
REKLAMA

REKLAMA

Przeczytałeś?
Podaj dalej!

# 24-25

Bezpłatny miesięcznik Leszna i regionu leszczyńskiego
Nr 1/2018 (8) | 2 stycznia 2018 | ISSN 2544-1523
www.leszczyniak.pl |        @gazetaleszczyniak

Leszno
dobrze oceniane

przez 
mieszkańców

Wrocławski Instytut Badawczy IPC przeprowadził na zlecenie miasta badania dotyczą-
ce jakości życia w Lesznie. Wynika z nich, że mieszkańcy nie mają większych zastrzeżeń 
do infrastruktury, sposobu zarządzania miastem i funkcjonowania miejskich struktur.

Czarna magia
i czarna śmierć

Nawet najmniejszy cień podejrzenia mógł skończyć się tragicznie! Zbrodnia czarownictwa na-
tychmiast trafiała przed sąd, a nieodłącznym elementem procesu były tortury, na czele ze słyn-
nym pławieniem, czyli próbą wody. Jego zasady były banalnie proste – osobę unoszącą się na 
wodzie uznawano za winną, tonącą natomiast uniewinniano. Ci, którzy przeszli pomyślnie 
próbę wody, byli skazywani na śmierć poprzez spalenie na stosie.

# 34-35

Z okazji Nowego Roku 2018
pragniemy złożyć

najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia

i wszelkiej pomyślności.
Niechże ten Nowy Rok

okaże się dla Państwa szczodrym 
i łaskawym we wszystkie
wyżej wspomniane dary!

Redakcja „Leszczyniaka”
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Ulica w bruku
STRZYŻEWICE > Zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Pilotów w Strzyżewi-
cach. W ramach prac wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni ponad 
600 metrów kwadratowych. Prace przeprowadziła firma Brukarstwo-HC Firma Usługo-
wo-Handlowa Henryk Cieplik. Wartość prac szacowana jest na prawie 195.000 zł.

Wyjątkowe urodziny
LESZNO > 101. rocznicę urodzin świętowała siostra Michaela, mieszkająca w Do-
mu Seniora Sióstr Elżbietanek w Lesznie. Z tej okazji jubilatkę odwiedzili prezy-
dent Leszna Łukasz Borowiak, a także Anna Szymaniak, kierowniczka Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Siostra Michaela przyszła na świat w 1916 roku w rejonie Nowego 
Tomyśla, a później - wraz z rodzicami - przeprowadziła się do Łęczycy. Do klaszto-
ru wstąpiła w 1939 roku, a tuż po wojnie przyjęła zakonne imię.

Strzelecka gotowa
LESZNO > Firma Strabag przebudowała ul. Strzelecką w Lesznie. Jednak w celu 
zachowania ekonomiki, wcześniej roboty wykonali na niej wodociągowcy. Kom-
pleksowa modernizacja odcinka o długości blisko 900 metrów kosztowała około 
4.600.000 złotych. Część pieniędzy na ten cel miasto pozyskało ze środków rzą-
dowych. Prace na ul. Strzeleckiej podzielone były na dwa etapy. Ukończono już 
całość i odcinek jest przejezdny. W ramach prac przebudowano jezdnię i chodni-
ki, plac przy stadionie, a także zamontowano nowe oświetlenie uliczne wraz z do-
świetleniem przejść dla pieszych.

Gładka jak stół
LESZNO > Tak właśnie powinny wy-
glądać ścieżki! Na ul. Grunwaldzkiej 
został oddany do użytku nowy trakt 
pieszo-rowerowy, który zastąpił kom-
pletnie zdegradowaną nawierzchnię. 
Kto użytkował ten fragment, ten do-
brze wie, że był on nie do zaakcep-
towania zarówno przez pieszych, 
jak również rowerzystów. Wystające 
korzenie wypychały nawierzchnię, 
co powodowało dyskomfort w prze-
mieszczaniu się. Odcinek został roze-
brany, wykonano nową podbudowę, 
nowe obrzeża, a także ułożono nową 
nawierzchnię z betonu asfaltowego. 
Przebudowany ciąg pieszo-rowerowy 
ma 600 metrów długości oraz 3,5 me-
tra szerokości. Prace na odcinku po-
między Al. Jana Pawła II a ul. 17 Stycz-
nia wykonało Przedsiębiorstwo Dróg 
i Ulic z Leszna. Koszt inwestycji to po-
nad 339.000 zł.

Warsztaty mikołajkowe
DŁUGIE STARE > W świetlicy wiejskiej zorganizowali je Rada Rodziców oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare. W ramach warsztatów 
65 dzieci z przedszkoli i szkół wykonywało różne ozdoby, które później zawieszo-
no na choince. Oczywiście nie zabrakło Świętego Mikołaja, który - jak to Mikołaj - 
przyniósł dzieciom słodkie upominki.

Mikołaj w ratuszu,
choinka na rynku

LESZNO > "Imieniny Świętego Mikołaja" - pod takim hasłem 6 grudnia odbyła 
się w Bibliotece Ratuszowej kulturalna impreza skierowana do dzieci, ale też do-
rosłych. Spotkanie stało się okazją do przypomnienia św. Mikołaja, kojarzonego 
głównie przez najmłodszych jako pana z siwą brodą, przynoszącego łakocie. Św. 
Mikołaj jest przede wszystkim biskupem z Miry, a w Lesznie również patronem 
Bazyliki Mniejszej. Opowieść o św. Mikołaju przedstawiała Małgorzata Gniaz-
dowska z Muzeum Okręgowego w Lesznie, natomiast muzycznie opisali go 
Rafał Gubański i Tomasz Ratajczak. Inscenizację legendy o św. Mikołaju przed-
stawili aktorzy Teatru Miejskiego w Lesznie - Daniel Mosior i Marek Prałat. Czy 
wiecie, że dawniej w Lesznie istniała ulica Św. Mikołaja? Opowiedział o niej Jacek 
Borowiak, pasjonat historii miasta. W ramach "Imienin Świętego Mikołaja" do-
datkowe atrakcje zostały przygotowane przez Radio Emaus, leszczyńską biblio-
tekę oraz animatorów. Oczywiście nie byłoby św. Mikołaja, gdyby nie drobne 
upominki. Te zostały wręczone najmłodszym przez prezydenta Leszna Łukasza 
Borowiaka oraz samego świętego.

Również na leszczyńskim Rynku pojawił się Święty Mikołaj. Wzbudził niema-
łe zainteresowanie wśród dzieci, ale spotkanie na głównym placu miasta było 
wyjątkowe także z innego powodu. Została bowiem oficjalnie uruchomiona 
10-metrowa choinka.
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Zdjęcia: Łukasz Domagała
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Powstał kolejny mural
LESZNO > Na bloku przy ul. 17 Stycznia (obok 
siedziby Radia Elka) powstał nowy mural pre-
zentujący hasło "Nie należy dłużej czekać". Za-
wołanie zostało ukute na potrzeby Powstania 
Wielkopolskiego i miało zainspirować do dzia-
łania przeciwko Niemcom. Autorem ściennego 
dzieła jest Bartłomiej Sroka, absolwent wroc-
ławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dlaczego 
malowidło powstało w tym rejonie? Ponieważ 
obecną ulicą 17 Stycznia w 1920 roku do Lesz-
na wkroczyli polscy żołnierze. Miało to miejsce 
wówczas, gdy miasto na powrót stało się częścią 
Polski.

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Ołtarz jak nowy
WŁOSZAKOWICE > Parafia pw. św. Trójcy 
ma odnowiony ołtarz boczny. Półtora roku 
trwała renowacja tego cennego zabytku 
i dlatego ta strona kościoła zasłonięta była 
białym płótnem. Drewniany ołtarz został 
wykonany przez nieznanego autora. Po 
otrzymaniu pozwoleń konstrukcja została 
zdemontowana, a następnie przewiezio-
na do Krzywinia, gdzie pracownię konser-
watorską prowadzi Stanisław Zborowski. 
Ołtarz poddany renowacji jest bardzo ład-
ny - na wiele zdobień i polichromii, które 
- niestety - były w coraz gorszym stanie. 
Na początku specjalista wzmocnił i zabez-
pieczył drewniane elementy ołtarza, a na-
stępnie przystąpił do usunięciu ubytków 
wytworzonych przez korniki. Uzupełniono 
brakujące złocenia, usunięto wzmocnienia 
z listew oraz ściągnięto różne warstwy far-
by nakładane na ołtarz przez kilka wieków. 
Dopiero wtedy można było poznać auten-
tyczny zamysł kolorystyczny autora ołtarza. 
Elementami konstrukcji są obrazy św. Józe-
fa z Dzieciątkiem Jezus oraz Anioła Stróża, 
pochodzące z początków XVIII wieku, a tak-
że rzeźby przedstawiające anioły - również 
one zostały poddane renowacji. Całkowi-
ty koszt prac wyniósł około 150.000 zł, ale 
warto było to zrobić, gdyż teraz ołtarz wy-
gląda jak na początku swojego istnienia.

Nowi honorowi i zasłużeni
LESZNO > Podczas sesji Rady Miejskiej Leszna podjęto decyzję 
w sprawie nadania tytułów Honorowy Obywatel Miasta Leszna 
oraz Zasłużony dla Miasta Leszna. Ten pierwszy tytuł przyznano 
prof. zw. dr hab. Aleksandrowi Zandeckiemu, rektorowi Wyższej 
Szkoły Humanistycznej w Lesznie. Otrzymał go za wkład w rozwój 
nauki, a także niezwykłą osobowość i wrażliwość społeczną. Zasłu-
żonymi dla Miasta Leszna zostali: II Liceum Ogólnokształcące z Od-
działami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie, Zofia 
Miler (założycielka zawodowej rodziny zastępczej oraz działaczka 
społeczna), Mirosław Rochmankowski (emerytowany pułkownik 
i działacz społeczny), dr Aleksander Piwoń (naukowiec, historyk 
i regionalista), Bogdan Prawicki (sportowiec związany z baloniar-
stwem), Ochotnicza Straż Pożarna Leszno-Gronowo, a także Archi-
wum Państwowe w Lesznie.

Nowa pracownia
w szpitalu

LESZNO > Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie wzbogacił 
się o nową pracownię endoskopową. Została ona zlokalizowana 
w przestronnych wnętrzach i jest bardzo dobrze wyposażona. Re-
alizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy szpitala z sa-
morządami. Leszno na nową pracownię przeznaczyło 500.000 zł, 
po 85.000 zł przekazały Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast gminy Włosza-
kowice i Wijewo - po 5000 zł. Uruchomienie nowej pracowni ma 
przyczynić się do zwiększenia możliwości diagnostycznych, a także 
poprawy jakości obsługi pacjentów.

OGŁOSZENIE
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Wspólne ubieranie choinki
LIPNO > 6 grudnia dzieci z Przedszkola w Lipnie ubierały choinkę, która została ustawiona przed budynkiem Urzędu Gmi-
ny w Lipnie. Na drzewku zawisły złote i czerwone bombki podpisane imionami dzieci i zaproszonych gości. Przedszkolakom 
w dekorowaniu choinki pomagali: wójt gminy Lipno Jacek Karmiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie Damian 
Ziegler, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Jasiak, dyrektor Przedszkola w Lipnie Edyta Kaczmarek, stra-
żacy z OSP Lipno, pracownicy Urzędu Gminy Lipno oraz nauczycielki i opiekunki z Przedszkola w Lipnie.

Zdjęcie: UG w Lipnie

Biznes
w centrum miasta

LESZNO > Oficjalnego uruchomie-
nia doczekała się Stacja Biznes, czyli 
wyjątkowe miejsce na rogu ul. Sło-
wiańskiej i pl. Metziga. Zgodnie z za-
łożeniem ma to być punkt, który 
przeznaczony będzie przedsiębior-
com czy ludziom wykazującym się 
ciekawymi inicjatywami. To jeden 
ze sposobów na ożywienie centrum 
Leszna, wpisujący się w program re-
witalizacji. Ze Stacją Biznes należy 
kontaktować się drogą mailową pod 
adresem rewitalizacja@leszno.pl lub 
telefonicznie: 726-031-303

Gwiazdy
we Włoszakowicach

WŁOSZAKOWICE > Na początku 
grudnia na terenie "Toscanii" odbyła 
się VII edycja Festiwalu Gigantów Ro-
cka. Podczas imprezy wystąpili Varius 
Manx na czele z Katarzyną Stankie-
wicz oraz Kombii z jego liderem Grze-
gorzem Skawińskim.
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Kolorowo na rynku
BOJANOWO > Druga edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego miała miejsce na 
bojanowskim rynku. Na głównym placu rozstawione zostały kramy, na których 
można było kupić różne smakołyki, a także rękodzieło. W południe wystąpił chór 
Bel Canto działający przy szkole w Golinie Wielkiej, a później odbyło się przed-
stawienie jasełkowe. O godz. 16:30 oficjalnie zapalono choinkę. Również w go-
dzinach popołudniowych odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem. Jarmark 
był okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na świąteczną choinkę. 
Na konkurs wpłynęło łącznie 187 prac, z czego nagrodzono 12 z nich. Autorami 
prac, które zostały nagrodzone są: Bartek Hyla, Emilia Rybarczyk, Blanka Werner, 
Marcjan Rydzyński, Wiktoria Toboła, Korneliusz Stachowiak, Łukasz Dudziński, 
Klaudia Piotrowska, Dominik Kędzia, Adam Walkowiak, Julia Sobocka oraz Jadwi-
ga Wrońska. Uczestnicy zmagań, którzy nie zwyciężyli, dostali dyplomy i słodką 
niespodziankę.
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- Problemy ze słuchem stają się chorobą 
cywilizacyjną. W znacznej mierze dotyczą 
osób starszych, choć oczywiście nie tylko. 
Pogarszający się słuch naszych babć i dziad-
ków nie jest niczym nadzwyczajnym. Do-
strzegamy takie zjawisko w wielu rodzinach. 
Niestety, mnóstwo osób  w podeszłym wie-
ku unika walki z problemem - podkreśla 
Elżbieta Modrzyńska, Kierownik Oddzia-
łu Słuchmed w Lesznie. - Jedni się wsty-
dzą noszenia aparatu słuchowego, inni 
nie dopuszczają do siebie myśli, że nie-
dosłyszą, a jeszcze inni obawiają się ja-
kichkolwiek kosztów. Tymczasem prob-
lemy ze słuchem nie są ani powodem do 
wstydu, ani czymś, z czym trzeba żyć, ani 
też kłopotem wymagającym niezwykle 
kosztownego rozwiązania. Wychodzi-
my do Pacjenta i jego bliskich, aby o tym 
uświadamiać.
W gabinetach SŁUCHMED na pacjentów 
czekają bezpłatne, bezbolesne badania 

Babci i Dziadkowi ofiaruj komfort słuchu
Twoja Babcia lub Dziadek mają problemy ze słuchem? Czują dyskom-
fort w trakcie rozmowy? Być może zauważasz, że z miesiąca na mie-
siąc musisz mówić do nich coraz głośniej? Skoro ich kochasz i bardzo 
chcesz im pomóc, to pomóż im rozwiązać trapiące problemy. Na Dzień 
Babci i Dzień Dziadka ofiaruj aparat słuchowy. A wszystko poprzedź-
cie bezpłatnym badaniem – oczywiście w SŁUCHMED!

audiometryczne. W ciągu zaledwie kilku 
minut pozwalają one określić ewentual-
ny procent niedosłuchu. Na badanie moż-
na umówić się telefonicznie lub po prostu 
przyjść do gabinetu. Na miejscu profesjo-
nalnym doradztwem służą specjalistki, 
równie uprzejme co kompetentne. W ra-
zie konieczności pomogą dobrać odpo-
wiedni model aparatu słuchowego.
- Oczywiście pod uwagę bierzemy m.in. ta-
kie aspekty, jak styl życia czy wiek – wyjaś-
nia Elżbieta Modrzyńska. I dodaje: - Na-
szym pacjentom proponujemy przede 
wszystkim aparaty słuchowe renomowanej 
firmy Oticon w wersji zausznej i wewnątrz-
usznej. Są niewielkie, zgrabne, słabo widocz-
ne po założeniu, a zarazem bardzo efek-
tywne. Szeroki wybór i nowoczesny design 
sprawiają, że w ogóle nie kojarzą się z nie-
pełnosprawnością. Ich noszenie absolutnie 
nie jest powodem do wstydu, za to znacznie 
poprawia komfort życia.
Warto zaznaczyć, że SŁUCHMED posiada 
umowę z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, co umożliwia uzyskanie dopłaty przy 
zakupie aparatu słuchowego. Przysługuje 
ona raz na pięć lat pacjentowi, który uzy-
ska od laryngologa wniosek na aparat słu-
chowy. SŁUCHMED załatwia dalsze for-
malności związane z NFZ.

» ul. Niepodległości 9 (czynne w poniedziałki, wtor-
ki, 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 wtor-
ki i czwartki w godz. 8-16), tel. 535 852 600

leszno@sluchmed.pl
www.sluchmed.pl

- Przed nami Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Jeżeli nie mają Państwo pomysłu, co ofiaro-
wać Waszym Ukochanym, pomyślcie o ich 
zdrowiu – zachęca Elżbieta Modrzyńska. - 
Chętnie pomożemy w ofiarowaniu piękne-
go prezentu, który z powodzeniem będzie 
służył przez lata.
W Słuchmedzie istnieje możliwość bez-
płatnego przetestowania w domu lub 
w pracy wybranego aparatu przed jego 
zakupem. Wszystko po to, aby wybór był 
jak najbardziej precyzyjny.

W „Słuchmedzie” do wyboru
jest wiele aparatów.

Urządzenia są bardzo małe, co widać 
w porówianiu z obrączką.
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Spotkanie z pisarką
BOJANOWO > W miejscowej bibliotece odbyło się spotkanie z Joanną Krzyża-
nek, autorką kilkudziesięciu książek dla dzieci. Tworząc literaturę dziecięcą, stara 
się ona łączyć wątki rozrywkowe z edukacyjnymi, dzięki czemu wprowadza czy-
telników w świat kulinarny, pomaga opanować trudną polską ortografię, a także 
uczy dobrych manier. Autorka, podczas spotkania z uczniami klas III B i III C Szko-
ły Podstawowej w Bojanowie, opowiadała o swoim dzieciństwie, pierwszej, napi-
sanej w wieku 7 lat  książce oraz babci Cecylii. W drugiej części przyszedł czas na 
warsztaty plastyczne.

Nowy spot gminy
RYDZYNA > Około dwóch lat trwało zbieranie materiału do stworzenia nowego 
klipu promocyjnego gminy Rydzyna. Dlaczego tak długo? Ponieważ zdjęcia mu-
siały zostać nakręcone w odpowiedniej pogodzie i przy odpowiednim oświetle-
niu, a o to bywa bardzo trudno. W efekcie powstało nagranie, którego motywem 
przewodnim jest hasło #visitrydzyna. Materiał jest dostępny m. in. na stronie in-
ternetowej gminy.

Szafki dla strażaków
GMINA WŁOSZAKOWICE > Urząd Gminy Włoszakowice wsparł finansowo stra-
żaków OSP Boszkowo. Dzięki temu zakupili oni sprzęt strażacki, jak również 
materiały potrzebne do budowy szafek na umundurowanie. Prace przy monta-
żu szafek trwały tydzień, a głównym realizatorem przedsięwzięcia był druh Ja-
nusz Błajet. Strażacy ze Zbarzewa otrzymali natomiast motopompę, która jest 
kolejnym w tym roku, po nowym samochodzie, zakupem dla zbarzewskich 
ochotników.
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Lipowa do remontu
LESZNO > Dofinansowanie ma otrzymać Leszno na przebudowę ulicy Lipowej 
w Lesznie. Chodzi o odcinek pomiędzy ulicą Bema i Henrykowską a stykiem ulic 
Lipowej, Starozamkowej oraz Obrońców Lwowa. Zgodnie z projektem moder-
nizacji ma zostać poddane ponad 700 metrów drogi, mają powstać miejsca par-
kingowe, przebudowany ma zostać chodnik, a także planowane są ścieżki pie-
szo-rowerowe i rowerowe. Z racji usytuowania ulicy i jej roli w komunikacyjnym 
organizmie miasta, zmiany czekają trzy skrzyżowania, które obecnie są zmorą 
kierowców. Mowa o wspomnianym już wcześniej styku ulic Lipowej i Obrońców 
Lwowa, skrzyżowaniu Lipowej z Racławicką i styku Lipowej z Dożynkową. Dopeł-
nieniem inwestycji będą nowe nasadzenia oraz budowa oświetlenia drogowego. 
Całość ma kosztować około 5,6 mln zł, a przebudowa miałaby się zakończyć pod 
koniec 2018 roku.

Zdjęcie: Łukasz Domagała

Jest nowa droga
NOWY DWÓR > Mieszkańcy zyskali nowy trakt asfaltowy, służący dojazdom do 
najbardziej oddalonych posesji oraz pól. Nowa droga ma 1,3 kilometra długości 
i wykonała ją firma Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Koszt inwestycji opiewa 
na prawie 697.000 złotych.

Trasa przebudowana
GMINA OSIECZNA > Zakończyła się przebudowa drogi łączącej Popowo Wonie-
skie z Witosławiem. Zaangażowanie w realizację inwestycji leżało w 2/3 po stro-
nie gminy Osieczna, a w 1/3 po stronie Powiatu Leszczyńskiego. Gmina zakupiła 
materiały budowlane, natomiast powiat sfinansował wykonanie robót. Dzięki no-
wemu asfaltowi poprawi się bezpieczeństwo i komfort przejazdu tym odcinkiem.

Motyl doceniony
GMINA KRZYWIŃ > Fotografia wykonana przez kościańskiego artystę Jacka 
Olejniczaka, ukazująca motyla "Modraszka Ikara" zostało docenione przez 
amerykański portal "National Geografic". W gronie tym pojawiło się w sumie 
16 fotografii z różnych części świata. Sukces autora cieszy tym bardziej, że 
zdjęcie zostało wykonane na terenie gminy Krzywiń. Na zdjęcia głosowali 
czytelnicy z całego globu.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA



7# turystyka

Zmieniają się oczekiwania,
zmienia się "Laguna"
Chciałoby się powiedzieć, że 20 lat minęło jak jeden dzień - dwie dekady temu w Lesznie powstało Biuro 
Podróży "Laguna", które od początku znajduje się w południowej pierzei rynku, pod numerem 35.

Branża turystyczna nie należy do ła-
twych. Chociaż w latach dziewięćdzie-
siątych w mieście powstało wiele po-
dobnych firm, do dziś istnieją tylko 
dwie, w tym właśnie "Laguna". Jakie były 
początki działalności?
- Tak naprawdę historia biura sięga 1995 
roku, ale wtedy należało ono do zupełnie 

wyparte przez coraz tańszy transport 
powietrzny, atrakcyjniejsze stały się ce-
ny wypraw zagranicznych.
- Przejazd do Hiszpanii trwał nawet półto-
rej doby, tymczasem samolotem można 
dostać się tam wygodniej w nieporówny-
walnie krótszym czasie oraz w podobnej 
cenie - mówi właściciel "Laguny".
Rozwijający się rynek usług turystycz-
nych spowodował, że część leszczy-
nian zaczęła wybierać kierunki bardziej 

zainteresowanych jest opcją 14-dnio-
wą. Do "Laguny" wielu klientów trafia 
z polecenia, gdyż słyszą, że wyjazdy były 
dobrze zorganizowane i przebiegły bez 
problemów.
- Jedną z naszych nowości jeśli chodzi 
o wycieczki szkolne czy zakładowe jest 
wycieczka do Trójmiasta i Szwecji z noc-
legami na promie. Cieszą się one sporym 
zainteresowaniem, bo nie ma niczego 
przyjemniejszego niż sen na pokładzie 
w cenie podobnej do noclegów w Polsce. 
Jeśli chodzi o propozycję wczasów, które 
sprzedajemy, nowością na zimę jest Zan-
zibar z wylotem z Wrocławia, a także ty-
godniowy rejs po Wyspach Kanaryjskich 
połączony ze zwiedzaniem - dodaje S. 
Kapała.
"Laguna" współpracuje z wszystkimi 
największymi biurami turystycznymi, 
sprzedaje również bilety autokarowe, 
lotnicze i promowe na indywidualne 
wyjazdy. Ponadto firma organizuje wy-
prawy do "Energylandii" - parku rozryw-
ki w Małopolsce.
W zależności od kwoty zamówienia 
klienci za symboliczną złotówkę mogą 
otrzymać postój na parkingu przy lotni-
sku (świetna opcja przydatna w związku 
z wylotami zagranicznymi) lub walizkę!

Biuro Podróży "Laguna"
Rynek 35

64-100 Leszno
tel. 65 529-50-34

www.e-laguna.pl
www.zajefajnewakacje.pl

"Laguna" wyspecjalizowała się także 
w wycieczkach dla zakładów pracy oraz 
w organizacji wycieczek szkolnych. Tutaj 
dominują wyjazdy po Polsce, a także za 
miedzę - do Pragi, Niemiec lub nieco da-
lej - do Wiednia.
Z biegiem czasu zmieniły się formy re-
alizacji wycieczek. Autobusy zostały 

egzotyczne - Dominikanę, Kubę czy 
Tajlandię.
- Za każdym razem, kiedy przychodzi do 
nas klient, próbujemy mu doradzić, co bę-
dzie najlepszą opcją i wybieramy wspólnie 
optymalną ofertę - podkreśla S. Kapała.
Po kilku latach zastoju związanego z sy-
tuacją w świecie arabskim do łask wra-
ca kierunek taki jak Egipt. Coraz częściej 
pojawiają się pytania o Tunezję, a zde-
cydowanie najpopularniejsza jest Tur-
cja. Obecnie niemal 90 procent wycie-
czek zagranicznych proponowanych 
przez "Lagunę" realizowana jest z lot-
nisk w Poznaniu i Wrocławiu. Takie są 
wymogi czasów. Klienci chcą korzystać 
z portów położonych jak najbliżej miej-
sca zamieszkania. Jedynie w przypad-
ku mniej popularnych kierunków egzo-
tycznych wyloty odbywają się z Katowic 
lub Warszawy.
Wycieczki zagraniczne oferowane przez 
Biuro Podróży "Laguna" są w przystęp-
nych cenach. Policzmy. Jeżeli rodzina 
zamierza wybrać się nad polskie mo-
rze i chce korzystać z wygód hotelo-
wych z pełnym wyżywieniem, zapła-
ci dokładnie tyle, ile kosztują wyloty za 
granicę. Tymczasem pogoda nad pol-
skim morzem bywa kapryśna, o czym 
nikogo nie trzeba przekonywać. W Tur-
cji na aurę nie trzeba narzekać, a prze-
cież chodzi o to, aby wyjazd był relak-
sem i aby wrócić z niego wypoczętym 
i zadowolonym.
Połowa wczasów wykupywanych 
w "Lagunie" to opcja siedmiodniowa, 
30 procent klientów wybiera wypra-
wy na 10-11 dni, a 20 procent z nich 

kogoś innego. Poprzedni właściciel stwier-
dził, że nie opłaca mu się ten biznes i po-
stanowił zrezygnować z prowadzenia 
działalności. Pamiętam, że jako szerego-
wy pracownik siadłem wtedy nad doku-
mentami księgowymi i zacząłem liczyć. 
Z tych obliczeń wyszło, że mnie będzie się 
opłacać - mówi Sławomir Kapała, od 20 
lat właściciel "Laguny".
Odkupił biuro i rozpoczął działalność na 
własną rękę. Biznes turystyczny w latach 
dziewięćdziesiątych wyglądał zupełnie 
inaczej niż dzisiaj. Polacy chcieli chłonąć 
Zachód, szukali też słonecznych kierun-
ków. Podstawowym środkiem transpor-
tu był wówczas autobus jako popularna 
i tania forma przemieszczania się w wy-
marzone miejsca. Wtedy szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się wczasy 
na Costa Brava w Hiszpanii w okolicach 
Barcelony oraz w Chorwacji. Biorąc pod 
uwagę siłę nabywczą Polaków, mogli 
oni sobie pozwolić na taki wyjazd.
- Równie dużo wycieczek sprzedawali-
śmy do Włoch na spotkania z papieżem 
Janem Pawłem II - wspomina Sławomir 
Kapała.

1 zł

Obsluga „Laguny” pomoże Ci wybrać najlepiej dopasowaną ofertę.

Biuro Podróży Laguna mieści się przy 
Rynku pod numerem 35.
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8 # u strażaków

Wśród nowych urzą-
dzeń znalazły się 
sprzęt ochrony dróg 

oddechowych, zbiornik wod-
ny na 13.000 litrów, miernik 
wielogazowy, myjka ciśnie-
niowa, maski z opcją łączno-
ści bezprzewodowej, węże, lan-
ca gaśnicza czy sprzęt ochrony 
osobistej dla strażaka. Ale nie 
byłoby tych zakupów, gdyby 

nie przychylność samorządu 
Leszna, a także Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wsparcia 
merytorycznego udzieliła na-
tomiast Komenda Wojewódz-
ka PSP w Poznaniu. Straża-
ków wspiera także Starostwo 
Powiatowe w Lesznie. Cho-
ciaż w tych zakupach nie brało 
bezpośrednego udziału, starosta 

Jarosław Wawrzyniak zazna-
czył, że stale dofinansowywane 
są jednostki ochotnicze.
Komendant  mie j sk i  PSP 

w Lesznie Maciej Zdęga w ra-
mach podziękowań za zaan-
gażowanie przekazał darczyń-
com okolicznościowe statuetki. 
Otrzymali je Andrzej Bartko-
wiak szef strażaków z Pozna-
nia, prezydent Leszna Łukasz 

Borowiak, starosta leszczyń-
ski Jarosław Wawrzyniak, 
jak  również  Donata  Gla -
piak z WFOŚiGW w Pozna-
niu. Spotkanie w komendzie 
stało się okazją do wręczenia 
strażakom awansów na wyż-
sze stopnie służbowe, aktów 
mianowania na wyższe stano-
wiska służbowe, jak również 
decyzji dotyczących nagród 

pieniężnych od komendantów 
głównego w Warszawie i wo-
jewódzkiego w Poznaniu. Szef 
strażaków z Poznania pod-
kreślił w swoim przemówie-
niu, że leszczyńska jednost-
ka jest jedną z przodujących 
w Wielkopolsce.

 TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIA: (BIK)

Nowy sprzęt i awanse dla strażaków
Około 100.000 zł wart jest sprzęt symbolicznie przekazany na początku grudnia strażakom z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.

REKLAMA



9#  promocja

I... TAKI świat jest piękny!



10 # brawa za odwagę!

"Kryształowa Gwiazda"
dla leszczyńskich policjantów

Wyróżnienie przyznawane jest za uratowanie ludzkiego życia. Tak było w przypad-
ku czterech policjantów, którzy rzucili się na pomoc w różnych okolicznościach. 
W całej Wielkopolsce "Kryształową Gwiazdę" przyznano 124 funkcjonariuszom.

Gala zorganizowana w związku z przekaza-
niem wyróżnień odbyła się w Domu Żołnie-
rza w Poznaniu. Wręczyli je wspólnie Piotr 

Mąka, komendant wojewódzki policji w Poznaniu 
oraz Andrzej Szary, przewodniczący zarządu NSZZ 
Policjantów województwa wielkopolskiego. Na ga-
li obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, 

służb mundurowych, przełożeni wyróżnionych po-
licjantów oraz przedstawiciele urzędów czy insty-
tucji współpracujących z policją. W ramkach przy-
pominamy zdarzenia, za które policjanci zostali 
uhonorowani.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Na lince holowniczej
Zdarzenie odnotowano na początku sierpnia 2017 ro-
ku. Około godziny 5 nad ranem funkcjonariusze zauwa-
żyli mężczyznę, który próbował powiesić się na lince 
holowniczej.

Wszystko działo się w pobliżu jednego z leszczyńskich 
skrzyżowań. Widząc, że na drzewie wisi mężczyzna, policjan-
ci podbiegli do niego i podnieśli wyżej, by poluzować pętlę 
zadzierzgniętą na szyi. 41-letni mieszkaniec powiatu lesz-
czyńskiego był przytomny, a funkcjonariuszom wyjaśnił, że 
ma dość życia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.

"Kryształowa Gwiazda ze Wstęgą" - Mirosław Kaczmarek 
(obecnie emeryt) i Marcin Menes

Tonący na środku jeziora
W listopadzie 2016 roku na środku Jeziora Witosławskiego do wody wpadł czło-
wiek. Uratowali go policjant wraz z ojcem, którzy dostrzegli, że dzieje się coś 

złego.

Policjant i ojciec łowili ryby, każdy z własnej łodzi. W pewnej chwili zauważyli 
w oddali jakiegoś człowieka. Znajdował się gdzieś na środku jeziora. Popłynęli 
więc w kierunku tego miejsca. W wodzie rzeczywiście znajdował się człowiek, 
który wcześniej łowił ryby. Krzyczał, że tonie, że już nie ma sił. Jego łódź poszła 
na dno. Funkcjonariusz rzucił mężczyźnie linę, gdyż sam znajdował się w chy-
botliwej łódce z tworzywa sztucznego. Próba bezpośredniego wciągnięcia to-

nącego na lekką konstrukcję mogłaby się zakończyć wywrotką do wody. Plan był 
taki, że policjant będzie holował mężczyznę w pobliże trzcinowisk, a następnie 

wciągnie go do łodzi. Wkrótce jednak na miejsce dopłynął ojciec policjanta w zdecy-
dowanie większej i stabilniejszej łodzi. Policjant, jeszcze z wody, wezwał pogotowie, 
umawiając się z jego załogą przy brzegu. Tam, oczekując na przyjazd karetki, okrył 

uratowanego 37-latka swoim ubraniem. Poszkodowany wykazywał objawy wychło-
dzenia organizmu, gdyż tego dnia temperatura oscylowała wokół 1 stopnia Celsju-
sza. Policjant podjechał autem do najbliższej miejscowości, gdzie napotkał ambulans. 

Dzięki temu ratownicy sprawnie dotarli do mężczyzny potrzebującego pomocy..

"Kryształowa Gwiazda" - Leszek Wojtkowiak, dzielnicowy z Osiecznej

Z rany trysnęła krew
W październiku 2016 roku policjanci kontrolowali pręd-
kość na terenie gminy Rydzyna. W pewnej chwili z pobli-
skiej posesji usłyszeli wołanie o pomoc.

Wbiegli na podwórze, gdzie zauważyli młodego mężczy-
znę dzwoniącego na pogotowie. Krwawe ślady zawiodły ich 
do wnętrza domu. Na tapczanie dostrzegli człowieka z raną 
szarpaną przedramienia. Była ona na tyle poważna, że funk-
cjonariusze nie mogli nawiązać z nim kontaktu. Nie czekając 
na dalszy rozwój wypadków, pobiegli po apteczkę i założyli 
rannemu opatrunek uciskowy. Mężczyzna odzyskał przy-
tomność. Powiedział, że zranił się szlifierką kątową, kiedy 
budował koryto dla zwierząt. Policjanci umieścili rannego 
w radiowozie i na sygnale zawieźli do szpitala w Lesznie. 
Lekarz, który przyjmował poszkodowanego, podziękował 
funkcjonariuszom za profesjonalne działanie, gdyż dalsze 
oczekiwanie na pomoc mogłoby doprowadzić do tragedii.

"Kryształowa Gwiazda" - Piotr Rzepecki i Witold Sobko-
wiak, Wydział Ruchu Drogowego KMP w Lesznie
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12 # zdjęcia

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.

Zdjęcie przedstawia koś-
ciół ewangelicki w Żeli-
szowie w wojewodztwie 
dolnośląskim. Od lat to 
wdzieczny obiekt dla fo-
tografów. Jego wnętrze 
robi wrażenie.

Zapomniany
kościół
Zdjęcie:

K. Matysiak

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

Chmury
w wodzie
Zdjęcie:

W. Składkowski

Świat można podzi-
wiać patrząc w górę, ale 
i w dole bywają przyjem-
ne widoki. Czasami wy-
starczy  spojrzeć w wo-
dę, aby dostrzec coś 
niesamowotego.



13# zdjęcia

Każdy z nas wybiera włas-
ny kierunek życia. Oby 
zawsze obrane były tylko 
dobre kierunki.

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

Miasto nocą
Zdjęcie:

B.  Nowakowski

Ujęcie Leszna wieczo-
rem i z perspektywy 
chodnika? Dlaczego 
nie!

Własny
kierunek
Zdjęcie:

H. Mackowiak



14 # młodzież

Jest to nieformalna grupa uczniów, 
którzy chcą robić w informaty-
ce coś więcej niż wynika to z wy-

mogów stawianych przez program 
nauczania. 
- Głównie chodzi o naukę programowa-

nia, ale nie tylko - dodaje Dominik Sie-
ciński, nauczyciel informatyki w Lice-
um Ogólnokształcącym nr 2 w Lesznie.
W ramach zajęć uczniowie poznają taj-

niki programowania, ale także… miło 
spędzają czas. Niesamowita atmosfera 
panująca podczas zajęć wręcz zachę-
ca do tworzenia informatycznych dzieł. 
Ponadto zdobywają doświadczenie już 
od pierwszej klasy liceum. W tej profe-
sji to bardzo ważne. 

POCZĄTEK...

Kopernik Code Team powstał spon-
tanicznie. W październiku LO nr 2 ob-
chodziło 50-lecie istnienia. W związku 
z tym nauczyciel informatyki, Domi-
nik Sieciński, zastanawiał się, co można 
przygotować z okazji rocznicy. 
- Wspólnie z Wojtkiem Dziamskim, ucz-

niem "Kopernika", wpadliśmy na po-
mysł stworzenia aplikacji mobilnej dla 
iPhone i iPada. Wybór padł na Escape 
Room - zostajemy zamknięci w szko-
le i próbując rozwiązać różne zagadki, 
musimy się z niej wydostać - dodaje na-
uczyciel informatyki. - Wraz ze wzro-
stem popularności aplikacji, zaczęło po-
jawiać się coraz więcej młodych ludzi, 
chcących robić nietypowe rzeczy zwią-
zane z informatyką. W ten sposób po-
wstał Kopernik Code Team. Chętnych 
rekrutujemy z klas pierwszych i drugich. 

PROJEKTY

Kopernik Code Team aktualnie pracuje 
nad kilkoma projektami. Navi Leszno, 
czyli aplikacja mobilna, dzięki której - 
chodząc po Lesznie - można łapać wir-
tualne pokemony. W odróżnieniu od tra-
dycyjnej gry należy odkrywać zabytki, 
murale, czy po prostu ciekawe miejsca. 
- Sześcioosobowy zespół pracujący nad 

aplikacją Navi Leszno, zarządzany jest 
metodą Scrum. To ten sam sposób pra-
cy, którego używają  firmy deweloper-
skie. Uczniowie codziennie są zobowią-
zani do przedstawienia swoich wyników.
KCT uczy także współpracy. Raz 

w miesiącu uczniowie podsumo-
wują swoje osiągnięcia, a następnie 

Programiści z "Kopernika"
Programiści to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku. Nic dziwnego, gdyż efekty ich pracy oglądamy na co 
dzień. Jest to trudna praca, wymagająca mnóstwa umiejętności. Od ponad pół roku uczniowie "Kopernika" mają możliwość uczęszczać 
na zajęcia w ramach Kopernik Code Team. 

rozdzielają między sobą zadania na ko-
lejny miesiąc. Niewątpliwie najbardziej 
fascynującym projektem jest Muzeum 
Informatyki. Młodzież stara się przy-
wrócić do działania zabytkowe kom-
putery. Code Team dysponuje obecnie 
sześcioma maszynami Atari oraz Apple 
z lat 80-tych. 

POMOC INNYM

Członkowie Code Team pomagają tak-
że innym uczniom. Programowanie to 
najtrudniejszy dział informatyki, któ-
ry bardzo często pojawia się na maturze 
oraz na studiach. Na stronie Kopernik 
Code Team sukcesywnie publikowa-
ne są algorytmy oraz ich rozwiązania. 
Z naszej pomocy mogą korzystać wszy-
scy. Zarówno uczniowie, jak i nauczy-
ciele z innych szkół. 
Kopernik Code Team gwarantu-

je niesamowitą szansę na szybki roz-
wój. Poza zdobywaniem umiejętności 

i doświadczenia, uczniowie mają także 
możliwość bardzo dobrze poznać bran-
żę informatyczną.
- Współpracujemy z leszczyńskimi fir-

mami informatycznymi. Lada moment 
staniemy się członkiem Leszczyńskie-
go Klastra Informatycznego. Ponadto 
naszym partnerem jest też Instytut Po-
litechniczny Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Lesznie, Leszczyńskie 
Centrum Biznesu, firma C&C Techno-
logy z Leszna czy firma RST Software 
Masters z Wrocławia - mówi Dominik 
Sieciński. 

ROZWIJAJĄC UMIEJĘTNOŚCI

Klaudia Błażyczek uwielbia programo-
wać. Na początku pierwszej klasy była 
jednak nieco zawiedziona, ponieważ za-
jęć z programowania nie było zbyt du-
żo. Jednak po pewnym czasie zaczęła 
współpracować z Kopernik Code Team.
- Kopernik Code Team to świetna 

inicjatywa. Cały nasz zespół uwielbia 
programować. To tylko napędza nas 
w działaniu! Nasz zespół jest otwarty, 
przyjazny oraz przede wszystkim zgrany. 
Wspólnie radzimy sobie z każdym prob-
lemem - dodaje Klaudia Błażyczek. 
W przyszłości oczywiście planuje zaj-

mować się programowaniem. 
Krzysztof Stroiński rok temu uczęsz-

czał na zajęcia z informatyki w ra-
mach Klubu Zdolnego Gimnazjalisty. 
To właśnie tam poznał po raz pierwszy 
język programowania "Swift". Nato-
miast w tym roku zaczął już pracę nad 
kolejnym językiem, tym razem "Turbo 
Pascalem". 
- Kopernik Code Team jest super! Po-

zwala rozwijać swoje umiejętności, 
a także pomagać innym. Uczy także lo-
gicznego myślenia oraz… szybkiego roz-
wiązywania problemów - podsumowuje 
Krzysztof Stroiński.

TEKST:
KAMIL DUDKA

Załoga Kopernik Code Team



15# sprawy

W całym województwie weryfikacji pod-
danych zostało prawie 30.000 nazw ulic. 
Wątpliwości pojawiły się w 140 przypad-
kach. Zmiany dokonane zostały na bazie 
opinii przygotowywanych przez Instytut 
Pamięci Narodowej.
- Fundamentalną kwestią, która nam 

przyświecała, to przywracanie pamię-
ci i budowanie tożsamości o wydarze-
niach i bohaterach z dziejów naszego kra-
ju i Wielkopolski – powiedział wojewoda 
wielkopolski Zbigniew Hoffmann pod-
czas konferencji prasowej zorganizowa-
nej w tym temacie.
Na terenie całej Wielkopolski tak zwa-

nym zarządzeniem zastępczym wo-
jewoda zmienił nazwy 51 ulic. Przy 
wprowadzaniu korekt w nazewnictwie 
brane były pod uwagę propozycje płyną-
ce z samorządów, stowarzyszeń i od osób 
prywatnych.
W powiecie leszczyńskim nazwy ulic 

zmieniono w trzech miejscowościach. 
Chodzi o dwie ulice w Święciechowie 
i po jednej w Osiecznej oraz Rydzynie.

TEKST I GRAFIKA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zmiany nazw ulic
w trzech miejscowościach

W powiecie leszczyńskim w ramach ustawy dekomunizacyjnej nowych patronów otrzymały cztery ulice.

Święcięchowa
ulica generała Świerczewskiego >  ulica Anny Walentynowicz
ulica generała Zygmunta Berlinga > ulica generała Władysława Andersa

Rydzyna
ulica 29 Stycznia > ulica Komisji Edukacji Narodowej

Osieczna
ulica 27 Stycznia > ulica Leopolda Okulickiego

Cóż więcej możemy ofiarować drugie-
mu człowiekowi, aniżeli siebie? Co moż-
na cenić bardziej od bezinteresowności? 
Co jest warte więcej od naszego czasu, 
ciężkiej pracy, serdeczności i dobroci 
ofiarowanych bliźniemu?
Ponad 300 organizacji pozarządowych, 
tysiące wolontariuszy, spektakularna 
liczba działań i ich godne najwyższego 
uznania efekty - tak w skrócie prezen-
tuje się społeczna strona Leszna. Trzeci 
sektor odgrywa w naszym mieście zna-
czącą rolę. Leszno miastem wolonta-
riatu! I nie miejmy co do tego żadnych 
wątpliwości! Jeśli jesteś wolontariuszem, 
bądź zdrów! Niech nigdy nie zabraknie 
siły i motywacji do działania.
Jeśli jeszcze nie działasz społecznie, do-
strzeż tych, którzy to robią. Doceń, po-
staraj się zrozumieć sens… i daj się 
przekonać. W gruncie rzeczy masz nie-
ograniczone możliwości, aby zrobić 
„coś”.
Co dokładnie? - tego nie wiem. To Ty 
znasz swoje preferencje i mocne stro-
ny. Poszukaj zatem odpowiedzi. Pomóc 
mogą wspomniani wolontariusze licze-
ni w tysiącach osób. Oni wszyscy zgod-
nie i z pełnym przekonaniem mówią 
„warto!”. Uwierz w to, że wkrótce sta-
niesz w szeregu razem z nimi. Na począ-
tek poznaj, spróbuj, posmakuj szczęścia 
i satysfakcji z owocnego wykonania za-
dania. Potem lawina nabierze rozpędu. 
Wszak czynienie dobra uzależnia.
Aktywność społeczna nie zna prze-
ciwwskazań. Tu nie liczy się wiek, płeć, 
kondycja fizyczna, status społeczny 
i zawodowy czy doświadczenie. Na wo-
lontariat nigdy nie jest za wcześnie i ni-
gdy nie jest za późno. Potencjał drzemie 
w nas nieustannie – pozostaje pytanie, 
kiedy go rozbudzimy. Warto.
A tak na koniec… w naszych głowach 
z pewnością tkwią jeszcze minione 
Święta Bożego Narodzenia. Bliskim ży-
czyliśmy radości, szczęścia, uśmiechu na 
twarzy… ale czy pamiętaliśmy przy tym, 
jak wiele zależy od nas samych? Czy pa-
miętaliśmy o tym, że to właśnie my mo-
żemy spełnić życzenia osób, na których 
nam zależy? I że to w nas – podobnie jak 
we wspomnianych wcześniej Wolon-
tariuszach – tkwi ogromna siła i moc? 
Przecież mamy wszystko, czego potrze-
bujemy, aby dać innym szczęście. Mamy 
uśmiech. Mamy miły gest. Mamy dobry 
uczynek. Mamy siebie. Wykorzystajmy 
to. Dostrzeżmy w sobie piękno i prze-
każmy je dalej. Potrzeba tak niewiele…
Życzę Wam, abyście obdarowywali 
najbliższych magią świąt przez cały rok. 
I pamiętajcie, że dobro wraca.

ZAUFANY

Masz To w sobie
FELIETON

Wojewoda Zbigniew Hoffmann podczas konferencji w sprawie dekomunizacji.
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W roku 2017 minęło 140 lat 
od wydania dzieła "Kroni-
ka miasta Leszna", 100 lat 

od opuszczenia przez autora grona ży-
jących oraz 20 lat od publikacji reprintu 
książki. Przypadające rocznice to dodat-
kowy powód by przypomnieć książkę 
i tego, który ją napisał.
Stanisław Karwowski, pseudonim Wik-

tor Soński (nie mylić ze Stefanem - tak, 
tak filmową postacią z serialu "Czter-
dziestolatek") urodził się w Lesznie, 
w rewolucyjnym roku 1848. Był synem 
Józefy Ferdynandy Awdaniec i Ada-
ma Karwowskiego. Ojciec, jako pod-
chorąży, walczył w powstaniu listopa-
dowym. Był nauczycielem matematyki 
oraz języka polskiego w słynnym, lesz-
czyńskim gimnazjum. Stanisław po od-
byciu edukacji w Lesznie studiował na 
uniwersytetach w Berlinie i Wrocławiu. 
W 1870 roku uzyskał tytuł doktora. Od-
był liczne podróże, opanował osiem ję-
zyków obcych. Został zapamiętany ja-
ko wzór obywatela – Polaka. Obrońca 
języka polskiego, historii i narodowości 
w okresie Kulturkampfu. Człowiek cnót 
staropolskich, nieugięty w przeciwnoś-
ciach i niezłomny, rycerz pracy i obo-
wiązku. Za odmowę wykładania religii 
w języku niemieckim został karnie prze-
niesiony ze szkoły w Ostrowie, gdzie 
pracował, na Śląsk.
Zawarł związek małżeński z Marią Ps-

trokońską, którego owocem był Adam 
Ferdynand, ceniony profesor dermatolo-
gii i wenerologii. Stanisław Karwowski 
zmarł w Berlinie w maju 1917 r. Pocho-
wany został w Poznaniu, na nieistnie-
jącej już nekropolii. Przeniesiony grób 
obecnie znajduje się na cmentarzu pa-
rafialnym św. Jana Vianneya (Poznań). 
Decyzją Rady Miejskiej, w latach sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku nadano 
(a właściwie przywrócono) nazwę Kar-
wowskich jednej z ulic znajdującej się 
na leszczyńskim Podwalu.
"Kronika" Karwowskiego to pierw-

szy ogólny rys historyczny Leszna. Nie 

można pozostać absolutnie bezkrytycz-
nym dla dzieła XIX-wiecznego histo-
ryka (mając na uwadze choćby rozwój 
prac archeologicznych), lecz jest pozy-
cją obowiązkową dla osób interesują-
cych się dziejami miasta. Monografia 
często uzupełniona jest komentarzem 
własnym autora. Szczególnie interesują-
cy, i jakże aktualny wydaje się być ko-
mentarz Karwowskiego do incydentu 
mającego miejsce w roku 1875. Wyda-
rzeniem tym było rozebranie ostatniej 
z dawnych czterech bram miejskich, 
Bramy Kościańskiej (niekiedy nazywa-
nej także Gronowską lub Poznańską). 
Tak to opisał:
Ostatni ten zabytek z czasów polskich 

zniesiono przed dwoma laty nie wie-
dzieć z jakich powodów, bo ani wido-
ku przez to żadnego nie odsłoniono, ani 
też wypadło zburzenie bramy na korzyść 
miasta, gdyż właściciele sklepu, pod tą Brama Kościańska w 1740 roku. Zdjęcie: www.zabytki.leszno.pl

Karwowski to nie tylko "czterdziestolatek"
Dzieje Leszna bywają bardziej tajemnicze niż Harry Houdini pod-
czas swych seansów. Nie mielibyśmy jednak możliwości poznania 
historii miasta, gdyby nie została ona spisana.

Stanisław Kar-
wowski na zdjęciu 
z 1893 roku.
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bramą 
się znajdującego, wytoczy-
li magistratowi proces o nadwyrężenie 
własności.
Brama z uwagi na gotycką stylistykę 

odbiegała od współczesnego budow-
nictwa, co w połączeniu z pozostałymi 
elementami fortyfikacyjnymi wybudo-
wany zgodnie z panującymi trendami 
musiało sprawiać interesujące wrażenie. 
Zachowane pozostałości obwałowań 
wzdłuż alejki spacerowej im. J. Słowa-
ckiego oraz J. Poniatowskiego jasno 
wskazują miejsce znajdowania się furty.
Dzieje opisanej przez Karwowskiego 

Bramy Kościańskiej, która przetrwa-
ła klęski, w tym ogromny pożar mia-
sta w 1707 r., a nie przetrwała decy-
zji rajców, przywołuje wiele skojarzeń. 
Pierwszym zdecydowanie jest dawny 
dworzec kolejowy Leszna, pełen neo-
gotyku angielskiego i stylu arkadowego. 
Niestraszne mu były dwie wojny, jego 
kres nastąpił dopiero po decyzji, słusz-
nie uważanej za niesłuszną, podjętej 

przez  Dyrek-
c j ę  O k r ę -
gowych 
Kolei Pań-
stwowych. 
Bardziej 
współczes-
ny przykład 

mogą stanowić kuźnia i stajnie w kom-
pleksie koszarowym 56. Pułku Artyle-
rii Polowej przy obecnej ulicy Królowej 
Jadwigi. Jasno wynika z tego, że zabu-
dowa miejska od niepamiętnych czasów 
nastręczała różnych problemów.
Monografia Leszna wzbogacona jest 

"Wyjątkiem z kazania Komeniusza na 

pogrzebie Rafała Leszczyńskiego z ro-
ku 1636", krótkim opisem leszczyńskie-
go gimnazjum oraz biogramem dr Jana 
Metziga. Książka z całą pewnością za-
sługuje na uwagę i warto po nią sięgnąć.

TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA

» Ulice w Jarocinie i w Poznaniu (na Łazarzu) noszą imię Stanisława Karwowskiego.
» Zdjęcie portretowe Stanisława Karwowskiego wykonane w roku 1893 przez Franza Kassnera jest naj-
starszą fotografią w zbiorze Muzeum Okręgowego w Lesznie.
» Autor ogłosił drukiem ponad 300 prac.
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Cuda wyczarowane z wraków
Starych samochodów poszukuje na Zachodzie, bo tam zwykle 
można znaleźć egzemplarze w najlepszym stanie. W Polsce jest 
o to zdecydowanie trudniej. Polacy mają taką tendencję, że lubią 
sami coś przerabiać. A u niego nie ma przerabiania. Musi być jak 
w oryginale, według konceptu producenta.

Kiedy noc zamienia się w dzień 
i miasteczko powoli budzi się 
do życia, jest duża szansa, że 

Henryk Prałat siedzi w garażu. Nie, 
wcale nie zerwał się o świcie. Dla nie-
go trwa jeszcze poprzedni dzień. Stoi 
przy samochodzie i właśnie coś przykrę-
ca, albo poważnie zastanawia się, w jaki 
sposób producent zaprojektował część, 
na którą właśnie spogląda.
Warsztat samochodowy prowadzi 

w Bojanowie od 1974 roku. Przez la-
ta działalności przez ręce Henryka i je-
go brata Jacka przeszły tysiące samo-
chodów z różnymi usterkami. Tyle że 
dla Henryka prawdziwą pasją są sta-
re samochody. Zawsze świtało mu 
gdzieś w głowie, że idealnie byłoby za-
jąć się klasycznymi pojazdami, takimi 
z duszą, bez elektroniki. Pierwszy sta-
ry samochód, a był nim bmw dixi, ku-
pił 26 lat temu. Stało się to zupełnie 
przypadkowo.
- Pojechałem po pewne auto i tak się 

złożyło, że w jednej ze stodół dostrze-
głem wrak. Człowiek, który dozorował 
to miejsce powiedział mi, że auto należy 
do szwagra i że on zamierza wywieźć je 
na złom - mówi.
Tego było za wiele. Może i w tym sta-

nie samochód nie był piękny, może wy-
glądał jak kupa złomu, ale Henryk Pra-
łat nie mógł przejść obojętnie koło 
klasyka. Wziął go ze sobą i postawił na 

swojej posesji, chociaż do dzisiaj go nie 
zrobił. Auto mechanicznie jest na cho-
dzie, ale czeka na swoją kolej do grun-
townej renowacji. Po bmw poszło już 
lawinowo.
- Zacząłem szukać aut głównie w Eu-

ropie Zachodniej. Zwykle jest tak, że 
wcześniej zerkam w internet, albo tra-
fiam na nie bezpośrednio na miejscu. Od 
czasu do czasu w Polsce też coś idzie 
znaleźć, ale zwykle auta noszą ślady 
przeróbek - tłumaczy.
Kiedy widzi taki pojazd, powiada zwy-

kle: „nasi już tu byli”. Znaczy się wpro-
wadzili innowacje w polskim wydaniu, 
czyli daleko odbiegające od oryginału. 
A z tym trudno się czasami pogodzić. 
Na szczęście od tej reguły pojawiają się 
wyjątki.
- Jakiś czas temu w Polsce pojechałem 

po sprzęgło do samochodu, a kupiłem 
garbusa, który przez 20 lat stał rozebra-
ny. Od razu zobaczyłem w nim samo-
chód, bo nikt przy nim nie majstrował, 
nie wprowadził żadnych „udoskonaleń” 
- podkreśla H. Prałat.

JAK Z FABRYKI

Odtwarzanie starych pojazdów nie 
jest operacją ani łatwą, ani tanią, ani 
też krótkotrwałą. Wymaga cierpliwo-
ści i wielu poszukiwań. I choć mechanik 
od bez mała 15 lat na poważniej zajmuje 

Volkswagen karmann w pełnej krasie.

Wnętrze pojazdu zupełnie jak za dawnych lat. Kto pamięta takie samochody?

W odtwarzaniu takich pojazdów liczy się każdy detal. Silnik - jak z fabryki.
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Cuda wyczarowane z wraków
się odtwarzaniem samochodów, do tej pory komplet-
nie odrestaurował trzy z nich.
Pierwszym był poszukiwany przez dwa lata volkswa-

gen garbus z 1966 roku.
- Znalazłem go w Niemczech. Auto sprowadziłem dla 

mojego przyjaciela Pawła Pęcaka. Chodziło o to, aby 
samochód miał taki rok produkcji, w jakim urodził się 
jego obecny właściciel. Auto było po dachowaniu, ale 
gdy je zobaczyłem, byłem w szoku. Śliczny egzemplarz, 
który teraz cieszy oczy ludzi podziwiających go na dro-
gach. Kolejnymi autami poddawanymi renowacji są 
fiaty 500 oraz fiat topolino c z 1953 roku, który rów-
nież jest własnością Pawła. Renowacja samochodu 
zajmuje w optymistycznym wariancie co najmniej pół-
tora roku. Każdy egzemplarz rozbieram do zera i wy-
korzystuję ponownie te części, które się do tego nadają 
- mówi H. Prałat.
Pierwszym etapem renowacji karoserii jest usunię-

cie starych lakierów. Następnie przychodzi czas na 

Volkswagen karmann ghia

Masa: 870 kg
Pojemność: 1483 cm sześć.

Moc silnika: 32 kW

wymianę skorodowanych elementów. To, co można 
zdjąć, poddaje się cynkowaniu galwanicznemu. Na-
stępnie całość należy pomalować podkładem i dopiero 
później trzeba nałożyć właściwy lakier. Mnóstwo za-
bawy jest z tym, co pod karoserią. Do ostatniej śrub-
ki rozbiera się układ napędowy, zawieszenie i silnik. 
Wszystkie elementy z blach i osłony trzeba polakie-
rować lub pomalować proszkowo. Dlatego kiedy za-
gląda się pod maskę samochodu poddanego renowacji 
przez Henryka Prałata, odnosi się wrażenie, jakby po-
jazd przed chwilą zjechał z linii produkcyjnej.
Rynek części do starych samochodów wcale nie jest 

mały. Wręcz przeciwnie, zamiłowanie ludzi do kla-
syków powoduje, że ten segment wciąż się rozrasta. 
W Holandii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki czy w Wielkiej Brytanii są firmy, które nastawiają 
się wyłącznie na produkcję podzespołów do takich aut.
- Części szukam w internecie, czasami zajmuje mi to 

po kilka godzin dziennie. Choć dostępność jest spora, 
miałem na przykład problem z oryginalnymi oponami 
do fiata 500. Tak się składa, że akurat do tego egzem-
plarza trudno natknąć się na oryginały, czyli wersję 
diagonalną z białym pasem - podkreśla.

ciąg dalszy na następnej stronie

Henryk Prałat przy odrestaurowanym volkswagenia karmannie.
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KARMANN GOTOWY,
NASTĘPNE W KOLEJCE

Chociaż do tej pory główną osią działalno-
ści Henryka Prałata była naprawa współ-
czesnych pojazdów, teraz będzie skłaniał się 
ku zabytkom motoryzacyjnym.
- Przez 37 lat współpracowałem z bratem 

Jackiem, który po pierwsze był człowiekiem 
nieząstapionym, a po drugie znakomitym fa-
chowcem. Bardzo często zdarzało się, że po-
trafił wyczarować coś z niczego. To właś-
nie mój brat koncentrował się w warsztacie 
przede wszystkim na naprawach bieżących. 
Kiedy kilka tygodni temu zmarł, postanowi-
łem bardziej skupić się na mojej pasji - za-
znacza, spoglądając na swoje najnowsze 
dzieło - volkswagena karmanna w wersji 
ghia.
Z tym autem wiąże się inna historia. Pojazd 

został przyjęty do warsztatu w Bojanowie po 
wcześniejszej renowacji.
- Musiałem go odrestaurować od począt-

ku, gdyż ktoś bardzo niechlujnie podszedł 
do sprawy renowacji. Przy karmannie pra-
cowałem półtora roku, a największym prob-
lemem były sprzęgło i automatyczna skrzy-
nia biegów. Ten pierwszy element niestety 
nadawał się na złom. Odpowiedni egzem-
plarz sprzęgła, po długich poszukiwaniach, 

znalazłem w końcu w Białymstoku. W tym 
aucie problematyczna była też naprawa 
układu przeniesienia napędu. Na szczęście 
wszystkie kłopoty zostały rozwiązane i sa-
mochód działa, jak trzeba. Poszukuje tylko 
świateł obrysowych na błotniki, które trudno 
dostać - podkreśla pasjonat.
Wspomniane volkswageny karmann i gar-

bus zostały zaprezentowane podczas targów 
Retro Motor Show w Poznaniu, które odby-
ły się na początku listopada 2017 roku.
Henryk Prałat renowacji poddaje właśnie 

kolejnych pięć samochodów. Na najbardziej 
zaawansowanym etapie są prace przy fiacie 
topolino c i fiacie 500. Karoseria tego pierw-
szego została pomalowana podkładem, go-
towe jest też podwozie. W „pięćsetce” trwa 
wymiana blach nadwozia. Pasjonat ma też 
dwa fiaty 1100. Jeden z nich to egzemplarz, 
który zagrał w filmie „Dom”.
Współcześnie klasycznie samochody stają 

się dla ich właścicieli formą inwestycji, a do 
tego cieszą oczy. Przyciągają wzrok innych 
kierowców, kiedy w słoneczny dzień suną 
po drodze. One nie potrzebują rozwijać du-
żej prędkości. One mają jechać i przyjemnie 
mruczeć.
- Cieszę się, że mogę zajmować się rozwija-

niem swojej pasji. Dopóki żyję, będę to robił 
- kończy H. Prałat.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

ciąg dalszy
z poprzedniej strony

W trakcie renowacji - fiat  topolino c.
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Urodził się na Wołyniu w gmi-
nie Poryck w 1932 r.  Oj-
ciec zginął w trakcie I Woj-

ny Światowej. On, z bratem i matką, 
mieszkał w gospodarstwie rolnym 
w małej wsi Jeżyn. Żyło im się dobrze, 
choć bez ojca nie było łatwo. Za sąsia-
dów mieli Ukraińców, Żydów, Cze-
chów i Rosjan - wszyscy żyli w zgo-
dzie. Pomagali sobie jak tylko mogli. 
Większość mieszkańców stanowiły ko-
biety i dzieci. Mężczyzn wywieźli bo-
wiem z tych terenów Niemcy wcielając 
do wojska, a potem wysyłając na front 
w czasach II Wojny Światowej. 
Nadszedł dzień 11 lipca 1943 roku. 

Niedziela. Jest słonecznie, ciepło, ma-
ma gotuje obiad... w pewnym momen-
cie z animuszem wpada sąsiadka. Pła-
cze. Krzyczy, że w pobliskiej wiosce 
banderowcy ukraińscy palą i mordu-
ją. Matka zostawiła wszystko na piecu, 
zabrała niezbędne rzeczy i chłopców 
i uciekali z domu jak najdalej od miej-
sca, do którego przyszli bandyci. Scho-
wali się w łanach żyta i z przerażeniem 
czekali na to, co miało się jeszcze wy-
darzyć. Słyszeli przeraźliwe krzyki 
dzieci i kobiet, mordowano wszystkich 

Opowiadał o zbrodni,
którą przemilczano

Kilka lat temu, będąc na leczeniu sanatoryjnym, poznałem starszego pana. Bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy. Wystarczyła krótka 
rozmowa i natychmiast przypadliśmy sobie do gustu. Potem, przez kolejne dni, byliśmy niemal nierozłączni. Wspólnie spędzaliśmy 
czas, razem uczestniczyliśmy w zabiegach, chodziliśmy na spacery… Opowiadał o swojej rodzinie, o córce i synu. Wiele też mówił 
o swym dzieciństwie, jakże tragicznym i koszmarnym…

napotkanych. Banderowcy wyciąga-
li ludzi z domów. Dzieciom obcinali 
głowy, a kobietom ciężarnym rozcina-
li brzuchy, wyjmowali płody i wrzuca-
li do płonących domów. Tych, którzy 
próbowali uciekać, spędzili do kościo-
ła, w którym akurat modlono się w ra-
mach niedzielnej mszy. I podpalili koś-
ciół… Ludzie ginęli w płomieniach, 
w straszliwych męczarniach, a tych, co 
próbowali się uwolnić, zabijano strza-
łami z pistoletów. 
Jak już banderowcy dokonali dzie-

ła zniszczenia, szli do kolejnych wio-
sek i miast. I tam również dokonywali 
masakry ludności. To był horror.Zginę-
ło około 130 tysięcy osób. 
Moi bohaterowie nie mieli do cze-

go wracać, wszystko było spalone. 
Uciekali zarówno przed „swoimi”, jak 
również przed Niemcami. Po latach 
tułaczki osiedlili się na Ziemiach Od-
zyskanych w rejonie Warmii i Mazur. 
Wieś nazywała się Kaniuki koło Kwi-
dzynia. Dostali od państwa gospo-
darstwo rolne. Matka zmarła, a on – 
mój sanatoryjny przyjaciel - ożenił się 
i rozwijał gospodarstwo. Był jednym 
z najlepszych gospodarzy w okolicy. 

Po 60 latach od tamtych tragicznych 
zdarzeń pojechał z synem w swe ro-
dzinne strony. Dopiero po 60 latach, 
bo wcześniej nie mógł nawet mówić 
o tamtych czasach. Nie był w stanie…
Jego wieś została doszczętnie znisz-

czona. Tylko niektóre fragmenty, jakie 
zostały w jego pamięci, pomogły zi-
dentyfikować to pogorzelisko. Na swo-
im miejscu pozostały niektóre drzewa, 
które rosły na ich polach oraz wspólne 
mogiły, na których zapalił znicze. Lu-
dzie, którzy tam mieszkają, to potom-
kowie tych, którzy ocaleli. Nie chcieli 
rozmawiać na temat tamtych zdarzeń. 
Po dziś dzień boją się represji, jakie 
mogłyby ich spotkać w konsekwencji 
głośnych wspomnień.
Przeżył tę podróż bardzo boleśnie, tra-

cąc przy tym wiele zdrowia. Zapro-
sił mnie do siebie, abym z nim spę-
dził trochę czasu. Po śmierci żony 
był sam w dużym domu. Jego syn za-
trudnił młodego chłopaka, który po-
magał w gospodarstwie i opiekował 
się chorym ojcem. Chłopak miał dach 
nad głową, wyżywienie oraz zapła-
tę za pomoc w opiekowaniu się moim 
przyjacielem. 

Pojechałem do niego na kilka dni… 
a ostatecznie wyszło, że zostałem ca-
ły miesiąc. Cieszył się, że go odwie-
dziłem. Robiłem mu śniadania, poda-
wałem leki. Było miło, opowiadał mi 
różne historie swojego życia… Potem, 
po kilku latach, ponownie go odwie-
dziłem. Był już bardzo słaby fizycz-
nie, ale zdrowy na umyśle. Córka i syn 
pojechali na urlop w ciepłe kraje, a ja 
w tym czasie sprawowałem nad nim 
opiekę.
Wróciłem do domu, ale kontakt telefo-

niczny mieliśmy do końca jego życia. 
Te dramatyczne opowiadania i własne 
przemyślenia skłoniły mnie do przeka-
zania historii Czytelnikom.
Oglądałem film „Wołyń” i przeczyta-

łem książkę „Wołyń we Krwi 1943”.
Wszystko, co opowiedział mi świę-

tej  pamięci Czesław, było praw-
dą, którą potem potwierdzali kolejni 
świadkowie.

Mój przyjaciel zmarł dwa lata temu. 
To JEMU dedykuję te wspomnienia.

TEKST: Z.B.
ZDJĘCIE: LEON POPEK
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Pięć milionów za Leszno? Biorę!

Sułkowski dorobił się 
ogromnej fortuny w bar-
dzo krótkim czasie, bę-

dąc współpracownikiem i  bliskim przy-
jacielem Augusta III Sasa. Czar prysł dnia 
5 lutego 1738 roku kiedy to otrzymał dy-
misję. Pozwolono mu jednak na zacho-
wanie zdobytego majątku, który cieszy 
się sporym zainteresowaniem (i  pożąda-
niem…) wielu historyków. Aleksander 
Józef poza Wielkopolskimi rezydencjami 
zakupił także dobra na Śląsku. Potomko-
wie tej linii Sułkowskich do dziś żyją roz-
siani po całym świecie, natomiast druga 
linia, zwana rydzyńską, wygasła w 1909 
roku. Przedstawiamy losy trzech bohate-
rów wielkopolskiej gałęzi rodu.

LOKALNY CEZAR

August, będący najstarszym synem 
Aleksandra Józefa Sułkowskiego, słynął 
z wielkiej ambicji i ogromnej woli po-
zostawienia po sobie pamięci. Nie tyl-
ko imię przywołuje skojarzenia z „wład-
cą świata” cesarzem Oktawianem 
Augustem. Podobnie jak żyjący 2000 lat 
temu rzymianin, tak i Sułkowski przy-
służył się do rozwoju kultury i rozbudo-
wania posiadanych terenów. Interesował 
się szkolnictwem, zakładał szkoły. Jemu 
zawdzięcza swoje powstanie Fundacja 
Sułkowskich, w ramach której w okresie 
międzywojennym działało słynące z bar-
dzo wysokiego poziomu nauczania Gim-
nazjum i Liceum im. Sułkowskich. Po II 
wojnie światowej mimo wielu prób nie 
reaktywowano szkoły.
August działał także jako budowniczy. 

Za taką kwotę w 1738 ro-
ku Aleksander Józef Suł-
kowski zakupił dobra 
leszczyńskie od króla Sta-
nisława. Nad wejściem do 
ratusza umieścił herb ro-
du – Sulima i od tego mo-
mentu Leszno i jego hi-
storia wybijała swe epoki 
w takt urodzin i zgonów 
Sułkowskich.

Pieczęć Aleksandra Józefa

Jego dziełem było po-
wstanie pomarańczarni, po któ-
rej dziś pozostały jedynie ruiny. Mo-
żemy sobie wyobrazić, jakim musiała 
być okazałym obiektem, łącząc augu-
stowski splendor z wiedzą o 96 owoco-
wych drzewkach w momencie oddania 

oranżerii do użytku. Za podsumowanie 
ambitnej działalności może posłużyć chęć 
zachowania swego imienia, którą wyraził 
w utworzeniu miejscowości Augustowo.

ODWAŻNIEJSZY OD NAPOLEONA

Syn dwóch ojców i trzech matek. Tak 
zwykło się mawiać o najbardziej rozpo-
znawalnym ze Sułkowskich, adiutancie 

August Sułkowski, dla zachowania pamięci, założył wieś Augustowo.

Napo-
l eona  –  Jó -

zefie. Jego rodowód 
stanowi większy splot tajemnic aniżeli sta-
rożytną rzeźbę – Grupę Lakoona. History-
kom do dziś nie udało się rozwiązać za-
gadki rodziców Józefa. Wychowany 

w rydzyńskiej rezydencji przez opiekuna, 
którego rolę pełnił opisany wyżej August. 
Spędzał wolny czas spacerując wokół za-
mkowych sfinksów, strzegących niegdyś 
wrót zamkowych. Pałał żądzą kształcenia 
się w zawodzie wojskowym. W związ-
ku z tym szybko rozpoczął służbę. Od-
znaczał się nieprzeciętnym talentem i od-
wagą. Nieśmiertelną sławę przyniósł mu 
udział w bitwie pod piramidami. Zginął 

z rąk oddziałów powstańczych 
w okolicach Kairu. W sferze domysłów 

pozostaje udział Napoleona w śmierci 
młodego Józefa. Bonaparte miał widzieć 
w nim nie tylko znakomitego oficera, lecz 
i konkurenta.

BOHATER
SPOD KOŁOBRZEGU I MALAGI

Antoni Paweł Sułkowski urodził się 

w Lesznie i tutaj też został ochrzczony. 
Rozpoczął karierę wojskową pod wpły-
wem euforii, jaka towarzyszyła zwycię-
stwom Napoleona. Wielu młodych lu-
dzi wybierało wówczas tę drogę, marząc 
o wybitnych czynach wojskowych i za-
sługach dla ojczyzny. Zdolności ujawnił 
podczas oblężenia Kołobrzegu, przedsta-
wiając zadatki na dobrego dowódcę puł-
ku. Odznaczył się także podczas walk 
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REKLAMA

Pięć milionów za Leszno? Biorę!

Antoni Paweł Sułkowski - Wielkopol-
skie Muzeum Wojskowe.

Józef Sułkowski Zamek w Rydzynie.

Pomarańczarnia - ruiny.

Siedziba śląskiej gałęzi Sułkowskich w Bielsku-Białej.

w Hiszpanii, będąc krótkotrwałym gu-
bernatorem Malagi. Był także Antoni Pa-
weł ostatnim prywatnym właścicielem 
Leszna, gdzie zapamiętany został ja-
ko krzewiciel kultury. Przekazał bogaty 
zbiór rydzyńskiej biblioteki do leszczyń-
skiego gimnazjum, gdzie z godnością 
pełnił funkcję kuratora, fundując rów-
nież stypendia dla najzdolniejszych ucz-
niów. Wspierał wydawanego w mieście 
„Przyjaciela Ludu”. Wiele jest przykła-
dów upamiętnienia postaci. W Kołobrze-
gu, w sąsiedztwie plaży, rozciąga się ulica 
Antoniego Pawła Sułkowskiego, w 2013 
roku w Hiszpanii pojawił się okolicznoś-
ciowy znaczek z wizerunkiem Sułkow-
skiego jako gubernatora Malagi. Także na 
łuku triumfalnym w Paryżu widnieje jego 
nazwisko.

DZIEDZICTWO SUŁKOWSKICH

Obiekty należące do Sułkowskich ma-
ja dziś różne przeznaczenie. Za przy-
kład posłużyć mogą pałac w Lesznie, 

Włoszakowicach czy Rydzynie. W tych 
dwóch ostatnich portrety dawnych właś-
cicieli spoglądają ze ścian na odwiedzają-
cych. Nad wejściem do nich znajdują się 
kartusze herbowe. Gmach w Lesznie nie-
mal zupełnie zatracił historyczne wnętrze, 
na co wpływ musiały mieć funkcje jakie 

pełnił. Zachowały się rokokowe drzwi 
zdobione wizerunkiem bażantów. W lesz-
czyńskiej i włoszakowickiej rezydencji 
przetrwała także nazwa - oba nazywane 
są Pałacem Sułkowskich.

TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA
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Leszno dobrze oceniane przez mieszkańców
Wrocławski Instytut Badawczy IPC przeprowadził na zlecenie mia-
sta badania dotyczące jakości życia w Lesznie. Wynika z nich, że 
mieszkańcy nie mają większych zastrzeżeń do infrastruktury, spo-
sobu zarządzania miastem i funkcjonowania miejskich struktur.

Badania zostały wykonane dla 
sprawdzenia nastrojów, rozu-
mianych przez pryzmat konkret-

nych zagadnień. Urząd chciał poznać 
opinie mieszkańców dotyczące ogól-
nych warunków życia w Lesznie, pozio-
mu identyfikacji leszczynian z miastem, 
oczekiwanych kierunków rozwoj, rynku 
pracy, bezpieczeństwa, poziomu zaufania 
i funkcjonowania władz. Badaniu podda-
no 619 mieszkańców miasta, a dominują-
cą metodą pozyskiwania informacji był 
bezpośredni wywiad z respondentami. 47 

procent przepytanych to mężczyźni, 53 
procent - kobiety. Większość z tych osób 
jest mieszkańcami Leszna od urodzenia.

WSZYSTKO NA MIEJSCU
Ogólne warunki życia w Lesznie oce-

niane są przez mieszkańców w sposób 
pozytywny. Na jego jakość, według re-
spondentów, wpływ mają stan infra-
struktury miejskiej, czystość i ład prze-
strzenny, a także dostępność do oferty 
sportowej i rekreacyjnej. Tak się skła-
da, że te właśnie aspekty są oceniane 

wysoko przez ¾ mieszkańców Lesz-
na. Statystycznie rzecz ujmując najbar-
dziej zadowolone z życia w mieście są 
kobiety, osoby z wykształceniem wyż-
szym, mieszkańcy blokowisk. Dlaczego 
w mieście żyje się dobrze? Ponieważ jest 
tu wszystko, co jest potrzebne do funk-
cjonowania. Z jednej strony miasto jest 
małe, z drugiej - jest odpowiedni dostęp 
do sklepów i usług, wszędzie jest w mia-
rę blisko, a do tego wciąż przybywa in-
westycji. Poza tym Leszno jest zadba-
ne i spokojne, co nie jest tak oczywiste 
w przypadku większych aglomeracji.
Według ankietowanych w ciągu minio-

nych pięciu lat poprawiła się dostępność 
do ofert kulturalnych i sportowych, in-
westycje są prowadzone we właściwy 
sposób, a władza lokalna lepiej zarządza 

miastem, ma wizję rozwoju i dobrze wy-
korzystuje pieniądze podatników. Od-
setek osób niezadowolonych z życia 
w Lesznie jest niewielki i sięga około 10 
procent.

DOMINUJĄ SAMOCHODY
Niestety, w tej beczce miodu jest rów-

nież łyżka dziegciu. Leszczynianie za-
uważają problemy z otrzymaniem 
dobrze płatnego zatrudnienia, zwra-
cają uwagę na niskie bezpieczeństwo 
w śródmieściu, zwłaszcza wieczorami, 
a także brak perspektyw dla rozwoju 
młodych ludzi. Biorąc jednak pod uwa-
gę ogólny wskaźnik zadowolenia, nie 
jest źle. To z kolei przekłada się bezpo-
średnio na wysoki poziom identyfikacji 
z miastem. Według respondentów dla 
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Leszno dobrze oceniane przez mieszkańców
rozwoju Leszna kluczowe jest stworze-
nie kolejnych miejsc pracy i przyciąg-
nięcie nowych inwestorów. Równie 
istotne jest zwiększenie atrakcyjno-
ści miasta dla osób o wysokich kwa-
lifikacjach, poprawa funkcjonowania 
transportu, estetyki i zarządzania zaso-
bami lokalowymi oraz gruntami. Zda-
niem przepytanych ważną kwestią jest 
usprawnienie komunikacji miejskiej. 
Została ona oceniona na 3,75 punktów 
w skali pięciopunktowej. Responden-
ci uważają, że trzeba zwiększyć często-
tliwość kursowania autobusów, w tym 
również w weekendy, w nocy i nad ra-
nem. Obecnie dominującym środkiem 
transportu w mieście pozostają samo-
chody, dopiero na drugim miejscu znaj-
duje się komunikacja publiczna.

ZATRUDNIENIE I WŁADZA
Według badania aktywnych zawodo-

wo jest 60 procent mieszkańców Leszna. 
Zwracają oni uwagę nie na brak pracy, 
lecz na niski poziom wynagrodzeń. Rów-
nie nisko oceniono możliwość awan-
su zawodowego. Za to atutami są cha-
rakter pracy oraz czas poświęcany na jej 
świadczenie.
Wysoko ocenione zostało zaufanie do 

osób publicznych, w tym do prezydenta 
przewodniczącego Rady Miejskiej Lesz-
na, radnych oraz urzędników. Wysokie 
jest przeświadczenie o wpływie miesz-
kańców na decyzje władzy. Według an-
kietowanych pracownicy urzędu cechują 
się życzliwością i uprzejmością, ale naj-
gorzej jest oceniany kontakt elektronicz-
ny. Kłopot stanowi rozsianie po mieście 

poszczególnych wydziałów Urzędu Mia-
sta Leszna, dlatego większość respon-
dentów popiera budowę jednego, nowe-
go obiektu.
Wedle przepytanych prezydent Lesz-

na Łukasz Borowiak jest dobrym wło-
darzem, dba o rozwój miasta, a podej-
mowane przez niego decyzje mają na 
względzie interes miasta. Respondentom 
podoba się otwartość prezydenta i fakt, 
że bierze aktywny udział w życiu lokal-
nej społeczności.

SPORT I KULTURA
Pozytywnej ocenie poddana została licz-

ba imprez sportowych w mieście. Miesz-
kańcy korzystają głównie z pływalni, 
boisk, lodowiska i kręgielni. Większość 
ankietowanych stoi na stanowisku, że 
liczba imprez sportowych w mieście jest 
na wystarczającym poziomie. Zwraca-
ją jednak uwagę, że przydałaby się sala 
sportowo-widowiskowa z prawdziwego 
zdarzenia. Na kolejnym miejscu znajdują 

się oczekiwania co do zagospodarowa-
nia terenu wokół zbiornika w Zaborowie. 
W kwestii liczby imprez kulturalnych or-
ganizowanych w mieście zdania są po-
dzielone. Dostrzega się natomiast po-
zytywne zmiany w śródmieściu. Są one 
rozumiane przez pryzmat takich przed-
sięwzięć jak "Parasolki", "Wstążki" czy 
"Rynki Śniadaniowe".
Poczucie bezpieczeństwa oceniane jest 

wysoko, ale za najmniej bezpieczne ob-
szary uznano parki i trasy spacerowe. To 
mniej bezpieczne oznacza, że pozytyw-
nie wypowiada się o nich 62,7 procent 
ankietowanych.
Ponad 60 procent respondentów zade-

klarowało znajomość języków obcych. 
Najwięcej z nich deklaruje znajomość 
angielskiego, później niemieckiego, a na-
stępnie innych języków.

TEKST I OPRACOWANIE GRAFIK:
ŁUKASZ DOMAGAŁA/PIKTOCHART.COM

DANE NA PODSTAWIE IB IPC

Zdecydowanie na lepsze

Raczej na lepsze

Bez zmian

Raczej na gorsze
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Miarka się przebrała i firma pożycz-
kowa złożyła zawiadomienie o popeł-
nieniu przestępstwa. Mężczyzna podpi-
sał umowę pożyczkową, zgodził się na 
jej warunki, a następnego dnia na jego 
konto wpłynęły pieniądze. Do uregulo-
wania miał 48 rat po 273 zł każda. Zo-
bowiązanie powinien spłacać od marca 
2016 aż do lutego 2020 roku, ale sam 
z siebie nie uregulował ani jednej raty. 
Wobec tej sytuacji firma podjęła czyn-
ności windykacyjne. Początkowe pró-
by kontaktu z pożyczkobiorcą spełzły 
na niczym. Bezskuteczne okazały się 
telefoniczne i osobiste próby spotka-
nia z mężczyzną. Krótko mówiąc, gdy 
przyszło do regulowania zobowiązań, 
ulotnił się jak kamfora.
Firma, zwracając się do policji, przy-

znała, że straciła ponad 13.000 zł, a do-
datkowo poinformowała, że zosta-
ła wprowadzona w błąd. Czynności 
windykacyjne prowadzone przeciw-
ko Kamilowi L. pozwoliły uzyskać in-
formację, że mężczyzna miał inne zo-
bowiązania finansowe, mimo że nie 
umieścił tej informacji we wniosku 
kredytowym.
Na początku stycznia minionego roku 

policja wszczęła postępowanie spraw-
dzające dotyczące sprawy Kamila L. 
pod kątem osiągnięcia przez mężczy-
znę korzyści majątkowej poprzez do-
prowadzenia firmy do niekorzystnego 
rozporządzania mieniem. Mówiąc proś-
ciej, mundurowi zaczęli sprawdzać, czy 
mężczyzna nie dopuścił się oszustwa.
Z zeznań człowieka z firmy pożycz-

kowej wynikało, że mężczyzna podob-
no zmienił miejsce zamieszkania i prze-
bywa poza granicami kraju, a wcześniej 
- choć był zatrudniony w Lesznie - nie 
zgodził się na automatyczne potrąca-
nie przez zakład pracy rat tytułem spła-
ty pożyczki.
- Pamiętam, że rok temu ten mężczy-

zna przyszedł do mojego biura w Lesz-
nie - mówi pośrednik kredytowy, który 
przyjmował Kamila L. - Chciał uzyskać 
kredyt, ale z analizy w BIK wyszło, że 
jest to niemożliwe. Po prostu nie speł-
niał warunków uzyskania zwykłego kre-
dytu bankowego. Z tego powodu jego 
wniosek wprowadziłem do bazy firmy 
pożyczkowej, gdzie kryteria przyzna-
wania pieniędzy są mniej rygorystycz-
ne. Ja już nie pamiętam, jaką kwotę 
ten człowiek chciał uzyskać, ale wiem, 
że maksymalnie mógł dostać 4000 zło-
tych. Bardzo mu zależało na tych pie-
niądzach, dlatego umowa została 

Alimenty, alkohol i dopalacze
- Przez problemy osobiste zapomniałem o tym zobowiązaniu - przyznał 24-letni Kamil L. podczas przesłuchania w leszczyńskiej ko-
mendzie policji. Dziwne to tłumaczenie, zwłaszcza, że do spłaty miał nie jakieś grosze, lecz w sumie ponad 13.000 zł.

podpisana.
Policja zatrzymała 24-letniego kredy-

tobiorcę, który nie krył się z tym, że 
rzeczywiście wziął pożyczkę i jej nie 
spłacał.
- W lutym 2016 roku potrzebowałem 

pieniędzy na życie, czyli na alimen-
ty, alkohol i dopalacze. Miałem kry-
zys. Rozstałem się z dziewczyną, poja-
wiły się problemy i w ręce wpadła mi 
ulotka tej firmy. Udałem się pod poda-
ny tam adres i porozmawiałem z męż-
czyzną, który powiedział, że jest du-
ża szansa na przyznanie mi pożyczki. 
Nie dostałem jej w bankach, bo jestem 
w BIK-u. Ale nie podałem do wniosku, 
że mam sprawy komornicze i że nie 
spłaciłem jednego kredytu w podobnej 
firmie. No i dostałem te 4000 złotych, 
chociaż faktycznie do spłaty miałem 
11.000 czy 13.000 złotych - wyjaśniał 
Kamil L. - Pieniądze spożytkowałem, 
jednak nie spłacałem pożyczki, bo przez 
problemy osobiste zapomniałem o tym 
zobowiązaniu.
Mężczyzna stwierdził, że żałuje swo-

jego kroku i że chciałby jednak oddać 
pieniądze. Podobno nawet miał udać się 
do firmy pożyczkowej, żeby się z nią 
w tej sprawie jakoś ułożyć. Miał też 
zadeklarować, że będzie spłacał po 80 
złotych miesięcznie.
Przedstawiciel firmy przyznał, że Ka-

mil L. był u niego, ale porozumienie 

w sprawie spłaty pożyczki formalnie 
nie zostało podpisane. Mężczyzna jed-
nak bez porozumienia zaczął wpła-
cać pieniądze na rachunek firmy. Do 
września 2017 roku oddał prawie 700 
złotych.
Kamil L. od początku utrzymywał, że 

chce dobrowolnie poddać się karze, 
a sąd w Lesznie wymierzył mu karę 
ustaloną z prokuratorem. Temida uzna-
ła, że okoliczności popełnienia występ-
ku nie budzą wątpliwości. Mężczyzna 
otrzymał 3000 zł grzywny, ponadto zo-
stał zobowiązany do pokrycia szko-
dy w całości (zwrot firmie pożyczko-
wej pozostałych po rozpoczęciu spłaty 
ponad 3000 zł), a poza tym został ob-
ciążony kosztami i opłatami sądowymi 
w wysokości 370 złotych.

Wyrok jest prawomocny.

PS Imię i inicjał nazwiska bohate-
ra tekstu oraz niektóre fakty zostały 
zmienione

TEKST: A. M.
REKLAMA
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OŚWIADCZENIE
Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych pojawiły się doniesienia medialne dotyczące relacji pomiędzy 
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Lesznie a Nafis S.A. Część z tych informacji była niezgodna z rzeczywistością.

W związku z tym, pragniemy przedstawić stan faktyczny sprawy.

W dniu 30 listopada 2006r., pomiędzy WSzZ w Lesznie, jako wynajmującym, a NAFIS S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako najemcą została 
zawarta umowa najmu pomieszczeń z przeznaczeniem wyłącznie na świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia, tj. diagnostyki 
i terapii w zakresie angiologii i kardiologii inwazyjnej. Umowa została zawarta na okres 10 lat i wygasła z dniem 30 listopada 2016r.

Z dniem 01.12.2016r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie uruchomił 4 nowe pracownie: Radiologii Zabiegowej, Hemodynami-
ki, Urządzeń Wszczepialnych Serca, Elektrofizjologii. Od września 2016r. wykonujemy procedury elektroterapii i elektrofizjologii kar-
diologicznej. Dysponujemy w pełni wyposażoną pracownią Radiologii Zabiegowej oraz kadrą lekarską z niezbędnym doświadcze-
niem. Pacjenci wymagający leczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej są w pełni zabezpieczeni w ramach świadczeń finansowanych 
ze środków publicznych (NFZ).

Ponadto, w bieżącym roku Szpital uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020 min. na zakup 
drugiego angiografu i uruchomienie kolejnej pracowni hemodynamiki.

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga historia nabycia przez spółkę NAFIS nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala:

W roku 2007 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zbył na rzecz osoby fizycznej działkę o powierzchni 6500 m2 z przeznacze-
niem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na sprzedaż pod 
warunkiem, że nabywca nabędzie nieruchomość z zastrzeżeniem umownym o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej 
wobec sprzedającego.

W akcie notarialnym, przenoszącym własność nieruchomości, umieszczono zapis, stanowiący, że: „nabywcy nieruchomości zobowią-
zują się nie prowadzić na nabytej nieruchomości działalności uciążliwej dla pacjentów WSzZ w Lesznie oraz działalności medycznej konku-
rencyjnej wobec Szpitala. Zbycie nieruchomości może nastąpić wtedy, gdy nabywca również zobowiązuje się nie prowadzić na nabywanej 
nieruchomości działalności uciążliwej dla pacjentów WSzZ w Lesznie oraz działalności medycznej konkurencyjnej wobec Szpitala.”

W roku 2011 nieruchomość została odsprzedana NAFIS S.A., z pominięciem w treści aktu notarialnego w/w zastrzeżenia umownego.

Decyzją administracyjną NAFIS S.A. w marcu 2015r. na przedmiotowej działce uzyskał pozwolenie na budowę na realizację inwesty-
cji o nazwie: budowa szpitala kardiologicznego z przychodnią specjalistyczną i rehabilitacją kardiologiczną w Lesznie przy ul. Jana 
Kiepury”.

NAFIS S.A. zwrócił się do Szpitala z prośbą o ustanowienie służebności gruntowej na działkach należących do WSzZ w Lesznie w celu 
zapewnienia dostawy wody dla planowanego obiektu.

Dyrektor WSzZ w Lesznie nie wyraził zgody na ustanowienie w/w służebności, ponieważ posadowienie budynku szpitalnego o pro-
filu kardiologicznym w bezpośrednim sąsiedztwie WSzZ w Lesznie narusza zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej. 

Podkreślić należy, że NAFIS SA rozpoczął inwestycję, mając pełną wiedzę, że zarząd Szpitala nie wyraził zgody na ustanowienie słu-
żebności. 

(3/2018)
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… i stała się radość!
Grupa społeczników wywodzących się z kilku leszczyńskich organizacji już trzeci rok z rzędu wspól-
nymi siłami w okresie przedświątecznym dokonała małego cudu… choć widząc szerokie uśmiechy 
i łzy szczęścia obdarowywanych - może wcale nie takiego małego. Akcja była iście magiczna!

Piątek, 22 grudnia. Młodzie-
żowe Centrum Profilakty-
ki Alternatywa w Lesznie. 

Godzina 9:14. To tutaj lada mo-
ment grupa około 30 społeczni-
ków spotka się, przebierze i wy-
ruszy „w miasto”.
Cel jest prosty – uszczę-

śliwienie napotkanych 
osób.
W planie m.in. wizyta u se-

niorów w Domu Pomo-
cy Społecznej (już trze-
ci rok z rzędu), spotkanie 
z dziećmi uczęszczający-
mi do Niepublicznej Spe-
cjalnej Szkoły Podstawo-
wej Totus Tuus, a także akcje 
w plenerze.
W inicjatywę włączyli się 

przedstawiciele wspomnia-
nej Alternatywy, Stowarzy-
szenia Wygraj Siebie, gru-
py Społecznie Nakręceni, 
Leszczyńskiego NGO, fir-
my MTL Media (wydaw-
cy „Leszczyniaka”), Czarny 
Productions oraz Miejskie-
go Zakładu Komunikacji 
w Lesznie.
„Będzie się działo!” - rzu-

cają podekscytowani wo-
lontariusze. Oni już te-
raz doskonale wiedzą, jak 
wspaniały będzie ten dzień 
– i dla nich, i dla osób, 
które spotkają.
Godzina 10:30. Wolontariusze 

przebrani. Pod Alternatywę podjeż-
dża uprzednio wystrojony autobus 
MZK. Za sprawą licznych ozdób epa-
tuje świątecznym klimatem. Mnóstwo 
ozdób, światełek, tył przerobiony na 
wielką głowę renifera...
Wsiadamy. Jedziemy.
Najpierw DPS…

***
Wolontariusze, przemierzając lesz-

czyńskie trakty, odwiedzili kolejno 
Dom Pomocy Społecznej, centrum 

handlowe Nasze Leszno, Totus Tu-
us, Komendę Miejską Policji i Ry-

nek. Zaserwowali spo-
łeczeństwu niezwykłe 

jasełka (z udziałem 20 
przebranych aktorów), 

wspólne śpiewanie kolęd, 
pokaz kuglarski, dzie-
lenie się opłatkiem 
i składanie życzeń. 

Poza  tym obda -
rowywali miesz-
kańców kar tka -
mi świątecznymi, 

ręcznie wykonany-
mi ozdobami, owoca-
mi i piernikami. Jed-
nak nade wszystko 
zaoferowali mnóstwo 
radości i uśmiechu, 
jednocześnie mocno 
motywując do dzie-

lenia się szczęściem 
z innymi.
W DPS – tradycyjnie 
już – nie obyło się bez 
wzruszeń. Seniorzy 
byli bardzo wdzięcz-
ni za kolejną wizy-
tę w ich progach. Co 
roku są tak samo 
szczęśliwi na wi-
dok społeczników. 
Jak sami mówią, 
czekają na ten dzień 
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REKLAMA

z wielką niecierpliwością. A łzy w ich 
oczach dopowiadają całą resztę.
W Totus Tuus działo się naprawdę 

wiele. Emocje, te jakże pozytywne, 
sięgały zenitu. Szczęście, wzruszenia 
i wielkie pozytywne zaskoczenie - za-
równo w oczach małych gospodarzy, 
jak i gości. Dość powiedzieć, że wi-
zytę zakończyły spontaniczne wspól-
ne tańce pod gołym niebem. Uśmie-
chom nie było końca. Rozstanie było 
na tyle trudne, że nikt z obecnych nie 
miał wątpliwości - „do zobaczenia 
ponownie!”.
W plenerze zaś… istne szaleństwo. 

Magia świąt docierała w kolejne za-
kamarki. Wolontariusze byli odbiera-
ni przez mieszkańców z wielką ser-
decznością i uśmiechem. „Aż chce się 
działać!”.

***
Aby przekonać się o wyjątkowości 

akcji koniecznie zobaczcie film na-
kręcony w jej trakcie. Znajdziecie go 
m.in. na profilu „Leszczyniak” na 
Facebooku.

***
Wolontariusze rozda-

li m.in. kilkaset kartek świą-
tecznych. Na każdej znajdowało się 
przesłanie, pod którym również my 
skwapliwie się podpisujemy:
Radości, szczęścia, uśmiechu na twa-

rzy… tego wszystkiego życzymy na-
szym Bliskim. Ale czy pamiętamy, 
że wiele zależy od nas samych? Że to 
właśnie my możemy spełnić życzenia 
osób, na których nam zależy? I że to 
w nas tkwi ogromna siła i moc?
Przecież mamy wszystko, czego po-

trzebujemy, aby dać innym szczęście. 
Mamy uśmiech. Mamy miły gest. Ma-
my dobry uczynek. Mamy siebie.
Wykorzystaj to. Dostrzeż w sobie 

piękno i przekaż je dalej. Po-
trzeba tak niewiele…

Podaruj Bliskim Magię 
Świąt!

TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA:

ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Najpierw tłumy spotkały się 
przy lodowisku, aby po raz 
czwarty wspólnie ubrać miej-

ską choinkę. Zawisło na niej ponad 
300 ozdób przygotowywanych przez 
leszczyńskie NGO. Potem w auli Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej odbył się koncert świąteczny Ha-
ni Stach i Jacka Piskorza połączony 
z obchodami jubileuszy poszczegól-
nych organizacji. Wreszcie społeczni-
cy spotkali się w Miejskim Ośrodku 
Kultury na Gali Wolontariatu, w cza-
sie której ogłoszono wyniki konkursu 
Leszczyński Wolontariusz Roku 2017. 
Laureaci poszczególnych kategorii: 
* Wolontariat Szkolny - Kinga Rataj-

czak (wyróżnienie - Amelia Cieślak)
* Wolontariat Młodzieżowy - Andrzej 

Osowski
* Wolontariat  Dorosły -  Witold 

Choinka, koncert
i jubileusze

W Lesznie po raz kolejny przez trzy dni "na bogato" święto-
wały organizacje pozarządowe.

Wachowiak
* Wolontariat Senioralny - Graży-

na Banasik (wyróżnienie - Janina 
Nyczka)
* Wolontariacka Grupa Roku - Gru-

pa Wolontariuszy działających przy 
Związku Stowarzyszeń Bank Żywno-
ści (wyróżnienie - Szkolna Grupa Wo-
lontariuszy „Podaj dłoń" działająca 
przy Zespole Szkół nr 2 w Lesznie
* Inicjatywa Obywatelska - Bieg 

„Transplantacja to Życie”
Prezydent Łukasz Borowiak zdecy-

dował także o przyznaniu Diamen-
tów Wolontariatu. Te wyjątkowe wy-
różnienia otrzymali: Stowarzyszenie 
Leszczyński Bank Żywności oraz 
Fundac ja  Cen t rum Aktywnośc i 
Twórczej.

TEKST: MICHAŁ DUDKA
REKLAMA

Sprawdź nas na facebooku!
@gazetaleszczyniak
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Narciarskie szaleństwo opatrzone bezpieczeństwem

Karolina Matuszewska 
Manager sprzedaży
InsuQuest Ubezpieczenia Sp. z o.o. 
tel. 535 750 733
e-mail k.matuszewska@insuquest.pl 
Leszno, ul. Leszczyńskich 40 
www.insuquest.pl

Jesteś zwolennikiem aktywnego, żeby 
nie rzec bardzo aktywnego spędzania 
czasu wolnego? Kochasz biały puch? 
Przed Tobą coroczne szusowanie na 
narciarskich stokach? Niezależnie od 
tego, czy zamierzasz szaleć w Polsce, 
czy też za granicą, pamiętaj o bezpie-
czeństwie swoim i swoich bliskich!

Ferie zimowe to czas relaksu, odpo-
czynku i rekreacji. Wielu z Was wybie-
rze się wkrótce wspólnie z najbliższymi 
w góry. Pełni zapału po raz kolejny dacie 
się wciągnąć w wir białego szaleństwa. 
Z pewnością będzie radośnie, spektaku-
larnie, wyjątkowo… ale czy aby na pew-
no będzie również bezpiecznie? Z jednej 
strony nie zapominajcie o kaskach, cie-
płej odzieży, ostrożności na oblodzonej 
drodze czy należytej opiece nad dziećmi. 
Z drugiej, co równie ważne, o odpowied-
nim ubezpieczeniu…

Planując szusowanie w Polsce bez-
względnie warto mieć na uwadze wy-
kupienie ubezpieczenia NNW (na-
stępstw nieszczęśliwego wypadku, jak 
np. złamanie ręki) oraz ubezpieczenia 
OC (odpowiedzialności cywilnej, np. 

spowodowania wypadku na stoku i nie-
umyślnego wyrządzenia krzywdy drugiej 
osobie – dotyczy również dzieci znajdu-
jących się pod naszą opieką).

W przypadku wyjazdu za granicę, 
oprócz wyżej wspomnianych, warto po-
myśleć o wielu przydatnych rozszerze-
niach, takich jak:
- pokrycie kosztów leczenia za granicą,
- udzielenie niezbędnej pierwszej pomo-

cy medycznej i wykonanie wszystkich 
czynności niezbędnych do umożliwienia 
powrotu do kraju,
- pokrycie kosztów leczenia chorób nie-

związanych z wypadkami, np. grypy 
(uregulowanie opłat za wizyty u lekarzy 
itp.),
- assistance medyczny (np. opłacenie 

przyjazdu karetki pogotowia ratunkowe-
go czy zastępczego kierowcy w przypad-
ku, gdy uszczerbku na zdrowiu doznał je-
dyny kierowca w aucie),
- powypadkowe „ściągnięcie” ze stoku 

(skuterem lub helikopterem),
dojazd opiekunów do ubezpieczone-

go (np. do dziecka przebywającego na 
obozie),
-  p o k r y c i e  k o s z t ó w  l e c z e n i a 

w przypadku zaostrzenia chorób 
przewlekłych,
- opieka nad zwierzętami (w sytuacji, 

gdy ucierpiał ich opiekun),
poszukiwanie i ratownictwo,
- wsparcie tłumacza,
i innych.

Drodzy Czytelnicy, warto pamiętać, 
że koszty leczenia za granicą (w przy-
padku braku adekwatnego ubezpiecze-
nia) bywają bardzo wysokie. Dla przy-
kładu opieka medyczna nad osobą ze 
złamaną kończyną w Austrii czy Wło-
szech może kosztować nawet nie setki, 
a tysiące złotych. Dlatego po raz kolej-
ny przypominamy – przezorny zawsze 
ubezpieczony!

Z przyjemnością pomożemy Pań-
stwu w doborze adekwatnego do 
Państwa potrzeb zakresu ubezpiecze-
nia i zaproponujemy najkorzystniej-
sze oferty. Zapraszamy do kontaktu 
i odwiedzin naszego biura.

(4
/2

01
8)
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Paznokieć pourazowy jest wynikiem 
(jak wskazuje nazwa) uszkodzenia płyt-
ki paznokciowej. Gdy dojdzie do silnego 
urazu  płytki lub następuje stały ucisk, 
np. w nieodpowiednim, ciasnym obuwiu, 
jego konsekwencją często okazuje się 
niewłaściwy wzrost paznokcia, pogru-
bienie, zniekształcenie, nieprzyleganie 
do łoża, wolne przestrzenie pod płytką.

Płytka paznokciowa jest ważnym ele-
mentem budowy palca. Chroni przed 
urazami wrażliwe opuszki. Bagatelizo-
wanie problemów z paznokciami, może 
prowadzić do zatrzymania ich wzrostu, 
wrastania, infekcji bakteryjnych, grzy-
biczych. W gabinecie podologicznym 
można otrzymać właściwą pomoc i za-
pobiec powyższym konsekwencjom.

Przypadek PODOlove:

Kobieta, 29 lat. Zgłosiła się do gabinetu 
12. kwietnia br. z problemem zniekształ-
cenia płytki, zatrzymania wzrostu oraz 
bolesności palca, wywołanej uciskiem 
zakręconej płytki na łożysko.

Stan ten wywołany był urazem w wieku 

dziecięcym (około 6 r.ż.). Sytuacja była 
trudna. Według relacji Pacjentki, stan pa-
znokcia nie zmieniał się przez wiele lat, 
co nie rokowało poprawy i dobrych re-
zultatów terapii.

W trakcie pierwszej wizyty, płytka pa-
znokciowa została oczyszczona oraz 
zalecono preparat rege-
neracyjny do s tosowa -
nia w domu. Dzięki syste-
matyczności Kobiety, po 6 
miesiącach efekt okazał się 
spektakularny.

Płytka paznokciowa zaczę-
ła rosnąć. Dzięki wizytom 
kontrolnym, utrzymywa-
ny był także właściwy tor 
wzrostu, dzięki czemu płyt-
ka dziś przylega zna całej 
części łożyska. Dalsze efek-
ty przed nami. Palec wyma-
ga dalszego zaopatrzenia 
podologiczno, by ostatecz-
nie przylegać na jeszcze 
większej powierzchni. Do-
celowo kierunkiem końco-
wym terapii jest uzyskanie 

kształtu paznokcia, jak najbardziej zbli-
żonego do stanu przy stopie lewej.

Stan paznokci przed terapią widoczny 
jest na załączonym kolażu, w górnej czę-
ści. Poniżej widoczny jest stan płytki pa-
znokciowej w trakcie terapii, po 6 mie-
siącach regeneracji.

Paznokcie pourazowe

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

(5/2018)
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Czarna magia i czarna śmierć, czyli o dawnych zagrożeniach na ziemi leszczyńskiej
W dzisiejszych czasach zarówno rzucające złowrogie zaklęcia czarownice, jak i zbierająca krwawe żniwo śmierci epidemia wyda-
ją się czymś niewyobrażalnym. Dla naszych żyjących przeszło 300 lat temu przodków był to jednak jak najbardziej realny prob-
lem, a ucieczka od niego nie była wcale taka prosta.

SZANUJ SĄSIADA

Co odróżnia czasy saskie od 
współczesnych? Między in-
nymi skutki, jakie przy-
nieść mogła zwykła plot-
ka czy sąsiedzka potyczka. 

W XVII i XVIII w. tego typu zdarzenia 
mogły przysporzyć nie tylko bólu głowy, 
ale i spowodować… śmierć. W epoce no-
wożytnej źródeł własnych nieszczęść, ale 
i sukcesów nielubianego znajomego, czę-
sto upatrywano we wpływie magii. Nie-
jednokrotnie dochodziło więc do sytua-
cji, kiedy to skłóceni sąsiedzi oskarżali się 
wzajemnie o zawarcie paktu z diabłem. 
Część skarżących było święcie przekona-
nych o czarnomagicznych poczynaniach 
swych „wrogów”, inni natomiast celowo 
kłamali, chcąc z zazdrości im zaszkodzić. 
A nawet najmniejszy cień podejrzenia 
mógł skończyć się tragicznie! Zbrodnia 
czarownictwa natychmiast trafiała przed 
sąd, a nieodłącznym elementem procesu 
były tortury, na czele ze słynnym pławie-
niem, czyli próbą wody. Jego zasady by-
ły banalnie proste – osobę unoszącą się na 
wodzie uznawano za winną (musiała bo-
wiem korzystać z pomocy diabła!), tonącą 
natomiast uniewinniano. Ci, którzy prze-
szli pomyślnie próbę wody, byli skazywa-
ni na śmierć poprzez spalenie na stosie.
Archiwalia miast naszego regionu peł-

ne są sprawozdań z procesów o czary. 
Jedna z takich spraw znalazła swój finał 
przed ponieckim sądem i dotyczyła wyda-
rzeń, jakie rozgrywały się w Pawłowicach 
i Kąkolewie kilkanaście lat przed tym, jak 
królowie z dynastii saskiej zasiedli na pol-
skim tronie. Fragmenty odnotowane w są-
dowym protokole przytoczymy w niniej-
szym tekście.
Sprawę tę zapoczątkowało podejrzenie 

użycia czarów przez Katarzynę Krystko-
wą, które zgłosił wymiarowi sprawied-
liwości Wojciech Tęgi. Zauważył on, że 
podczas kiermaszu pawłowickiego po-
zwana poiła bydło, a „które ciele napiw-
szy się tej wody zaraz zdechło, a jej cie-
lęciu, które też z tem cielęciem piło, nic 
się złego nie stało”. Czy pozew był efek-
tem zemsty lub zazdrości o posiada-
ny majątek? Trudno stwierdzić. Dziwny 
przypadek spowodował jednak falę do-
mysłów, a ta uruchomiła lawinę, która 
zakończyła się wezwaniem Krystkowej 
przed sąd. W jego trakcie, poddana tor-
turom oskarżona przyznała się, że przez 
długie lata podrzucała Tęgiemu magicz-
ne proszki powodujące chorobę zwierząt. Pomnik Trójcy Świętej w Rydzynie w latach 70. XX w. 
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Czarna magia i czarna śmierć, czyli o dawnych zagrożeniach na ziemi leszczyńskiej
Sięgnąć po specyfik miała też wymienio-
na przez oskarżoną jako wspólniczka Re-
gina Szachowa. Podczas późniejszego 
przesłuchania potwierdziła ona stosowa-
nie magicznego pyłu w celu szkodzenia 
mieszkańcom Kąkolewa, a nawet same-
mu właścicielowi Rydzyny z potężnego 
rodu Leszczyńskich. Przed wymiar spra-
wiedliwości wezwano również Małgo-
rzatę Krystkową (córkę Katarzyny), któ-
ra w czasie suszy, jaka nawiedziła region 
leszczyński, miała stosować magię pogo-
dową. Jak podczas tortur wyjawiła oskar-
żona, sztuczki tej miał ją nauczyć diabeł.

NIE ULEGAJ
DIABELSKIM PODSZEPTOM!

Motyw spotkań z siłami pie-
kielnymi powtarzał się 
w sprawach o czary regu-
larnie. Najpewniej za spra-

wą zadawanego na torturach bólu oraz 
sugestywnych pytań sędziów, przesłuchi-
wane kobiety ze szczegółami opowiada-
ły przebieg swojej relacji z czartem. I tak 
oskarżone, wraz z kilkoma dziewczętami 
z Pawłowic i Kąkolewa, w każdy czwar-
tek miały latać na Łysą Górę, która znaj-
dowała się „w dębinie ku Osiecznej”. 
Tam,  r a -
zem z dia-
błami 
o imieniu 
Jasiek i Ku-
ba, urządza-
ły bankiety. 
Jak zezna-
ły przesłu-
chiwane, 
w  t r a k c i e 
uroczystości 
spożywano 
dania, na któ-
re na co dzień 
nie można by- ło sobie pozwolić oraz 
tańcowano w rytm skocznej muzyki gra-
nej na dudach. Nieraz też na Łysej Gó-
rze „czarownice” miały zawierać związek 
małżeński z diabłami, a także „sprawy 
nieczyste płodzić”. Spotkania z czartem 
odbywały się również w innych miej-
scach. Regina Szachowa jeden raz umó-
wiła się z nim w folwarku w Kąkolewie, 
gdzie pracowała. Katarzyna Krystkowa 
natomiast schadzki miała odbywać w cza-
sie nieobecności męża. Wówczas diabeł 
o imieniu Kuba „przyłasiwszy się obłapił 
ją mówiąc chcesz mnie, będziesz się mia-
ła dobrze ze mną”.
Po zebraniu zeznań, ponieccy sędziowie 

postanowili, iż za obrazę miłości Bożej 
oraz za złamanie prawa Bożego i miej-
skiego, Regina Szachowa ma „na stos 
drewn być włożona i ogniem spalona”. 

Nie wiadomo, czy sąd uznał winę dwóch 
pozostałych kobiet.

UCIEKAJ PRZED ZARAZĄ

Siły nadprzyrodzone były w mnie-
maniu większości społeczeństwa 
także przyczyną nękającej miesz-
kańców Wielkopolski epidemii 

dżumy, czyli tzw. czarnej śmierci. Przy-
wleczona przez kupców i żołdaków za-
raza spadała na nasz region kilkukrotnie. 
Najbardziej dotkliwie uderzyła jednak 
w 1709 r. Pierwsze ogniska plagi poja-
wiły się jeszcze w 1708 r. Wówczas to 
zmarłych z typowymi dla dżumy czar-
nymi guzami pochowano w Kościanie 
i w Poniecu. W kolejnym roku morowe 
powietrze (jak zwykło się nazywać cho-
robę w czasach saskich) uderzyło w na-
stępnych miejscach, w tym w Lesznie, 
gdzie krwiożercza bakteria uśmierciła 
w sumie około 3500 osób, czyli co trze-
ciego mieszkańca.
Wybuch epidemii (a co za tym idzie – 

strach przed czyhającą na każdym kro-
ku śmiercią) sprawiał, że wielu ludziom 
puszczały wszelkie zahamowania moral-
ne. Wraz z wystąpieniem pierwszych 

zachoro-
wań, roz-
poczęły się 
kradzie-
że i roz-
boje; do-
chodziło 
także do 
licznych 
gwałtów. 
Sytua-
cję pró-
bowały 
opanować 
władze 

miejskie, które oprócz zapew-
nienia porządku starały się maksymalnie 
ograniczyć żniwo śmierci. W tym celu za-
kazano wpuszczania do miast żebraków 
i Żydów, których obarczono główną wi-
ną za nadejście plagi. Tych, którzy już 
w nich mieszkali, trzymano w przypomi-
nającej areszt domowy kwarantannie.
Jakiekolwiek działania na niewiele się 

zdawały. Przed zbliżającą się dżumą nie 
było ratunku, co dodatkowo podsyca-
ło atmosferę beznadziei. Zresztą, już sta-
rożytni ojcowie medycyny – Hipokrates 
i Galen – w swoich uwagach dotyczą-
cych wybuchu morowego powietrza za-
lecali postępować według maksymy: 
mox cede, longe recede, tarde redi, któ-
rą tłumaczymy jako: wyjedź niebawem, 
uciekaj daleko, wracaj nierychło. Kie-
dy więc wreszcie w lipcu 1709 r. zaraza 
uderzyła na Leszno, Rydzynę, Osiecznę 

i Święciechowę, wielu próbowało za-
stosować się do rad autorytetów lekar-
skich i uciec. Nie było to jednak takie ła-
twe. W obawie, aby epidemia nie przelała 
się na kolejne regiony robiono wszystko, 
by ograniczyć ryzyko jej rozprzestrzenie-
nia. Dotknięte morem miasta zostały nie-
mal całkowicie odcięte od świata; na czas 
trwania plagi nikt nie mógł do nich wje-
chać, ani tym bardziej ich opuścić. Każ-
dego, u którego dostrzeżono choć naj-
mniejszy symptom choroby, zamykano 
w kwarantannie. Na ulicach szczegól-
nie dotkniętych „czarną śmiercią” rozsta-
wiono pilnujących zadżumionych straże, 
a część chorych ulokowano w specjalnie 
rozbitych na przedmieściach namiotach. 
Aż do momentu końca epidemii (która 
zaczęła wygasać dopiero w 1710 r.), uli-
ce wielkopolskich miast i wsi przepełnia-
ła aura strachu.

DZIĘKUJ ZA OCALENIE

Na całe szczęście w obecnych 
czasach mieszkańcy regio-
nu leszczyńskiego nie muszą 
już obawiać się ataku dżumy. 

Zaraza z 1709 r., była największą i jed-
ną z ostatnich, jakie nawiedziły nasze 

okolice. Jej ogrom sprawił, że pozostawi-
ła po sobie pewne ślady. Jednym z nich 
jest pismo autorstwa leszczyńskiego du-
chownego Samuela Arnolda, który skrzęt-
nie opisał rozgrywające się podczas plagi 
wydarzenia. Śladami zarazy są także wota 
dziękczynne, jakie przynoszono do świą-
tyń w podziękowaniu Niebiosom za wy-
bawienie od „powietrza” (warto dodać, 
że znana z hymnu kościelnego suplika-
cja „od powietrza, głodu, ognia i wojny” 
również upamiętnia strach przed dżumą). 
Przykładem daru jest również umiejsco-
wiony na środku rynku w Rydzynie Po-
mnik Świętej Trójcy. Monument ten to 
tzw. kolumna morowa, czyli obelisk po-
stawiony jako wotum dziękczynne za wy-
bawienie od „czarnej śmierci”. Wzorem 
dla niego był pomnik powstały pod ko-
niec XVII w. w Wiedniu. Rydzyński za-
bytek przedstawia figury Boga Ojca, 
Chrystusa oraz klęczącą przed nimi Ma-
ryję, upraszającą o łaskę dla mieszkańców 
Rydzyny. Szczyt obelisku wieńczy gołę-
bica – symbol Ducha Świętego. Piękna 
i bogata forma monumentu to najlepszy 
dowód na to, jak wiele dla ówczesnych 
znaczyć musiało zakończenie dżumowe-
go koszmaru.

TEKST: TOMASZ MUSIELAK

Fragment polichromii z kościoła w Słopanowie.

REKLAMA
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W 2016 roku w Polsce odno-
towano 126.228 pożarów, 
z czego około 27.000 mia-

ło miejsce w budynkach wielo- i jedno-
rodzinnych. Każdego roku w takich zda-
rzeniach ginie od 400 do 600 osób i liczba 
ta od lat pozostaje niezmienna. 80 procent 
śmiertelnych przypadków dotyczy właś-
nie budynków mieszkalnych, choć wyda-
wać by się mogło, że dom jest bezpiecz-
ną oazą. Statystyki są jeszcze wyższe, gdy 
doliczy się do nich osoby, które wskutek 
pożarów trafiły do szpitala i tam dopiero 
zmarły. Tymczasem wielu tych zdarzeń 
można by uniknąć, zachowując podsta-
wowe zasady bezpieczeństwa.

PRĄD
Straż pożarna ma uprawnienia do kontro-

li jedynie budynków wielorodzinnych i to 
wyłącznie ich części wspólnych takich 
jak strychy, poddasza, piwnice, korytarze 
czy klatki schodowe. Niestety, w wielu 

Spleśniałe tapczany, zabytkowe telewizory i nielegalne instalacje
Nikt już ich nie wykorzysta, ale są, bo może kiedyś się przydadzą. 
Tyle że zwykle nie przydają się nigdy. Zamiast tego wywołują po-
ważne zagrożenie pożarowe w budynkach.

przypadkach kontrole wykazują nieprze-
strzeganie przepisów przeciwpożaro-
wych. Przyjrzyjmy się zatem, gdzie naj-
częściej dochodzi do nieprawidłowości.
Prowizorka rządzi głównie na podda-

szach, gdzie mieszkańcy budują komór-
ki lokatorskie i często bez zgody admini-
stratora budynku podciągają do nich prąd. 
Sposób wykonania instalacji metodą cha-
łupniczą - oględnie mówiąc - pozostawia 
wiele do życzenia. Używane są żarów-
ki bez kloszy, natomiast kable poprowa-
dzone w taki sposób, że urąga to wszel-
kim standardom. Dość powiedzieć, że nie 
są nawet dobrze zaizolowane. Wystarczą 
ułamki sekund, aby doszło do zwarcia in-
stalacji elektrycznej i - w konsekwencji 
- pożaru.

TARASOWANIE PRZEJŚĆ
Zmorą jest gromadzenie na poddaszach 

i strychach materiałów palnych. Są to 
stare, często spleśniałe łóżka, a nawet 
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Spleśniałe tapczany, zabytkowe telewizory i nielegalne instalacje
wiekowe telewizory rubin.
- Zdajemy sobie sprawę, że nasze uwagi 

są niepopularne, ale chodzi o bezpieczeń-
stwo - mówi wprost Rafał Wypych z Ko-
mendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Czy zbieranie starych przedmiotów 

w pomieszczeniach strychowych lub piw-
nicach ma sens? W 90 procentach nie. Jak 
często i czy w ogóle używacie Państwo 
starego tapczanu, który już raz trafił do 
piwnicy? Liczycie na to, że ktoś go odku-
pi? Odpowiedź jest prosta - jeżeli już raz 
przedmiot taki trafił poza obręb mieszka-
nia, już do niego nie wróci.
Stare meble trafiają także na korytarze, 

co również nie powinno mieć miejsca. 
Blokują one przejścia i - w przypadku po-
żaru - utrudniają ewakuację. Oczywiście, 
wszystko jest dobrze, dopóki nic się nie 
wydarzy.
Wzrost zagrożenia pożarowego związa-

ny jest również z urządzaniem w newral-
gicznych punktach budynku - mówiąc 

delikatnie - "spotkań towarzyskich". Do 
pożaru może się wówczas przyczynić nie-
dopałek papierosa.

NIEBEZPIECZNY GAZ
Absolutnie niedozwolone jest przecho-

wywanie na strychach czy w piwnicach 
butli z gazem propan-butan. Nie waż-
ne, czy butla jest pełna czy pusta. Prze-
pisy przeciwpożarowe zakazują ponad-
to użytkowania takich butli w miejscach, 
gdzie pociągnięty jest sieciowy gaz ziem-
ny. Ewentualna mieszanina gazów może 
doprowadzić do tragedii. Taki przypadek 
odnotowano chociażby w leszczyńskim 
Gronowie.
- Kontrole w budynkach prowadzimy cy-

klicznie - mówi Rafał Wypych z KM PSP 
w Lesznie. - Kiedy rozmawiamy z loka-
torami, bardzo często twierdzą, że bra-
kuje im miejsca w mieszkaniach i dla-
tego przechowują stare przedmioty na 

poddaszach czy strychach w myśl zasa-
dy, że wszystko jeszcze się przyda. Nieste-
ty, są na terenie powiatu leszczyńskiego 
budynki, w których po kolejnych kontro-
lach okazuje się, że znów ktoś ustawił sta-
re meble czy urządzenia.
Nieprzestrzeganie zasad przeciwpoża-

rowych grozi postępowaniem manda-
towym. Maksymalna kara, jaką mogą 
nałożyć strażacy, wynosi 500 zł. W prak-
tyce rozwiązanie takie jest ostatecznością, 

stosowaną w przypadku wyjątkowo nie-
subordynowanych lokatorów.
- Mandat działa jak środek edukacyjny. 

U osób ukaranych drugi raz podobne sy-
tuacje już się raczej nie przytrafiają - pod-
kreśla R. Wypych.
Na zdjęciach: przypadki naruszenia prze-

pisów przeciwpożarowych.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE
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U nas
Twoja reklama

żyje cały miesiąc!

Dzwoń: 603-668-780

REKLAMA

ŻUŻEL
Adam Skórnicki w sezonie 2018 poprowadzi ekipę Falubazu 
Zielona Góra. Zastąpi Marka Cieślaka. Z ekipą z Grodu Bachusa 
związał się dwuletnim kontraktem menedżerskim. A jego bar-
ki spadnie odpowiedzialność za wyniki drużyny ekstraligowej.
Poznaliśmy już terminarz żużlowej Ekstraligi na rok 2018. Fogo 
Unia Leszno rozpocznie drogę do obrony mistrzowskiego ty-
tułu w sobotę 7 kwietnia. To będzie mocny akcent – mecz we 
Wrocławiu, z tegorocznym srebrnym medalistą Drużynowych 
Mistrzostw Polski. Z kolei pierwszy ligowy mecz na Stadionie 
im. Alfreda Smoczyka zaplanowano na niedzielę 15 kwietnia. 
Byki podejmą Stal Gorzów.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Świetna passa koszykarzy pierwszoligowej Jamalex Polonii 
1912 Leszno trwa w najlepsze. Grudzień rozpoczęli od triumfu 
w hali Trapez, pokonując Astorię Bydgoszcz 82:67. Potem przy-
trafiło się drobne potknięcie w Kutnie i porażka po zaciętym 
meczu z tamtejszym Polfarmexem 73:69 i… szybki powrót 
na zwycięską ścieżkę: wygrane w Lesznie 79:57 z Doral Nysą 
Kłodzko i w Warszawie z KK 65:78. Rok kalendarzowy koszyka-
rze zamknęli potyczką przed własną publicznością z liderem 
tabeli Spójnią Stargard. Przy pękającej w szwach hali Trapez 
zrobili sobie i setkom kibiców wspaniały prezent pod choinkę, 
serwując graczom Spójni pierwszą klęskę w tym sezonie. Lesz-
czynianie zwyciężyli 76:67.

PIŁKA RĘCZNA
Tylko jedno ligowe spotkanie roze-
grali w grudniu szczypiorniści Realu 
Astromal Leszno. W hali Trzynastka 
zremisowali z wiceliderem rozgry-
wek I Ligi Sokołem Porcelana Lu-
biana Kościerzyna 25:25, a potem 
przegrali w rzutach karnych 1:3. Po 
11 spotkaniach leszczynianie plasują 
się na 5. miejscu w ligowej tabeli.

FUTSAL
Kolejne bardzo zacięte pojedynki mają za sobą zawodnicy 
GI Malepszy Futsal Leszno. Najpierw polegli 2:3 w hali Tra-
pez w meczu z liderem I Ligi Red Devils Chojnice, a potem 
zremisowali w stolicy z AZS Uniwersytet Warszawski 4:4. Po 
11 kolejkach zajmują miejsce w środku ligowej tabeli.

KOSZYKÓWKA KOBIET
O punkty w I Lidze nie jest łatwo. Po raz kolejny przekonały się o tym koszykarki Tęczy Lesz-
no, które przed własną publicznością nieznacznie uległy ekipie Basketu Głuchołazy 56:58, a 
w kolejnym meczu okraszonym fatalną skutecznością przegrały 49:61 z ŁKS Łódź.

SIATKÓWKA
Trzy mecze i trzy zwycięstwa – to 
grudniowy bilans siatkarzy UKS 9 
Leszno. Najpierw w Poznaniu dali 
radę pokonać tamtejszy AZS UAM 
2:3, następnie zwyciężyli w Ostro-
wie Wielkopolskim z Salosem SL 1:3 
i wreszcie w Lesznie triumfowali nad 
Czarnymi Ostrowite 3:1. Tym miłym 
akcentem zakończyli ligowe granie 
w 2017 roku.

KRĘGLARSTWO
Michał Szulc to drugi po Mikołaju Konopce wycho-
wanek Polonii 1912 Leszno, który w następstwie 
transferu będzie reprezentował barwy słowackiego 
klubu SKK Trstena Starek. Swoją międzynarodową 
przygodę rozpocznie już w styczniu.

Reprezentujący leszczyńską Polonię Filip Łocho-
wicz wywalczył w Sierakowie Wielkopolskim dwa 
brązowe medale Mistrzostw Polski Młodzików do 
lat 14 (indywidualnie i w parach).

W Lesznie odbyły się  kręglarskie Mistrzostwa Pol-
ski w tandemach mieszanych i sprincie seniorów. 
Z grona reprezentantów gospodarzy Anna Chwa-
styniak zdobyła dwa złote medale, a Michał Szulc  
i Monika Leciejewska dorzucili medale brązowe 
(odpowiednio dwa i jeden).

AUTOPROMOCJA

TEKST: MICHAŁ DUDKA
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Już we wrześniu ubiegłego roku In-
stytut Pantone ogłosił 12 kolorów na 
wiosnę 2018. Zestawienie to powsta-
ło specjalnie na London Fashion Week. 
Ten wybór to efekt obserwacji upodo-
bań konsumentów, a ci ostatnio z chę-
cią sięgali po żywe i wyraziste barwy.
Prognozowano, że kolorem roku 2018 

Fiolet dyktuje warunki
Zastanawiałaś się kiedyś, kto ustala reguły kolorowej gry na każdy sezon? A czy spodziewałaś się, że od tego jest nawet i cały instytut?

zostanie „Cherry Tomato”, bo po paste-
lowych poprzednikach chyba każdy 
miał ochotę na coś bardziej krwistego. 
Tymczasem zwycięzca to „Ultra Violet”, 
czyli przepiękny odcień fioletu, który 
ma w zamyśle komunikować oryginal-
ność, pomysłowość, a także myślenie 
wizjonerskie.

Czy takie przewidywania są trafne? Czy 
argumentacje Pantone mają znacze-
nie? Z pewnością nowy kolor nie nale-
ży do najłatwiejszych pod względem 
łączenia go z innymi. Jest też bardzo 
wymagający, gdy chcemy go zaaran-
żować w naszych wnętrzach. Mimo to 
na pewno pozytywnie ożywi niejeden 

pokój lub szafę. Jeśli więc wierzysz 
w znaczenie kolorów, a twoja praca 
wymaga kreatywności, to już wiesz za 
czym rozglądać się podczas noworocz-
nych przecen w sklepach.

TEKST:
BARBARA MENDYKA

Istnieje zresztą coś takiego jak zdrowy 
rozsądek, więc nie zadręczaj się, że je-
śli nagle wszystko wokół ciebie nie sta-
nie się fioletowe to zostaniesz modową 
wpadką. Jeśli masz ochotę na najnow-
szy trend 2018 roku, ale nie chcesz prze-
sadzić, zrób sobie drobną przyjemność 
i postaw na coś, co świetnie zestawisz 
z tym, co już jest w Twojej garderobie.

1. Jedwabna apaszka w grochy to do-
datek, który za kilka lat będzie ci z sza-
fy podbierać twoja córka. Inwestycja na 
lata.
2. Torebka „shopper bag” już od kilku 
lat utrzymuje się na liście niezbędnych 

Ultra siła detali
Projektanci mody co sezon zaskakują nas zmianami, na które cza-
sami nie jesteśmy gotowe. Poza tym gdybyśmy wymieniały naszą 
garderobę cztery razy do roku, nasze domy wyglądałyby jak jed-
na wielka szafa lub magazyn, a portfele notorycznie byłyby puste.

dodatków. Zmieścisz w niej wszystko, 
zabierzesz i do biura, i na zakupy.
3. Ciepła czapka ożywi zimowe ciemne 
okrycia.
4. Gustowny zegarek to coś, w co po-
winnaś zainwestować. Tylko pamiętaj, 
aby taki prezent sprawić sobie osobiście 
5. Bomberka świetnie sprawdzi się pod 
płaszczem, jeśli jesteś zmarzluchem.
6. Sportowe buty w tym elektrycznym 
kolorze, to najwygodniejsza opcja na 
spacery z psem, gdy zima płata figle i na 
chodnikach brakuje białego puchu.

TEKST:
BARBARA MENDYKA

Zimowy
niezbędnik
kosmetyczny

Zima to czas kiedy szczególnie po-
winniśmy dbać o kondycję naszej 
skóry. Chłodne powietrze, brak słoń-
ca, szczypiący mróz sprawia, że po-
trzebuje większej uwagi i troski. 
Jeśli kilka czynności wejdzie ci w na-
wyk, z pewnością latem sobie za to 
podziękujesz.

Pomadka ochron-
na do ust. Bez 

niej żadna koloro-wa szminka nie bę-dzie dobrze wyglądać, bo spierzchnięte skóra będzie widoczna. Staraj się w tym okresie omijać matowe błyszczy-ki, większość z nich niestety dodat-kowo wysusza skórę.

Olejek do włosów. Jeśli zimą twoje włosy wy-stają spoza czapki, to niestety są narażone na łamliwość i wysu-szenie. Przed wyjściem z łazienki przypomnij sobie zatem aby kil-ka kropel tego specyfi-ku rozprowadzić cho-ciażby na końcówkach włosów.

Wodoodporny 

tusza do rzęs. Ten 

kosmetyk nie po-

winien być wykorzy-

stywany tylko podczas 

wakacji nad morzem lub 

jeziorem. Zimą również jesteś na-

rażona na łzawiące oczy, a chyba nie 

chcesz by po policzkach spływały czar-

ne smugi.

Krem do rąk. Powinien 
być w każdej damskiej 
torebce. Czasami w po-
śpiechu nie zakładamy 
rękawiczek, mimo, że 
nasze dłonie marzną. 
Skóra robi się szorst-

ka i swędząca, a skórki 
wokół paznokci pękają.

Rozgrzewają-

cy olejek do kąpieli. Jeśli 

nie jesteś fanką smarowa-

nia ciała balsamem po każdym 

wyjściu z wanny, to cudo pozwoli 

ci pominąć ten zabieg. Sprawdzi się na 

pewno w każdej łazience, gdy wieczorem 

wrócisz ze spaceru, na którym przemarzłaś. Dodat-

kowo poczujesz się zrelaksowana dzięki aromatycz-

nym zapachom.

OPRACOWANIE:
BARBARA MENDYKA
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Tutaj znajdziesz „Leszczyniaka”
GMINA RYDZYNA:

Dąbcze | nr 46 – Sklep Spożywczy ABC
Dąbcze | nr 10 – Sklep Spożywczy GROSZEK
Rydzyna | ul. Wolności 2 – Sklep Spożywczo-Warzywny
Rydzyna | ul. Kościuszki 2 – Sklep Spożywczy ABC
Rydzyna | Rynek 11 – Sklep Spożywczy
Rydzyna | Rynek 15 – Piekarnia-Cukiernia Gierczak
Rydzyna | Rynek 1 – Urząd Miasta i Gminy
Kłoda 5 | Stacja Paliw LOTOS
Kłoda | nr 126E – Sklep Spożywczy ABC
Kaczkowo | nr 29A – Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Robczysko | Sklep Spożywczy JOKER

GMINA BOJANOWO:

Bojanowo | Rynek 10 – Miejska Biblioteka Publiczna
Bojanowo | Rynek 12 – Urząd Miejski Gminy Bojanowo
Bojanowo | ul. Dworcowa 1 – Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Bojanowo | ul. Stefana Bojanowskiego 4 – Piekarnia KOZLIK
Bojanowo | ul. Dworcowa 33 – Market Spożywczy EKO
Gołaszyn | nr 117 – Sklep Spożywczy
Gołaszyn | nr 6 – Sklep Spożywczy ABC

GMINA PONIEC:

Poniec | ul. Janiszewska 1- Sklep Spożywczy
Poniec | Rynek 26 – Market Spożywczy EKO
Poniec | Rynek 28 – Sklep Spożywczy ABC
Poniec | Rynek 18 – Sklep Przemysłowy TRAF
Poniec | Rynek 1 – Urząd Miasta i Gminy Poniec
Poniec | ul. Pocztowa 5 – Sklep Spożywczy ABC
Poniec | ul. Krobska 45 – Sklep Spożywczy GS Poniec
Poniec | ul. Krobska 45a – Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

GMINA KRZEMIENIEWO:

Pawłowice | ul. Mielżyńskich 4 – Sklep Spożywczy JOKER
Pawłowice | ul. Mielżyńskich 58 – Sklep Spożywczy ODIDO
Pawłowice | ul. Mielżyńskich 81E – Sklep Spożywczy ABC
Pawłowice | ul. Wielkopolska 91 – Sklep Spożywczy
Pawłowice | ul. Wielkopolska 55 – Sklep Spożywczy
Krzemieniewo | ul. Zielona 3 – Sklep Przemysłowy
Krzemieniewo | ul. Wiejska 109 – Sklep Spożywczy ABC
Drobnin | nr 46 – Sklep Spożywczy LIVIO
Garzyn | ul. Ogrodowa 1 – Sklep Spożywczy
Garzyn | Os. Słoneczne 9 – Sklep Spożywczy ABC

GMINA OSIECZNA:

Dobramyśl | nr 3A – Sklep Spożywczy
Kąkolewo | ul. Leszczyńska 1A – Stacja Paliw
Kąkolewo | ul. Dworcowa 4 – Sklep Spożywczy ABC
Kąkolewo | ul. Krzywińska 29 – Sklep Spożywczy

Kąkolewo | ul. Wesoła 4 – Sprzedaż Pasz
Grodzisko | nr 3B – Sklep Spożywczy LIVIO
Grodzisko | nr 1D – Sklep Spożywczy
Świerczyna | nr 53
Świerczyna | nr 100F
Wojnowice | Sklep Spożywczy
Popowo Wonieskie | Sklep Spożywczy ABC
Osieczna | ul. Kościuszki 36A – Sklep Spożywczy LIVIO
Osieczna | ul. Kopernika 4A – sklep spożywczy
Osieczna | ul. Łoniewska 2 – Stacja Paliw BLISKA
Osieczna | Rynek 27 – sklep spożywczy

GMINA KRZYWIŃ:

Krzywiń | Rynek 7 – Sklep Owoce-Warzywa
Krzywiń | Rynek 13 – Sklep Spożywczy ABC
Krzywiń | ul. Kościańska 17 – Sklep Spożywczy
Krzywiń | ul. Działkowa 1 – Piekarnia JTJ

GMINA LIPNO:

Goniembice | sklep spożywczy
Górka Duchowna | sklep spożywczy ABC
Radomicko | nr 63 – sklep spożywczy
Lipno | ul. Leszczyńska 7 – Stacja Paliw MARKOWSKI
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 1 – sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 5 – sklep spożywczy SPAR Express
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 37 – sklep spożywczy SIEĆ 34
Wilkowice | ul. Święciechowska 2 – sklep spożywczy ABC
Wilkowice | ul. Św. Marcin 1- Piekarnia-Cukiernia GRYGIER
Wilkowice | ul. Lipowa 114 – sklep spożywczy LIVIO

GMINA ŚWIĘCIECHOWA:

Święciechowa | ul. Plater 16 – sklep spożywczy
Święciechowa | ul. Plater 23 – sklep spożywczy ABC
Święciechowa | ul. Wolności 25 – sklep spożywczy
Święciechowa | ul. Leszczyńska 36 – Stacja Paliw JESPOL
Gołanice | ul. Parkowa 3 – sklep spożywczy ABC
Niechłód | nr 22 – sklep spożywczy
Trzebiny | nr 42 – sklep spożywczy LIVIO
Długie Stare | ul. Jesienna 5B – sklep spożywczy
Długie Stare | ul. Wiosenna 7 – sklep spożywczy
Lasocice | ul. Słoneczna 45 – sklep spożywczy ABC

GMINA WŁOSZAKOWICE:

Krzycko Wielkie | ul. Szkolna 1 – Sklep Spożywczy ABC
Krzycko Wielkie | 700 -lecia 2 – Sklep Spożywczy LIVIO
Krzycko Małe | ul. Główna 35 Sklep Spożywczy
Krzycko Małe | ul. Główna 106 Sklep Spożywczy ABC
Sądzia | nr 40A – Sklep Spożywczy
Bukówiec Górny | ul. Powstańców Wielkopolskich 126 – sklep spożywczy ABC
Bukówiec Górny | ul. Machcińska 2 – sklep spożywczy ABC
Dłużyna | nr 5A sklep spożywczy ABC
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Lista punktów,
w których znajdziecie

gazetę w wersji
papierowej.

Tutaj znajdziesz „Leszczyniaka”
Grotniki | ul. Piaskowa 3 – sklep spożywczy ABC
Grotniki | ul. Wiejska 18 – sklep spożywczy
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 33 stacja paliw
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 18A – kiosk
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 6A – sklep 
spożywczo-monopolowy
Włoszakowice | ul. Powstańców Wielkopolskich 20A Sta-
cja Paliw
Włoszakowice | ul. Powstańców Wielkopolskich 17 – 
sklep spożywczy ABC
Włoszakowice | Pl. 21 października 2 – WODSTAL sklep 
armatura grzewczo-sanitarna
Jezierzyce Kościelne | ul. Leszczyńska 39 sklep spożywczy ABC

GMINA WIJEWO:

Zaborówiec | ul. Powstańców Wielkopolskich – sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Brenno | ul. Kościelna 13 – sklep spożywczy DAGMARA
Brenno | ul. Jeziorna 6 – sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Brenno | ul. Powstańców wielkopolskich 13 – sklep spożywczy LEVIATAN
Wijewo | ul. Witosa 9 – sklep spożywczy EKO
Wijewo | ul. Witosa 3 – sklep spożywczy GS WIJEWO
Wijewo | ul. Witosa 57 – stacja paliw BLISKA
Wijewo | ul. Handlowa 10 – sklep spożywczy GROSZEK

MIASTO LESZNO:

Leszno | ul. Ogrody 4 sklep spożywczy
Leszno | ul. Ostroroga 42 sklep spożywczy
Leszno | ul. 17 Stycznia 27 – sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Lipowa 39 sklep spożywczy ABC
Leszno | Al. Konstytucji 3 Maja 10 Stacja Paliw Pieprzyk
Leszno | ul. Dożynkowa sklep spożywczy
Leszno | ul. 55 Pułku Piechoty 36 – sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Luksemburska 1 stacja paliw ORLEN
Leszno | ul. Holenderska 32 Sklep Spożywczy
Leszno | ul. Kubańska 2 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Węgierska 15 sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno | ul. Armii Krajowej 15 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Sułkowskiego 46 – sklep spożywczy SUŁKOWSKI
Leszno | ul. Sułkowskiego 46 – sklep spożywczo-warzywny CIEŚLAK
Leszno | Al. Jana Pawła II 16 - CH Manhattan, kiosk
Leszno | ul. Os. Wieniawa 41 – sklep spożywczy GS Osieczna
Leszno | ul. Opalińskich 2 sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Zacisze 16 – stacja paliw
Leszno | ul. Mickiewicza 5 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Leszno | ul. Rejtana 74 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Zamenhofa 7 sklep spożywczy RABAT
Leszno | ul. Zamenhofa 25 sklep spożywczy LIVIO
Leszno | ul. Sygietyńskiego 22 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Machnikowskiego 22 – sklep spożywczy
Leszno | ul. Westerplatte 10, sklep zoologiczny “Rudzik”
Leszno | ul. Słowiańska 61, lokal “Pasja Kasi”
Leszno | ul. Dąbrowskiego 15, piekarnia PSS Społem
Leszno | ul. Słowiańska 45

Leszno | ul. Słowiańska 24
Leszno | ul. Słowiańska 20 Sklep Spożywczy 
CHATA POLSKA
Leszno | ul. Nowy Rynek 11 – sklep spożyw-
czy ŻABKA
Leszno | ul. Rynek 11

Leszno | ul. B. Chrobrego 36 sklep wielobranżowy BLIŻEJ NATURY
Leszno | Pl. Kościuszki 4B – Starostwo Powiatowe w Lesznie
Leszno | Al. Jana Pawła II 21 – Urząd Miasta Leszna
Leszno | ul. Jagiellońska 17 - Sklep Spożywczy PSS Społem
Leszno | Rynek 30 - Salonik prasowy
Leszno | ul. Słowiańska 34 - Piekarnia Cukiernia Kurasiak
Leszno | ul. Wróblewskiego 26 - Piekarnia Cukiernia Kurasiak
Leszno | ul. Słowiańska - sklep spożywczy naprzeciwko Piekarni-Cukierni Kurasiak
Leszno | ul. Kąkolewska 20 - Stacja Paliw PIEPRZYK
Leszno | al. Konstytucji 3 Maja 3 - Stacja Paliw LUKOIL
Leszno | przy sklepie PIOTR i PAWEŁ, CH Nasze Leszno
Leszno | Al. Jana Pawła 2 16 - CH Manhattan, kawiarnia ICE CAFE
Leszno | Al. Konstytucji 3 Maja 12 - Galeria Leszno, ETNO CAFE
Leszno | ul. Niepodległości 33 - kiosk prasowy
Leszno/Gronowo | ul. Gronowska 57 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Gronowo | ul. Gronowska 65 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Gronowo | ul. Kmicica 1B - sklep spożywczy MALINKA
Leszno/Grzybowo | stacja paliw
Leszno/Grzybowo | sklep ABC
Leszno/Strzyżewice | ul. Balonowa 35 - stacja paliw LOTOS
Leszno/Strzyżewice | ul. Lotnicza 32 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Strzyżewice | ul. Szybowników 22 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Zaborowo | ul. Rynek Zaborowski 40 - sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zaborowo | ul. 1 Maja 46 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Zatorze | ul. Wiejska 15 - sklep spożywczy GROSIK
Leszno/Zatorze | ul. Czarnieckiego 14 - sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Kochanowskiego 4 - sklep spożywczy GROSIK
Leszno/Zatorze | ul. Łanowa - sklep spożywczy ADAMS
Leszno/Zatorze | ul. Wyszyńskiego - sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Święciechowska 18 - sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zatorze | ul. Święciechowska 81 - Stacja Paliw EMKA
Leszno/Zatorze | ul. Łużycka 1 - sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zatorze | ul. Okrzei 21 - sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Okrzei 62 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Zatorze | ul. Św. Franciszka z Asyżu 2 - Pasaż Zatorze

PONADTO “LESZCZYNIAKA” MOŻESZ POCZYTAĆ
NA RYNKU W:

Kawiarni “Artisan”
Kawiarni “Delicje”
Kawiarni “Dolce Latte”
Hotelu “Wieniawa”
Restauracji “Pocztówka z Wakacji”
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Cały czas uczestniczymy w wy-
ścigu, który sami sobie narzuca-
my. Kupujemy niezliczone ilości 

ubrać, bo każda para kosztuje tylko 9,99 
zł. Chwytamy więc wszystkiego po pięć 
sztuk, żeby było na zapas. Następnego 
dnia schemat powielamy. Kupujemy ser-
wis do kawy pod wpływem impulsu, nie 
„na lata”, bo za rok trendy ulegną zmia-
nie i w modzie nie będzie już pastelowy 
róż, tylko soczysta czerwień. A przecież 
na wyborze serwisu się nie kończy, mu-
simy na niego zarobić. Kiedyś było to 
raz w życiu, dziś kilka razy do roku.

ZRÓB LISTĘ PRIORYTETÓW

Wielozadaniowość wcale nie gwarantu-
je wydajności. Skup się na jednym zada-
niu, a po jego ukończeniu zabierz się za 
kolejne. Pomyśl, co jest w twoim życiu 

istotne i na tym skoncentruj swoją ener-
gię. Oczywiście, że człowiek pragnie re-
alizować się na wielu płaszczyznach, ale 
to ważne, aby umieć oddzielić te mniej 
ważne, które możesz wykonać jeśli zo-
stanie ci czas lub… odpuścić.

DBAJ O RELACJE

Twoi znajomi cały czas wrzucają na fa-
cebook zdjęcia z kolejnych zawodów 
triathlonowych, wyjazdu na narty, wyj-
ścia na przejażdżkę rowerem, a ty zaci-
skasz zęby z rozpaczy, bo ledwo znaj-
dujesz chwilę, by przed pójściem spać 
przeczytać artykuł w telefonie. Nie za-
dręczaj się, bo przeżywanie chwili, 
uczestniczenie w wydarzeniu nie jest 
równoznaczne z upamiętnianiem go na 
setkach zdjęć, a już zwłaszcza dzielenie 
się nimi publicznie. Pielęgnuj w sobie 

najpiękniejsze wspomnienia i prze-
żywaj je wśród tych, których cenisz 
i szanujesz.

WYŁĄCZ SIĘ

To naprawdę nie spowoduje koń-
ca świata, jeśli nie odbierzesz w sekun-
dę przychodzącego połączenia. Tak bar-
dzo jesteśmy przesiąknięci mobilnością, 
że brak natychmiastowej odpowiedzi na 
SMS traktujemy jako zły znak. Spróbuj 
któregoś wieczoru wyłączyć telefon na 
czas spożywania kolacji i celebruj ten 
moment. Zamiast robić zdjęcie przygo-
towanej potrawie, zapamiętaj jej zapach.
Małe sukcesy potrafią sprawić ogromną 

radość
Do takich wniosków czasami trzeba do-

rosnąć. Dla niektórych smak kawy o po-
ranku w towarzystwie kogoś bliskie-
go nigdy nie będzie tak wyrazisty, jakim 
go oczekuje. To my sami możemy usta-
lić skalę rzeczy, które sprawią nam przy-
jemność. Warto więc uświadomić sobie, 
że nasz horyzont nie musi być dalej niż 
nasz wzrok sięga. Jeśli tylko czyni nas to 
szczęśliwym.

TEKST:
BARBARA MENDYKA

Nowy rok w rytmie slow

Nadmiar obowiązków przytłacza cię, gdy rano otwierasz oczy? 
Masz wrażenie, że każda chwila relaksu dyszy nad tobą ciężko 
i obarcza poczuciem winy za to niewinne lenistwo? W dodatku no-
woroczne postanowienia kolejny raz okazują się niemożliwe do 
wykonania, bo mnożysz je w nieskończoność. Starasz się osobi-
ście dopilnować każdej sprawy, bo boisz się fiaska. W konsekwen-
cji robisz wszystko naraz, nic nie zostaje dokończone, a szef właś-
nie oznajmił, że w tym roku jeszcze bardziej podkręcacie tempo…

Zatrzymaj się. Twoje życie jest tu i teraz, dwa razy nie będziesz miał okazji go przeżyć takim jakie właśnie jest.

Czym jest idea 
„slow life”?

Swój nastrój zaczerpnęła od idei „slow food” 
(z ang. „slow” oznacza powoli, a „food” to je-
dzenie). W 1986 roku we Włoszech Carlo Petri-
ni zaprotestował oraz sprzeciwił się otwarciu 
restauracji McDonald's przy samych Hiszpań-
skich Schodach w Rzymie i założył organiza-
cję non – profit, która zajmowała się szeroko 
rozumianą ochroną, w tym również wspar-
ciem regionalnych, małych firm produkują-
cych żywność. Błyskawicznie rozprzestrzenia-
jąca się ekspansja znanego na całym świecie 
fast food’a zagrażała wyginięciem lokalnych 
przedsiębiorstw. Dziś kultura narzuca nam 
wykonywanie czynności na czas, w tempie 
niejednokrotnie przekraczającym nasze moż-
liwości. Ciągłe udowadnianie, że jesteśmy 
w stanie pogodzić życie rodzinne z pracą za-
wodową, a jednocześnie zadbać o własne po-
trzeby. Slow life nakierowane jest natomiast 
na podejmowanie świadomych wyborów, od-
nalezienie równowagi, poczucie komfortu 
w codzienności.
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Milena Nadolna-Dróżdż
Jestem typem...

społecznika, działaczką i inicjatorką. Przez 8 lat współ-
prowadziłam Fundację Centrum Aktywności Twórczej. 
Działałam w wielu projektach wielu organizacji i rea-
lizowałam swoje pomysły m.in. w pięciu edycjach Ty-
godnia Bliskości w Lesznie. Jestem jedną z założycielek 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukatorów i Do-
radców Noszenia Dzieci SEDNO, które istnieje już od 
ponad roku. Współprowadzę także leszczyńską grupę 
praktykującą Porozumienie bez Przemocy.

Zawsze ufam…
...intuicji – jest moim najlepszym doradcą. Moja przy-
goda z chustami zaczęła się 10 lat temu, gdy szukałam 
sposobu na kolki synka, dopiero później przerodziła 
się w pasję i pracę. Kiedy znalazłam artykuł o chustach 
do noszenia dzieci, wiedziałam, że to jest to. Natomiast 
przy narodzinach córki odkryłam rodzicielstwo blisko-
ści, długie karmienie piersią i metodę BLW (Bobas Lu-
bi Wybór - przyp. red.), Porozumienie bez Przemocy. 
Wtedy kolejny raz, jeszcze bardziej zdałam się na swoją 
intuicję matki, zamiast na porady w kolorowych maga-
zynach dla mam.

Uwielbiam…
podróże bliskie i dalekie. Śmieję się, że mam to we 
krwi, bo od najmłodszych lat lubiłam włóczyć się 
tu i tam. Pojawienie się dzieci wcale mnie nie ogra-
niczyło. Zmieniłam tylko sposób podróżowania 
uwzględniający potrzeby wszystkich członków ro-
dziny. Pamiętam jak dziś, pierwszą podróż Gniewka 
pociągiem. Wybrałam się sama z synkiem, wtedy 
dwu i pół letnim, będąc w 6 miesiącu ciąży do przy-
jaciółki mieszkającej w Białymstoku. To była fanta-
styczna i szalona przygoda. Moje dzieciaki są świet-
nymi kompanami w podróży. Mimo to nadal lubię 
samodzielne lub romantyczne wypady na week-
end tylko z mężem. Im starsze dzieci tym więcej 
możliwości.

TEKST: BARBARA MENDYKA

Miejsce do którego wracam...
 
...to Norwegia. Oczarował mnie ten kraj wiele lat te-
mu różnorodnością krajobrazu, czystością natury 
i życzliwymi ludźmi, których tam spotkałam. Czę-
sto też wracam do miejsc z mojego dzieciństwa 
i z pewną nostalgią, ale też radością obserwuję jak 
Leszno zmienia się z biegiem lat. 

Mój zapach…
to świeże, orzeźwiające oraz tajemnicze i zmysłowe nu-
ty orientu. Ostatnio urzekł mnie zapach świeżego imbi-
ru. Zastanawiałam się, czy znajdę takie perfumy. Oka-
zało się, że są i to polskiej produkcji. Mam je na swojej 
liście „must have 2018”.

Przeczytałam...
...w ostatnich latach najwięcej książek poświęco-
nych wychowaniu dzieci oraz komunikacji w tema-
tyce Porozumienia bez Przemocy. W tej chwili nato-
miast zgłębiam "Potęgę podświadomości" Josepha 
Murphy’ego.

Doradczynią Noszenia Dzieci w chustach 
i nosidłach miękkich jest od ponad 5 
lat, a od tego roku została także trener-
ką w Akademii Noszenia Dzieci. Mama 
dwójki cudownych i energicznych dzieci: 
10 letniego Gniewka i 7 letniej Bożenki.

Co mnie inspiruje?
Tak naprawdę wiele rzeczy: krajobrazy, ludzie, film, 
książka, czy podróż w nieznane wcześniej miejsce. Naj-
bardziej jednak inspirujące są dla mnie rozmowy z inny-
mi ludźmi. To pozwala mi spojrzeć na wiele kwestii z in-
nej perspektywy. Wymiana doświadczeń jest dla mnie 
niezwykle cenna. Często ludzkie barwne historie moty-
wują mnie do działania. Wierzę w ludzi, mam to szczęś-
cie, że spotykam na swej drodze życzliwe mi osoby.
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Humor
na styczniowe dni

Syn pyta ojca: 
- Czy to prawda, że w niektórych krajach 
Afryki mężczyzna nie zna swojej żony do 
momentu, aż się z nią ożeni? 
- To się dzieje w każdym kraju, synu - od-
powiada ojciec.

:)

Szef do pracownika: 
- Niestety, panie Kowalski, nie możemy 
płacić panu większej pensji. 
- Jak nie możecie płacić większej, to może 
chociaż częściej? 

:)

- Zatem, szanowny pacjencie, komplikacji 
nie ma, za kilka dni można zdjąć opatru-
nek, a palec będzie jak nowy. Wszystko się 
goi jak należy.  Wypiszę wam tylko skiero-
wanie na badanie do mojego kolegi... 
- A po co?! Mówi pan, że nie ma żadnych 
komplikacji, że dobrze się goi... 
- To tak. Ale skoro pan sprawdza palcem, 
czy wentylator się kręci... Tu badanie psy-
chiatryczne jest wskazane.

:)

- Kochanie, czy to ta sukienka sprawia, że 
jestem gruba? 
- Nie, kochanie. To raczej te ciastka.

:)

Blondynka stoi przy kiju wbitym do ziemi 
i z trudem próbuje go zmierzyć.  
Po pewnym czasie podchodzi do niej fa-
cet, wyrywa kij, kładzie go na ziemi i po-
maga jej go zmierzyć. 
Blondynka na to: 
- Ale proszę pana, chciałabym spraw-
dzić jaki ten kij jest wysoki, a nie jaki jest 
długi... 

:)

Zajęcia teoretyczne w jednostce wojsko-
wej. Prowadzący sierżant wyrywa do od-
powiedzi szeregowego Nowaka: 
- Nowak, wyobraźcie sobie sytuację. Pełni-
cie służbę wartowniczą. Jest trzecia w no-
cy. Nagle widzicie, że w waszym kierunku 
pełznie jakiś człowiek. Co robicie? 
- Odprowadzam majora Bugałę do jego 
kwatery, panie sierżancie. 

:)

Sąsiad z dołu postanowił zacząć wszystko 
od zera. Tę trudną decyzję pomogło mu 
podjąć kasyno.

:)

Wchodzi mężczyzna z kominiarką i pisto-
letem w dłoni do tramwaju i krzyczy: 
- To jest napad! 
Jeden z pasażerów mówi z ulgą: 
- Uff, a już myślałem, że to kanary.

:)

Teściowa rozmawia z zięciem: 
- Skoro mnie tak nienawidzisz, to dlacze-
go postawiłeś moje zdjęcie na kominku? 
- Żeby dzieci nie zbliżały się do ognia.

:)

Na komisariat przyprowadzono dwóch 
włóczęgów. 
- Gdzie mieszkasz? - policjant pyta jedne-
go z nich. 
- Nie mam domu. 
- A ty? - pyta drugiego. 
- Ja mieszkam naprzeciwko kolegi. 

:)

- Mamo, dzieci w szkole mi dokuczają, bo 
według nich pochodzę z mafijnej rodziny. 
- Nie przejmuj się, Jasiu. Jutro pójdziemy 
do szkoły i jakoś to załatwimy. Zrobimy 
tak, żeby wyglądało na wypadek... 

:)

Janusz zabrał swojego syna na biwak do 
lasu. W pewnym momencie młody po-
wiedział, że chce mu się kupę. 
- Nie krępuj się, Piotrek. To właśnie jest 
najfajniejsze w takich wyjazdach. Robisz 
gdzie chcesz – tak po męsku - i nikt nie 
wyciąga z tego żadnych konsekwencji. 
Piotrek oddalił się pośpiesznie i wrócił po 
kilku minutach.  
- No i gdzie poszedłeś? - zapytał ojciec. 
- Do samochodu, tato. 

:)

Jak nazywa się okres, w którym kobieta 
ma zachcianki? 
- Życie.
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HOROSKOP
Baran (21.03 – 19. 04)

W stałych związkach pojawi się więcej ciepła i zrozumienia. W innych 
kwestiach zacznij bardziej podejmować ryzyko, siedząc wciąż w bez-
piecznej pozycji, nie ugrasz nic dla siebie. Najwyższa pora wyjść z ukry-
cia i pokazać na co cię stać.

Byk (20.04 – 22. 05)
W tym miesiącu staraj się więcej pracować ze sobą, twoje negatywne 
emocje mogą przynieść ci nieciekawe sytuacje, z których ciężko będzie 
się później wyplątać. Z Nowym Rokiem bardziej zacznij myśleć o sobie 
i swoim samopoczuciu.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)
Styczeń to miesiąc pozytywnych wiadomości i dość szybkich zmian. 
Tempo tego wszystkiego nieco może cię przytłoczyć, jednak kiedy po-
starasz się na spokojnie spojrzeć na to wszystko, bez problemu opanu-
jesz ten pozorny chaos.

Rak (22.06 – 22.07)
Bardzo uważaj na finanse, koniec roku mógł nadszarpnąć twoją płynność 
finansową, więc w tym miesiącu postaraj się nie szaleć. Choć promocje 
i zniżki będą kusić. Dostaniesz ciekawą propozycję w sferze zawodowej, 
rozważ ją bardzo dokładnie.

Lew (23.07 – 23.08)
Początek miesiąca nieco nerwowy, staraj się jednak swoje popędy trzy-
mać na uwięzi, bo możesz sobie nimi zaszkodzić. Jednak w późniejszym 
czasie wszystko zacznie się wyrównywać i w połowie miesiąca ode-
tchniesz z ulgą.

Panna (24.08 – 22.09)
Jeśli nie pozamykałeś spraw z końcem roku, to teraz dopiero zacznie cię 
wszystko gonić i w zasadzie jedno na drugie będzie się nakładać. Nie 
wpadaj w panikę, tylko na chłodno zacznij kalkulować co, kiedy i dla 
kogo.

Waga (23.09 – 22.10)
Kilka spraw przybierze inny obrót niż się spodziewałeś, definitywnie, je-
śli się przyłożysz wszystko pójdzie na twoją korzyść. Nie odkładaj nicze-
go, ani nie mów, że jakoś to będzie, musisz mieć rękę na pulsie i nie po-

zostawiać żadnych złudzeń czy niedomówień.

Skorpion (23.10 – 21.11)
Początek roku przyniesie dla ciebie trochę ulgi i wytchnienia, pod wa-
runkiem że sam nie zaczniesz sobie zwalać na głowę niepotrzebnego ba-
lastu, do czego masz skłonności. Częściej oczyszczaj swój umysł i naucz 
się wyciszać, twoje ciało ci podziękuje.

Strzelec (22 11 – 21. 12)
Rok zacznie się tzw. petardą, wydarzenia będą się działy tak szybko, 
że możesz mieć problem z nadążaniem za nimi, nie zapominaj o spra-
wach urzędowych. Twoja pomoc i spokój ducha będzie komuś bardzo 
potrzebny.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)
Dobry czas w finansach, możesz teraz śmiało podejmować ryzyko zwią-
zane właśnie z finansami, będziesz miał przysłowiowego „nosa” do wszel-
kich okazji i dobrych inwestycji. W domu postaraj się o więcej spokoju 
i milszą atmosferę.

Wodnik (20. 01 – 18. 02)
Pewna osóbka sprawi, że zupełnie inaczej spojrzysz na otaczający cię 
świat, a co najważniejsze, pozytywniej spojrzysz na wszystko co cię ota-
cza, jeszcze brakuje ci pokory, ale te łaski przyjdą do ciebie z czasem.

Ryby (19.02 – 20.03)
Początek miesiąca stresujący, wręcz grunt będzie osuwał ci się spod nóg, 
jednak osoba spod ognistego znaku bardzo ci pomoże stanąć na nogi. 
Mając ją przy boku, nic już nie będzie ci straszne i bez większego proble-
mu poradzisz sobie ze wszystkim.

Horoskop klasyczny na styczeń  2018 r. 
opracowała wróżka Nadija.
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Szkoła to prawdopodobnie najszyb-
ciej zmieniająca się instytucja na 
świecie. Edukacja w starożytnej 

Grecji opierała się na logicznym myśleniu 
oraz dysputach naukowych. Szkolnictwo 
w średniowieczu najczęściej polegało na 
studiowaniu Pisma Świętego. W epoce 
oświecenia postawiono raczej na przed-
mioty ścisłe. Jeszcze kilkadziesiąt lat te-
mu łacina cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem. Wydaje się, że obecnie jest 
odwrotnie. Czy na pewno? 
Na szczęście nie. 4 września 2017 r. sie-

demnastu uczniów rozpoczęło naukę 
w klasie klasyczno-prawnej w I Liceum 
Ogólnokształcącym. 

PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA

- Początek klasy? Pewnego dnia zosta-
łam zaproszona na spotkanie z prezyden-
tem Piotrem Jóźwiakiem oraz profesorem 
Aleksandrem Mikołajczakiem. Spotka-
nie dotyczyło utworzenia klasy klasycz-
no-prawnej. W naszej szkole pracuje już 
nauczyciel języka łacińskiego, dlatego nie 
miałam żadnych wątpliwości, że utwo-
rzenie takiej klasy to dobry pomysł - opo-
wiada pani Barbara Kochanek, dyrektor 
I LO. 

REKRUTACJA

O nowym projekcie uczniowie dowie-
dzieli się podczas drzwi otwartych. En-
tuzjazm był naprawdę duży. Podekscyto-
wanie, ale też zaciekawienie. Przy okazji 

Pielęgnując dziedzictwo antyczne 

poznawania programu nowej klasy, ucz-
niowie zostali poinformowani o wy-
sokich wymaganiach rekrutacyjnych. 
Część postanowiła zrezygnować, dru-
ga część była jeszcze bardziej zaintrygo-
wana projektem. Do oficjalnego procesu 
rekrutacyjnego przystąpiło czterdziestu 
uczniów. Podczas rekrutacji brano pod 
uwagę język polski, matematykę, historię, 
wiedzę o społeczeństwie. Dostało się za-
ledwie siedemnastu. 
- To słowo kojarzy się źle, ale trzeba tak 

powiedzieć. Z założenia klasa klasyczno-
-prawna miała stanowić w pewnym stop-
niu elitę. Tak naprawdę uczeń stawia-
ny jest przed podwójnymi wymaganiami. 
Musi jednocześnie poradzić sobie z pod-
stawą programową oraz z programem re-
alizowanym w ramach klasy klasycznej - 
wyjaśnia dyrektor I LO. 

TUTORING

Uczniowie nowatorskiej klasy mają 
możliwość skorzystać z tutoringu. Jest to 
specjalny program polegający na indywi-
dualnej pracy z uczniem.
- W naszej szkole prowadzimy tutoring 

naukowy oraz rozwojowy. Każdy uczeń 
może wybrać dziedzinę, w zakresie któ-
rej chciałby się rozwijać tworząc swój 
projekt. Możliwości jest wiele. Od łaci-
ny, przez historię, po prawo. Podstawo-
wym zamierzeniem tutoringu rozwojowe-
go jest poznanie mocnych stron ucznia. 
Sprawdzenie, z czym sobie radzi najle-
piej, a nad czym musi jeszcze popracować 

- komentuje pani Magdalena Kurzbach, 
nauczycielka historii.
Uczeń w ramach tutoringu raz w miesią-

cu spotyka się indywidualnie z nauczy-
cielem. Pierwsze spotkanie jest zapo-
znawcze. Następnie przedstawia zakres 
swojego projektu, natomiast nauczyciel 
stara się rozwijać jego umiejętności. Kre-
atywność uczniów nie zna granic. 
- Projekty dotyczą najróżniejszych tema-

tów. Niektórzy zajmują się rozwojem mo-
dy, inni wojskowością, dziedzictwem an-
tyku, filozofią, czy etyką. Pomysłów jest 
naprawdę dużo! - dodaje Magdalena 
Kurzbach.

RÓŻNIC CIĄG DALSZY…

Uczniowie klasy klasyczno-prawnej już 
od pierwszego roku objęci są patrona-
tem. Przynajmniej raz w miesiącu uczest-
niczą w wykładach profesora Aleksan-
dra Mikołajczaka w PWSZ. Dodatkowo 
zaplanowane są już wyjazdy na Wydział 
Prawa czy Wydział Filologii Klasycz-
nej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. 
- Przede wszystkim jesteśmy jedyną szko-

łą w okolicy, która oferuje naukę łaciny 
w takim zakresie. Nie jest to przedmiot 
dodatkowy. W I Liceum jest on nauczany 
w zakresie rozszerzonym. Od drugiej kla-
sy uczniowie zaczną się także uczyć greki 
- dodaje dyrektor.
Łacina mimo wszystko nie jest językiem 

martwym. Zdaniem wielu profesorów 
nauka łaciny uczy logicznego myślenia. 

Pomaga także w nauce innych języków 
obcych. 
- Hiszpański, włoski? Języki romańskie 

opierają się na łacinie! Często uczniowie 
sami zauważają, że niektóre łacińskie wy-
razy bardzo podobnie brzmią w innym ję-
zyku. Struktury gramatyczne, sentencje 
– ich znajomość naprawdę się przydaje – 
wyjaśnia Izabella Kołodziejczyk, nauczy-
cielka języka łacińskiego.
Klasa klasyczno-prawna oferuje tak-

że zajęcia z edukacji prawnej. Polegają 
one na organizowaniu spotkań z radcami 
prawnymi, adwokatami, sędziami. Dzię-
ki temu młodzież może poznać prawo od 
strony bardziej praktycznej. Częste kon-
takty z prawnikami pomagają także zdo-
być cenne doświadczenie. 

ZAŁOŻENIA

Głównym założeniem klasy klasyczno-
-prawnej nie jest wyłącznie wykształcenie 
przyszłych prawników. 
- Nie ukrywam, że naszym głównym ce-

lem jest przygotowanie uczniów do Mię-
dzyobszarowych, Indywidualnych Stu-
diów Humanistycznych i Społecznych na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Są to wszechstronne studia huma-
nistyczne, które pozwalają na uzyskanie 
równolegle tytułu licencjata lub magistra 
z kilku dziedzin - wyjaśnia dyrektor. 
Następny rocznik? Wierzymy, że chęt-

nych nie zabraknie.
TEKST:

KAMIL DUDKA
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Data Nazwa imprezy
5 stycznia

godz. 18-20 Koncert Noworoczny z okazji II rocznicy powstania Galerii Art 9 (SP nr 9, ul. Szczepanowskiego 14)

6 stycznia
godz. 16

Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu solistów Studia Piosenki GOK Włoszakowice w kościele
pw. św. Jakuba w Dłużynie

7 stycznia
godz. 16 Koncert Świąteczno-Noworoczny „Magia Świąt” (hala sportowo-widowiskowa we Włoszakowicach)

7 stycznia
godz. 16 Wspólne Kolędowanie w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gołanicach

7 stycznia
godz. 16-17

Integracje rodzinne - wspólne śpiewanie kolęd (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie,
ul. Narutowicza 31)

7 stycznia
godz. 15-17 

i 18:30-20:30

Koncert Noworoczny w wykonaniu Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ponieca
/2 tury (Hala widowiskowo-sportowa OSiR w Poniecu)/

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

AUTOPROMOCJA
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Toyota sprzedała w Polsce 30.000 hybryd!

Tylko od stycznia do listopada Toyota 
sprzedała 12 726 hybryd, czyli o 4 362 
egzemplarze więcej niż w całym 2016 ro-
ku. W listopadzie łączna sprzedaż aut hy-
brydowych tej marki w Polsce przekro-
czyła 30 000 egzemplarzy - ostatnie 10 
000 opuściło salony w zaledwie 9 miesię-
cy. Obecnie 26 procent sprzedaży Toyoty 
w Polsce stanowią hybrydy.
W roku 2017 zdecydowanie najpopular-
niejszym pojazdem hybrydowym w kra-
ju jest model C-HR Hybrid. To nowy cros-
sover, który w styczniu zadebiutował 
w polskich salonach. W ciągu 11 miesię-
cy polscy kierowcy kupili 3 880 egzem-
plarzy tego pojazdu. Równie dużym suk-
cesem okazała się przedsprzedaż Toyoty 
C-HR – od września do grudnia kupio-
no 568 aut. Niewiele mniej niż hybry-
dowych crossoverów – 3 749 aut – wy-
jechało w tym roku z salonów Aurisów 
Hybrid. Model ten jest najczęściej spoty-
kanym na polskich ulicach samochodem 
hybrydowym – od debiutu w 2010 roku 
Polacy kupili łącznie 12 790 egzemplarzy 
elektryczno-benzynowego Aurisa. Trze-
cie miejsce zajął średniej wielkości SUV 
RAV4 Hybrid, dostępny z napędem na 

Na początku kierowcy nad Wisłą z dystansem podchodzili do no-
wych technologii w dziedzinie samochodowych napędów. Od kilku 
lat jednak przekonują się, że nie ma niczego trwalszego i tańszego 
w eksploatacji, jak samochód hybrydowy. Rok 2017 pod względem 
sprzedaży tego rodzaju pojazdów jest w Polsce rekordowy.

przednią oś oraz na cztery koła (E-Four). 
Od początku roku kupiono 2716 tych 
aut.
Aktualnie w ofercie Toyoty znajduje się 
7 modeli hybrydowych. Znajdują się 
wśród nich Yaris Hybrid, Auris Hybrid 
w wersji hatchback i TS Kombi, crossover 
Toyota C-HR Hybrid, średniej wielkości 
liftback Prius, ładowany z sieci elektrycz-
nej Prius Plug-in Hybrid, 
jak również 7-miejscowy 
minivan Prius +, a także 
SUV RAV4 Hybrid.
Jak to działa? Napęd hy-
brydowy jest rozwiąza-
niem ograniczającym 
zużycie paliwa nawet 
o połowę bez ładowa-
nia z gniazdka. Wystar-
czy energia odzyskiwa-
na z hamowania, a także 
inteligentne zarządzanie 
pracą silnika benzyno-
wego i elektrycznego. 
Dzięki temu w warun-
kach miejskich Toyoty 
poruszają się w trybie 
elektr ycznym przez 

połowę czasu jazdy, a Toyota Prius nowej 
generacji - nawet przez 70 procent czasu 
jazdy.
Dlaczego warto kupić hybrydową Toy-
otę? Ponieważ zapewnia oszczędno-
ści i cechuje się łatwością obsługi. 
Jej atrakcyjność wynika z jeszcze 
jednego powodu - hybrydy plasu-
ją się na cenowym poziomie takim 
jak diesle.
W 2017 roku Toyota obchodziła 
20-lecie wprowadzenia pojazdów z na-
pędem hybrydowym na rynek. Pierw-
szym seryjnym modelem z tym napę-
dem był Prius, który zadebiutował pod 
koniec 1997 roku. Do dziś kierowcy na 

całym świecie kupili ponad 11 milionów 
hybryd Toyoty i Lexusa, a od kilku lat licz-
ba hybryd trafiających do klientów prze-
kracza milion sztuk w skali roku.

Yaris "na piątkę" w testach zderzeniowych
Niby taka mała, a jakże bezpieczna - Nowa Toyota Yaris w wersji 2017 po faceliftingu uzyskała w testach zderzeniowych Euro NCAP pięć gwiazdek.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób 
oceniono pojazd w poszcze-
gólnych kategoriach. Po 83% 
samochód otrzymał za bezpie-
czeństwo dorosłych pasażerów 
i dzieci, a także 63% za ochronę 
pieszych. Poszczególne elemen-
ty wyposażenia poprawiające 
bezpieczeństwo jazdy zostały 
ocenione na 57%. Nowa Toyota 
Yaris ma w standardzie rozbu-
dowany pakiet bezpieczeństwa 

czynnego Toyota Safety Sense. 
Badania Japońskiego Instytu-
tu Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego wykazały, że wspo-
mniany pakiet zmniejsza ryzyko 
kolizji z poprzedzającym samo-
chodem o 50 procent.
Producent wprowadza te nowa-
torskie technologie do wszyst-
kich modeli. Wśród nich należy 
wymienić system ochrony prze-
dzderzeniowej (PCS) z funkcją 

automatycznego hamowania 
awaryjnego (AEB), automa-
tyczne światła drogowe (AHB), 
funkcję ostrzegania o nieza-
mierzonej zmianie pasa ruchu 
(LDA), a w średnich i wyższych 
wersjach wyposażenia funk-
cję rozpoznawania znaków 
drogowych (RSA). Dla jeszcze 
większej poprawy bezpieczeń-
stwa pasy tylnych siedzeń No-
wej Toyoty Yaris wyposażono 

w ograniczniki siły oraz napina-
cze. Zagłówki zaprojektowano 
natomiast w taki sposób, aby 
zapewnić lepszą ochronę przed 
urazami kręgosłupa szyjnego. 
Z kolei poprawione oznakowa-
nie systemu mocowania ISO-
FIX ułatwia instalację fotelików 
dla dzieci. Ponadto poprawio-
no kształt kurtyn powietrznych. 
Dodajmy, że Nowy Yaris jest 
ma w standardzie 7 poduszek 

powietrznych, w tym również 
poduszkę chroniącą kolana.

Wciąż jeszcze jest dobry mo-
ment na zakup Toyoty w ob-
niżonej cenie. W  ramach 
wyprzedaży rocznika 2017 
model Yaris można kupić do 
7000 zł taniej. Samochody 
z tego rocznika dostępne są 
w leszczyńskim salonie.

Sprzedaż hybryd Toyoty
w Polsce

Toyota Mikołajczak Leszno | Al. Marszałka J. Piłsudskiego 4 | tel. 65 529-63-13 | www.toyotamikolajczak.pl
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