podjazd dla wózków. 
W wieku 90 lat znów się spotykają: 
- No, to gdzie idziemy? 
- Może do baru „Pod Podkową”? 
- Czemu tam? 
- Bo tam jeszcze nie byliśmy. 

:-)

Polak złowił złotą rybkę.  
- W zamian za ocalenie mojego życia 
spełnię Twoje jedno życzenie.  
- To wspaniale!  
- Jest tylko jeden warunek: wszystko, 
czego tylko sobie zażyczysz, twój sąsiad 
otrzyma podwójnie.
Polak myśli myśli i w końcu mówi:  

- To wydłub mi oko.

:-)

U prawnika: 
- Jaką opłatę muszę wnieść, żeby otrzy-
mać od pana fachową poradę? 
- 1000 złotych za trzy pytania. 
- Hmm, to troszeczkę drogo, nie uważa 
pan? 
- No, może troszeczkę... A jakie jest pań-
skie trzecie pytanie? 

:-)

Żona pyta męża: 
- Kochanie, a jakbym była niewidoma, to 
kochałbyś mnie? 
- Tak - odpowiada mąż. 
Po chwili przerwy: 
- A jakbym była kulawa, to kochałbyś 
mnie? 
- Tak. 
Po chwili przerwy: 
- A jakbym była niema, to kochałbyś 
mnie? 
- Wtedy to bym chyba oszalał z miłości! 

:-)

Sądzony jest gość podejrzany o morder-
stwo. Są poszlaki, ale nie ma trupa. Ad-
wokat rozpoczyna przemowę: 
- Szanowni przysięgli! Mam dla was nie-
spodziankę - w ciągu jednej minuty 
drzwi do tej sali przekroczy człowiek, któ-
rego uważa się za zamordowanego przez 
mojego klienta. 
I popatrzył na drzwi. Przysięgli, zdziwie-
ni, także się wpatrywali. Minęła minuta 
i druga, ale nic się nie stało. W końcu ad-
wokat mówi: 
- Istotnie, nie byłem szczery. Ale patrzy-
liście z oczekiwaniem na drzwi. To ozna-
cza, że macie wątpliwości co do winy 
mojego klienta. Dlatego wnioskuję o roz-
strzygnięcie tych wątpliwości na jego ko-
rzyść, czyli o uniewinnienie. 
Przysięgli udali się na naradę. Po jakimś 
czasie wracają i ogłaszają werdykt - win-
ny! 
Zaskoczony adwokat pyta: 
- Ale dlaczego? Przecież wszyscy widzieli-
śmy, jak wpatrywaliście się w drzwi! 
Przewodniczący rady odpowiedział: 
- Myśmy się wpatrywali, ale pański klient 
nie. 
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HOROSKOP
Baran (21.03 – 19. 04)

Grudzień będzie dla ciebie miesiącem zmian i delikatnych zawiro-
wań, będziesz musiał nad tym wszystkim zapanować. Najważniejsze 
nie wpadaj w panikę, bo ona cię może zgubić. Przemyśl dokładnie 
każdy swój wydatek.

Byk (20.04 – 22. 05)
W tym miesiącu przed tobą ważne sprawy urzedowe, nie odwlekaj 
ich, ponieważ ciężko będzie później ze wszystkim nadąrzyć, a lepiej 
abyś wszystko zrobił jeszcze przed końcem tego roku. Uważaj na no-
gi, zwłaszcza na urazy mechaniczne.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)
Wreszcie zaczniesz odczuwać ulgę finansową, może nie będzie to 
coś spektakularnego, jednak da ci wytchnienie i wreszcie z pew-
ną dozą radości spojrzysz w przyszłość. Pomyśl bardziej o sobie 
i wyciszeniu.

Rak (22.06 – 22.07)
Końcówka roku może nieść dla ciebie pewne straty, jeśli jednak za-
chowasz zimną krew, wszystko będzie możliwe do odwrócenia. Ten 
miesiąc da ci możliwość spędzania większej ilości czasu z najbliższy-
mi, doceń to.

Lew (23.07 – 23.08)
Spokój i stabilizacja, wszystko będzie szło w dobrym kierunku, je-
śli zachowasz we wszystkim umiar. Poukładaj swoje zaległe sprawy 
i miej spokojną głowę. Czas świąt jest dla ciebie czymś wyjątkowym, 
dasz wszystkim odczyć tą magię.

Panna (24.08 – 22.09)
Pamiętaj, że aby mogło się zacząć coś nowego, musisz zamknąć 
pewne etapy w swoim życiu. Nie wolno ci zostawić niczego niedo-
mówionego czy nieskończonego. Inaczej wszystko zwali się na cie-
bie w przyszłym roku.

Waga (23.09 – 22.10)
Przede wszystkim praca, konkurencja i możliwy wyścig szczurów. 
Nie bierz zbyt wiele na swoje barki, bo okaże się że jednak nie jesteś 
w stanie sprostać wszystkim wymaganiom jakie sobie narzuciłeś. 
Odcinaj się czasem od tego.

Skorpion (23.10 – 21.11)
Nie zadawaj sobie niepotrzebnego bólu i stresu. Czasem trzeba od-
puścić i zostawić wszystko swojemu biegowi, dzięki takiemu podej-
ściu będziesz czystrzy psychicznie i jaśniej będziesz myślał.  Uważaj 
na zbyteczne wydatki.

Strzelec (22 11 – 21. 12)
Miesiąc grudzień przyniesie ci zmiany, co prawda nie do końca bę-
dziesz w nich uczestniczył, ale na pewno odczujesz pozytywne skut-
ki ich działań. Ktoś będzie potrzebował twojego wsparcia, nie odma-
wiaj mu pomocy.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)
Nie inwestuj, nie rób dużych zakupów, ani nie sprzedawaj. Możesz 
na tym wyjść bardzo źle, zwłaszcza na kupno-sprzedaż. Małe nie-
dopatrzenie, zostanie okupione ogromnymi stratami i to nie tylko 
finansowymi.

Wodnik (20. 01 – 18. 02)
Nie popadaj w marazm. Zbyt wiele czarnych myśli krąży po twojej 
głowie, przez co nie jesteś w stanie dostrzec tego co jest koło cie-
bie, już nie wspominając o docenieniu. Jeśli masz możliwość ode-
rwij się od wszystkiego wyjeżdzajać choć na jeden weeekend.

Ryby (19.02 – 20.03)
Ten miesiąc będzie pod znakiem umiarkowania, w każdej dziedzi-
nie życia, będziesz się uczył jak wszystko wyważyć, aby nie zaburzać 
swojego spokoju ducha. Nie odkładaj ciągle tego co masz zrobić. 
Pamiętaj na wszystko jest odpowiedni czas.

Horoskop klasyczny na grudzień  2017 r. 
opracowała wróżka Nadija.
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Baden-Baden. To niezwykle wy-
jątkowe miejsce odkryli już 
starożytni Rzymianie. Obec-

nie Baden-Baden jest stosunkowo ma-
łą miejscowością w kraju związkowym 
Badenia-Wirtembergia. Jednocześnie 
znajduje się tam najbardziej renomo-
wane sanatorium. Prawdziwy skarb Ba-
den-Baden odkrywa jednak dopiero na 

Skarb ukryty w Alpach 
Weihnachtsmarkt, czyli po polsku jarmark bożonarodzeniowy. 
Swoją tradycją sięga aż XIII wieku. Narodził się prawdopodobnie 
w Austrii lub południowych Niemczech. Obecnie najpopularniej-
sze jarmarki bożonarodzeniowe odbywają się  m.in. w Norymber-
dze (od 1628 r.), Augsburgu (1498 r.) oraz Wiedniu (1294 r.). Ba-
den-Baden oraz Hallstatt to miejscowości już nieco mniej znane. 
Jednak to właśnie tam odbywają się prawdopodobnie najpięk-
niejsze oraz najbardziej urocze jarmarki. 

doskonałe miejsce do zrobienia zaku-
pów świątecznych. Ręcznie zrobiony 
reniferek lub bombka z życzeniami to 
jednocześnie fenomenalny prezent oraz 
pamiątka. Dla osób nieco bardziej wy-
magających przewidziano także luk-
susowe sklepy. Zmęczeni zakupami, 
powinniśmy zatrzymać się przy dowol-
nym straganie na gorącą czekoladę oraz 

formatu. Warto. Do Baden-Baden mo-
żemy dostać się bardzo łatwo. Tanie li-
nie lotnicze zabiorą nas z Warszawy 
do Karlsruhe już od 39 zł. Z lotniska 
w Karlsruhe do Baden-Baden zostało 
nam już tylko 15 km. 
Połączenie klasyki oraz romantyczno-

ści? Połączenie jeziora oraz gór? Połą-
czenie przepięknych kolęd z muzyką 
Johanna Straussa? To wszystko oferu-
je nam najpiękniejsze austriackie mia-
steczko Hallstatt. Jest to jedno z niewie-
lu miejsc na świecie, które zachwyca 
cały rok. Warto jednak przyjechać tu 
szczególnie zimą. Wówczas miasto 
wygląda jak w baśni. Miasteczko le-
ży nad błękitnym jeziorem Hallstatter-
see, w Alpach Salzburskich. W okre-
sie zimowym praktycznie każdy domek 
przystrojony jest lampkami, natomiast 

początku grudnia.Wówczas na rynek 
główny przyjeżdżają turyści z całego 
świata. Turysta otoczony szwardzwal-
dzkimi górami może wręcz przenieść 
się do krainy marzeń. Najpiękniejsze 
wyroby ręczne, pyszne smakołyki, ko-
lędy - to właśnie tutaj możemy poznać 
prawdziwą magię świąt. Lichtentaler 
Alle w okresie Bożego Narodzenia staje 
się prawdziwą mekką dla zakochanych. 
Nie Paryż, nie Sewilla. Spacer z uko-
chaną osobą pod udekorowanymi drze-
wami zachwyci każdego. Jarmark bożo-
narodzeniowy w Baden-Baden to także 

ciepłe smakołyki. Oczywiście w pobli-
żu znajdują się restauracje, jednak… 
to nie to samo. W Baden-Baden czeka-
ją na nas także inne atrakcje. Po posił-
ku możemy napisać list oraz wysłać go 
na poczcie, która zapewnia, że trafi on 
do samego Świętego Mikołaja. Dzie-
ci będą zachwycone. Przejazd bajko-
wą karocą, ciągniętą przez białe konie, 
jest zdecydowanie wart wydania fortu-
ny. W międzyczasie możemy pojechać 
do słynnych term Caracalla. Dlaczego? 
Mamy ogromną szansę, aby spotkać 
tam osobę co najmniej europejskiego 

na rynku głównym od 8 grudnia prze-
żyć możemy niesamowity Christkin-
dlmarkt, czyli jarmark bożonarodze-
niowy. Jest on jednak nieco inny niż 
w Baden-Baden. Tutaj przywiązuje się 
większą wagę do motywów religijnych. 
Kupimy tu między innymi przepiękną 
szopkę, obrazek z wizerunkiem Świętej 
Rodziny czy ręcznie robioną bombkę 
z podobizną aniołów. W Hallstatt warto 
się wybrać do położonego na wzniesie-
niu kościółka. Odbywają się tam kon-
certy muzyki poważnej, kościelnej, ko-
lęd. Msza Święta swoją bogatą oprawą 

muzyczną zachwyci każdego. Po du-
chowych doznaniach powinniśmy udać 
się do lokalnej restauracji. Inną zale-
tą Hallstatt jest samo położenie. W po-
bliżu znajduje się mnóstwo malowni-
czych miasteczek. Po dwóch godzinach 
jazdy samochodem dotrzemy do Salz-
burga. Zwiedzenie Hallstatt możemy 
połączyć z wizytą w Wiedniu. Austria-
ckie linie kolejowe oferują przejazdy 
na najwyższym poziomie za stosunko-
wo niskie ceny. Opłaca się przyjechać 
do Hallstatt rano z Wiednia, a następ-
nie wieczorem wrócić. Cena za nocleg 
w hotelu w Hallstatt jest niestety zabój-
cza… Miasteczko jest na tyle piękne, 
że w miejscowości Huizhou w prowizji 
Guangdong w Chinach powstała kopia 
austriackiej gminy. Wydano na to baga-
tela 940 mln dolarów! 

Jarmarki bożonarodzeniowe stały się 
obecnie tak popularne, że możemy je 
spotkać w każdym większym mieście. 
Warto jednak zastanowić się, czy jest 
to wciąż tradycja, część Świąt Bożego 
Narodzenia, czy już raczej komercja… 
W Baden-Baden oraz Hallstatt może-
my poczuć się dokładnie tak samo, jak 
w XV wieku. W Londynie, czy w Pa-
ryżu dokładnie tak, jak w XXI wieku. 
Tradycja kontra współczesna interpreta-
cja świąt. 

KAMIL DUDKA
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Data Nazwa imprezy
1 grudnia 

godz. 13-14 Wspólne ubieranie choinki i otwarcie lodowiska, teren przy lodowisku MOSiR (przy Stadionie im. A. Smoczyka)

1 grudnia
godz. 18-19:30 „Marina Abramović: artystka obecna” - pokaz filmu w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

2 grudnia
godz. 10-20

Festiwal Muzyki i Piosenki Autorskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie (ul. Powstańców Wlkp. 7): w godz. 10-16 przesłuchania uczestników, 
o godz. 18 koncert finalistów oraz zespołu Loovar

2 grudnia
godz. 20-22 Koncert Sunday Morning, Maskarada (Leszno, ul. Narutowicza 69)

3 grudnia
godz. 10-18 Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku w Bojanowie

3 grudnia
godz. 16-18 Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie (ul. Narutowicza 31)

4 grudnia
godz. 11-12 Spotkanie pt. „Przede wszystkim działanie - tendencje w sztuce polskiej XX i XXI wieku”, Galeria MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

5 grudnia
godz. 16-17 Etno Spotkania: Magia świąt, Muzeum Okręgowe w Lesznie (pl. Metziga 17)

6 grudnia
godz. 12 Otwarcie Kiermaszu świątecznego w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5), kiermasz potrwa do 22 grudnia

8 grudnia
godz. 16-18:30 Warsztaty lepienia pierniczków bezglutenowych, Stowarzyszenie Echo (Leszno, Al. Krasińskiego 30)

9 grudnia
godz. 14-18 Gminne Mikołajki w Poniecu, hala widowiskowo-sportowa

9 grudnia 
godz. 18-20 Koncert Tadeusza Woźniaka z zespołem, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (ul. Chrobrego 3a)

11 grudnia
godz. 16-19 Świąteczne warsztaty plastyczne – robienie kartek świątecznych, Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek” (Leszno, ul. Leszczyńskich 20)

11 grudnia
godz. 17-19 Bożonarodzeniowe warsztaty dla dzieci, Gminna Biblioteka w Poniecu (ul. Krobska 45a)

12 grudnia
godz. 16-19 Wspólne pieczenie i ozdabianie pierników, Stowarzyszenie Echo (Leszno, Al. Krasińskiego 30)

13 grudnia
godz. 9-15 Warsztaty pt. „Jak zdrowo żyć i mieć więcej energii?”, siedziba Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie (ul. 55. Pułku Piechoty 34)

13 grudnia
godz. 16-19 Warsztaty świąteczne: robienie świątecznych kartek, ozdób i wypieków (Leszno, ul. Dąbrowskiego 45)

14 grudnia
godz. 14-17

Warsztaty świąteczne z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej: robienie ozdób z masy solnej, Leszczyńskie Centrum Wolontariatu (ul. Bocz-
na 6)

17 grudnia
godz. 10-14 Rydzyński Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek w Rydzynie

17 grudnia
godz. 15-18 Osiecki Jarmark Bożonarodzeniowy, Rynek w Osiecznej

17 grudnia
godz. 18

Koncert Świąteczny Doroty Osińskiej, sala widowiskowo-kinowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie (ul. 
Ratuszowa 10a)

20 grudnia
godz. 17 Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Zespołu Semplicze, Kościół św. Leonarda w Lubiniu

Chcesz, aby zapowiedź Twojej imprezy znalazła się w tym kalendarium? Napisz do nas na adres leszczyniak@mtlmedia.pl!
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Bladym świtem pociąg ze Szczecina za-
trzymuje się na stacji w Lesznie. Słońce 
leniwie wstaje, a Czesławę Biegajską bar-
dzo ciągnie do miasta. Zresztą, cóż było 
robić na dworcu, kiedy do przyjazdu po-
ciągu jadącego tym razem w kierunku 
Słupska pozostaje jeszcze dużo czasu.
- Mama była bardzo odważną kobietą, ni-
czego się nie bała - wspomina po latach 
jej córka Barbara Biegajska.
Podczas tej wędrówki Czesława jest za-
uroczona kamienicą położoną przy ul. 
Dzierżyńskiego, pod numerem pięć. 
Młodsze pokolenie już pewnie nie pa-
mięta, że imię komunistycznego pa-
trona w dawnych czasach nosiła jedna 
z najdłuższych ulic miasta, dziś znana 

Apartamenty zastąpiły dom chlebem pachnący
Starszy Alojzy Biegajski nie bez wątpliwości uruchamia rodzinną cu-
kiernię-piekarnię. Niepotrzebnie. Kolejki po wypieki ciągną się do stare-
go szpitala. Po latach rodzinny zakład zostaje zamknięty, ale kamienica 
wciąż pozostaje własnością rodziny. I wygląda jak nigdy przedtem.

siedzącą przy klawiaturze. To ona. - Ten 
fortepian nigdy nie trafił w nowe miej-
sce, bo ktoś go z tego wagonu ukradł.
W grudniu tego samego roku w Lesznie 
rusza cukiernia - piekarnia pod szyldem 
Biegajscy.
- Pamiętam, że przed jej uruchomieniem 
chodziliśmy po Lesznie i do drzew przy-
twierdzaliśmy pinezkami kartki o plano-
wanym otwarciu firmy - wspomina.
Ojciec pani Barbary, Alojzy, jest zado-
wolony, że osiadł w Lesznie. Targają nim 
jednak wątpliwości, jak to będzie. Czy bi-
znes wypali? Czy ludzie ich zaakceptują, 
skoro przyjechali z drugiego końca Pol-
ski? Wkrótce przekonuje się, że niepo-
trzebnie zaprzątał sobie tym głowę.

Kamienica przy ul. NIepodległości 5 w Lesznie dawniej i dziś.

jako Niepodległości.
- Wdała się w rozmowę z właścicielem pie-
karni, Janem Jasiem, który wówczas był 
już po osiemdziesiątce. Powiedział matce, 
że jest już stary, że zamierza zrezygnować 
z biznesu. I moja mama zaklepała tę jego 
piekarnię - wspomina pani Barbara.
Czesława Biegajska ma sentyment do 
Wielkopolski. Zresztą pochodzi z tego 
regionu i bardzo ciągnie ją w te strony. 
Czy wtedy rzeczywiście musi jechać ze 
Szczecina do Słupska z przystankiem 
w Lesznie? A może coś jej podpowia-
da, że koniecznie musi wyjść z dworca 
i przejść się po budzącym się Lesznie?
- Moi rodzice powiedzieli, że wyprowadzą 
się ze Słupska, kiedy tylko zdam maturę. 
To był rok 1966. Pamiętam, że zamówili 
wagony towarowe i pociągiem przewieź-
li do Leszna cały dobytek. Wśród nich był 
fortepian Steinway, na którym grałam - 
opowiada pani Barbara, wskazując na 
ścianie czarno-białą fotografię przedsta-
wiającą fortepian i małą dziewczynkę 

- Kolejki po chleb potrafiły się ciągnąć aż 
do starego szpitala - mówi B. Biegajska.
W 1995 umiera Alojzy Biegajski. Rodzin-
ny biznes przejmuje też Alojzy, ale ju-
nior, brat pani Barbary. Umiera niespo-
dziewanie w 2003 roku, ale dwa - trzy 
lata wcześniej wynajmuje piekarnię.
Barbara Biegajska jako młoda kobieta co 
prawda pojawia się w Lesznie od czasu 
do czasu, ale bardziej związana jest z Po-
znaniem, a następnie Warszawą. Zostaje 
dziennikarką, robi doktorat. Do kamieni-
cy przy ul. Niepodległości wraca kilka lat 
temu.
- Zdarza się, że w mieście zaczepiają mnie 
ludzie. Niedawno pewien mężczyzna po 
pięćdziesiątce i tak mówi: "Ja miałem pięć 
lat, kiedy mama wyganiała mnie z domu, 
żeby stał w kolejce po chleb" - wspomina 
B. Biegajska.
W kamienicy nie tylko chleb sprzedawa-
no, zresztą podobno najlepszy w mie-
ście. Chciałoby się zawołać, że nie ma 
chleba lepszego niż ten od Biegajskiego. 

Wnętrze Apartamentów Leszno - w takich wnętrzach przyjemnie spędza się czas.

W podwórzu kamienicy wypiekano tak-
że bułki, chałki, drożdżówki i co tam du-
sza zapragnie. Nie ma już piekarni, ale 
wciąż stoi kamienica pod piątką.
- Nieruchomość odziedziczył Marcin, 
najmłodszy syn Alojzego juniora - precy-
zuje B. Biegajska.
Wygląda na to, że kamienica lata świet-
ności ma za sobą. Marcin wraz z bratem 
Michałem podejmują decyzję, że trzeba 
coś z tym zrobić. Michał jest motorem 
napędowym wszelkich działań. Podej-
muje decyzję, że obiekt trzeba poddać 
gruntownej renowacji i w głowie rodzi 
mu się pomysł na nowy biznes.
- Największy kłopot jest z lokatorami, któ-
rzy wciąż są zameldowani w kamienicy - 
opowiada Darwin Laskowski, manager 
w firmie Michała Biegajskiego.
Taka pozostałość z dawnych czasów, 
kiedy władze w prywatnym budynku 
osiedlały ludzi. Długo trwa, zanim uda-
je się załatwić wszystkie formalności 
i wymeldować mieszkańców. Remont 
kamienicy rusza w 2013 roku i trwa rok. 
Kończy się w lipcu 2014 roku. Obiekt wy-
gląda tak, jak kiedyś, ale uwypuklone zo-
stają wszystkie przykurzone i zdegrado-
wane detale. Taki sam pozostaje układ 
okien, klatka schodowa wraz ze schoda-
mi i balustradami oraz gzymsy. Taki jest 
wymóg konserwatora zabytków.
- Od nowa zrobione zostały stropy, po-
mieszczenia i wszelkie instalacje. Mnóstwo 
pracy, mnóstwo nerwów, ale udało się. Bu-
dynek został przygotowywany pod bazę 
noclegową. Wtedy już wiedzieliśmy, że ta-
kich miejsc w Lesznie brakuje i że ten pro-
jekt wypali - tłumaczy D. Laskowski.
Tak powstają "Apartamenty Leszno". 
Pierwotnie oferowane są w nim miesz-
kania kilkuosobowe, ale rynek weryfi-
kuje ten stan rzeczy. Trzeba wprowadzić 
przeróbki, bo klientom zależy głównie 
na "jedynkach". Na dole, w podwórzu, 
powstaje recepcja połączona ze śniada-
niownią. Później do dyspozycji klientów 

zostają oddane miejsca parkingowe, tak 
bardzo nieodzowne w zatłoczonym cen-
trum miasta.
- Ruch w "Apartamentach Leszno" ma-
my zarówno latem, jak i  zimą, cho-
ciaż to oczywiście inny typ klientów. Te-
raz ofertę poszerzyliśmy o  wynajem 

W obiekcie funkcjonuje śniadaniownia.

długoterminowy, skierowany głównie do 
przedsiębiorstw - dodaje D. Laskowski.
Perełka w początkowo zdegradowanej 
tkance miasta promieniuje na sąsiednie 
budynki. Na tyle skutecznie, że sąsiedzi 
odmalowują elewacje swoich kamie-
nic. Dzięki temu rejon ul. Niepodległości 
pięknieje. W 2014 roku  "Apartamenty 
Leszno" otrzymują tytuł "Lidera Rewi-
talizacji", przyznawany przez samorząd 
Leszna wspólnie z konserwatorem za-
bytków. Oko jakoś tak samo zatrzymuje 
się na budynku. Jest jakoś jaśniej, przy-
jemniej. Tak powinno wyglądać miasto.

Apartamenty Leszno
ul. Niepodległości 5, 64-100 Leszno

tel. 601-96-96-96
www.apartamentyleszno.com
      @ApartamentyHostelLeszno 71
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