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Ksiądz
ewangelizuje
muzyką

Tunel pod torami
ma zostać przedłużony

# 15

Pr zeczytałeś?
Podaj dalej!

Zdjęcie: Sławomir Zygner

Jubileusz leszczyńskiego
ciepłownictwa

Problemy na granicy z Białorusią i aresztowanie - początek misji duszpasterskiej księdza Konrada Rapiora wydawał się być tragedią. Później za naszą wschodnią granicą spotkał prawdziwego Adama Mickiewicza.

# 24-25
Nowy oręż w walce
ze złym powietrzem

Obecnie ksiądz Rapior pełni posługę w kościele pw.
św. Stanisława Biskupa w Rydzynie. Jest człowiekiem
wielu pasji, liderem chrześcijańskiej kapeli rockowej
i gitarzystą.
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# krótko i na temat o tym, co w styczniu
Fryderyka była łaskawa
POWIAT LESZCZYŃSKI > Chociaż zapowiadano, że może być niebezpiecznie, Orkan Fryderyka nie wyrządził większych szkód. W przeciwieństwie do Ksawerego
był znacznie słabszy, choć zapowiadano, że jego prędkość osiągnie ponad 100
km/h. Strażacy interweniowali zaledwie trzy razy. W Rydzynie doszło do zerwania plandeki z TIR-a, w Dąbczu złamała się gałąź i spadła na jezdnię, w Henrykowie przewróciło się drzewo, natomiast w gminie Osieczna odnotowano przerwę
w dostawie prądu.

Strzelnica do odnowienia

REKLAMA

Kolorowo na ulicach miasta
LESZNO > Przez miasto tradycyjnie przeszedł Orszak Trzech Króli. W korowodzie bieżyli nie tylko mędrcy, ale również dziesiątki mieszkańców leszczynian. Partnerami przedsięwzięcia byli prezydent Leszna Łukasz Borowiak,
Spółdzielnia Agra ze Święciechowy i Spółdzielnia Socjalna Vita z Leszna.

Świętowano powrót do Macierzy
LESZNO > Dzień 17 Stycznia stał się okazją do uczczenia 98. rocznicy powrotu Leszna w struktury Polski. Z tej okazji złożone zostały kwiaty w miejscach
poświęconych temu wydarzeniu, ale najważniejsza część obchodów miała
miejsce w godzinach popołudniowych na leszczyńskim Rynku. Został tam
zaprezentowany sprzęt wojskowy, a poza tym można było podziwiać grupy
rekonstrukcyjne, które pokazały wymarsz wojsk niemieckich z miasta i wejście polskich żołnierzy. Podczas uroczystości głos zabrali między innymi
prezydent Leszna Łukasz Borowiak oraz poseł jan Dziedziczak. Na głównym
miejskim placu miały miejsce Apel Pamięci oraz defilada wojskowa, a na koniec zmarznięci widzowie mogli posilić się wojskową grochówką oraz podziwiać pokaz sztucznych ogni.
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LESZNO > Ponad 4.700.000 złotych ma kosztować kompleksowa przebudowa strzelnicy sportowej, znajdującej się przy pl. Kościuszki w Lesznie. Obiekt
jest w złym stanie i od lat prosi się o modernizację. Przyśpieszenie prac jest
możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu, wynoszącej ponad 1.900.000
złotych. Na strzelnicy znajdzie się przeszło 20 nowych stanowisk do strzelania na różne odległości. Po modernizacji będzie ona służyć między innymi
zawodnikom UKS "Lesna", Towarzystwu Gimnastycznemu "Sokół" oraz młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

Inwestycje w sale

Uszkodzone stojaki

GMINA WŁOSZAKOWICE > Trwają
prace modernizacyjne sali wiejskiej
w Krzycku Wielkim. Zgodnie z umową przebudowa obejmuje wymianę
pokrycia dachowego, stolarki okiennej, podłogi, sufitu czy instalacji. Modernizacja prowadzona jest również
na piętrze sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych, a pomieszczenie
to ma zostać przeznaczone dla Stowarzyszenia "Razem Można Więcej".
Ponadto w Wiejskim Domu Kultury
w Bukówcu Górnym jest wymieniane
ogrzewanie.

LESZNO > Dopiero niedawno zaadaptowano ulicę Słowiańską na
potrzeby rowerzystów, a już ktoś
wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością. U zbiegu tej ulicy z Tamą Kolejową nieznani sprawcy lub
sprawca doprowadzili do uszkodzenia stojaków rowerowych.
Dosłownie ktoś je "skosił". Niewykluczone zatem, że nie było to
działanie zwykłego wandala, lecz
niefrasobliwość kierowcy samochodu. Sprawa została przekazana
leszczyńskiej policji. Stojaki, jakie
zamontowano w tym miejscu, nie
sa tanie. Ich wartość wyceniono
na 5000 złotych. Szkoda, że po raz
kolejny ktoś nie uszanował miejskiej własności, która służy przecież
wszystkim mieszkańcom.

Samorząd kupi
kolejowy teren
LESZNO > Chodzi o ponad hektar
gruntu wraz z budynkami położonymi w sąsiedztwie noclegowni dla
bezdomnych mężczyzn przy ulicy
Towarowej. W obiektach mogłyby powstać mieszkania chronione dla osób bezdomnych, a także
lokale komunalne. Ponadto część
powierzchni mogłaby zostać przeznaczona na potrzeby organizacji
pozarządowych. Poza tym do budynków miałby zostać przeniesiony magazyn z odzieżą używaną.
Wartość nieruchomości szacuje się
na około 1.400.000 złotych.

3

# krótko i na temat o tym, co w styczniu

LESZNO > Biblioteka Dworcowa to już nie tylko wypożyczalnia książek i czytelnia, ale od kilkunastu dni również przestrzeń
wystawiennicza położona w pomieszczeniu naprzeciwko bibliotecznych drzwi. W oczekiwaniu
na pociąg można łyknąć więc
trochę kultury. Na dobry początek zorganizowana została wystawa poświęcona postaci doktora
Bronisława Świderskiego, który
co prawda z pochodzenia nie
jest leszczynianinem, ale z tym

właśnie miastem związał całe
swoje życie. Był lekarzem, społecznikiem, pomagał biednym
oraz był orędownikiem powstania
pierwszego w mieście zwierzyńca.
O tym akurat pisaliśmy w jednym
z numerów naszej gazety, w dziale
poświęconym dawnej prasie. Pomysłodawcami powołania do życia Galerii Dworcowej byli między
innymi radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marek Sowa,
a także Bernardyna Kaźmierczak,
radna Rady Miejskiej Leszna.

Zdjęcia: MBP w Lesznie

Galeria Dworcowa otwarta. Na początek - doktor Świderski

Wystąpiła
Krystyna Giżowska
GMINA OSIECZNA > Z Koncertem
Noworocznym wystąpiła w Świerczynie i Kąkolewie znana wokalistka
Krystyna Giżowska. Dla gości wykonała piosenki świąteczne, a także
swoje największe przeboje. W Świerczynie po występie K. Giżowskiej
zaprezentowali się uczniowie ze
Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Świerczynie. W Kąkolewie natomiast pokazały się dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Kąkolewie i Przedszkola w Kąkolewie. Obecnym na imprezie życzenia złożył m. in. burmistrz
Osiecznej Stanisław Glapiak.

Zmarł Bogdan
Jankowski
LESZNO > Nie żyje harcerz i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. 16
stycznia w wieku 98 lat zmarł Bogdan
Jankowski, który na trwałe wpisał się
w krajobraz miasta. Jego ciało zostało złożone na cmentarzu parafialnym
przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie.
REKLAMA
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Leszno i Rydzyna
do połączenia
ścieżką rowerową
GMINA RYDZYNA > Po wielu zabiegach i długim okresie oczekiwania
wszystko wskazuje na to, że niebawem powstanie ścieżka rowerowa,
która połączy Leszno z Rydzyną.
Ma to być dogodne połączenie po
najkrótszym śladzie tuż obok obecnej drogi krajowej nr 5. Samorządy Leszna, powiatu leszczyńskiego
i Rydzyny wyłożyły na tę inwestycję
po 300.000 złotych, a koordynatorem przedsięwzięcia będzie ostatni ze wspomnianych samorządów.
Całkowita wartość budowy ma
wynieść ponad 1.300.000 złotych.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecała przekazać destrukt, z którego wykonana
zostanie bitumiczna nawierzchnia
ścieżki. Nowy trakt, tak bardzo wyczekiwany przez mieszkańców tych
okolic ma mieć 3,4 kilometry długości i 2,5 metra szerokości. Jeśli
wszystko pójdzie jak trzeba, nad
Zbiornik Rydzyna będzie można jechać rowerem już w wakacje.

Hej, kolęda
GOŁANICE > W kościele pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła odbyło się
wspólne kolędowanie pod hasłem
"Hej kolęda, kolęda". Jak sama nazwa
wskazuje, kolędy i pastorałki wykonywali głównie mieszkańcy Gołanic,
między innymi państwo Machowiakowie, Fabisiowie, Sztorowie, Mikołajczykowie, Tulewiczowie. Ponadto
zaśpiewały zespoły działające przy
Samorządowym Ośrodku Kultury.

Teraz czas
na budowę
LESZNO > W Lesznie powstanie sześć
bloków w ramach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. To już
nie mrzonki, to staje się faktem. Umowa
w tej sprawie została podpisana w styczniu z konsorcjum przedsiębiorstw, na
czele których znalazła się Firma Remontowo-Budowlana Franciszek Jankowski
z Brzezia koło Gostynia. Wartość inwestycji szacowana jest na 20.000.000 złotych.
Bloki powinny stać w 2019 roku w pobliżu ronda Grzybowo.

Nie żyje były dyrektor ZSR
BOJANOWO > 17 stycznia zmarł Adam Hejdysz, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie w latach 1985 - 1991. Msza święta pogrzebowa odprawiona została w kościele pw. św. Antoniego w Lesznie. Ciało zmarłego spoczęło na
cmentarzu parafialnym przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie.

Upominki dla nowo narodzonych
BOJANOWO > Urodzeni w 2018 roku mieszkańcy gminy Bojanowo mogą liczyć
na niespodziankę. Jest to kocyk z herbem gminy. Ponadto rodzice otrzymają list
gratulacyjny od burmistrza i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bojanowie. Jak otrzymać taki prezent? Wystarczy przedstawić w USC odpis skróconego aktu urodzenia, a także dokument tożsamości. Upominek będą mogli odebrać rodzice dzieci na stałe lub czasowo zameldowanych na terenie gminy.

Wicepremier w Lesznie
LESZNO > Beata Szydło odwiedziła Leszno. Wicepremier spotkała się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, a także
Leszczyńskiej Rady Seniorów. Najważniejszą częścią wizyty była jednak obecność
wicepremier na piątej edycji gali "Leszczyńskiego Becikowego", czyli flagowego
miejskiego programu wsparcia skierowanego do młodych rodziców. Impreza
odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury, z Beatą Szydło spotkało się tu 35 rodzin.
Kolejne spotkanie, tym razem dla mieszkańców Leszna, zorganizowane zostało
w Teatrze Miejskim. Beata Szydło miała wówczas stwierdzić, że Leszno idzie we
właściwym kierunku i że niektóre pomysły wdrożone właśnie tutaj będzie próbowała wprowadzić również na szczeblu rządowym.
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Oczyszczalnia wkrótce będzie gotowa
Przypomnijmy, projekt pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Rydzyna” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości aż
5.225.647,45 zł. To przeszło połowa całkowitego kosztu
inwestycji, który wyniesie 10.206.780,11 zł. To najdroższa inwestycja w historii gminy Rydzyna.
- Projekt związany z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Kłodzie jest dla nas strategiczny. Realizujemy go z myślą o mieszkańcach oraz ochronie środowiska. Jesteśmy
dumni z faktu, że po latach wyczekiwania tą jakże kosztowną inwestycję udaje się zrealizować – mówi burmistrz
Rydzyny Kornel Malcherek.
Przedsięwzięcie ma na celu unormowanie pracy oczyszczalni oraz odciążenie środowiska i doprowadzenie do
pełnej zgodności z unormowaniami prawnymi. Przebudowa i rozbudowa obejmują nie tylko samą oczyszczalnię ścieków, ale także obiekty jej towarzyszące.
Prace ruszyły w kwietniu ubiegłego roku i postępują
w szybkim tempie. Kolejne etapy przedsięwzięcia już
za nami. Cały projekt zostanie zrealizowany do końca
kwietnia 2018 r.

(7/2018)

Bardzo sprawnie przebiegają prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Kłodzie. Widać to gołym
okiem. Wszystko wskazuje na to, że projekt dedykowany mieszkańcom gminy Rydzyna zostanie zrealizowany zgodnie z planem, a więc
do końca kwietnia tego roku.
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Plany na
przestrzeń miejską

Nowe przejście
dla pieszych

LESZNO > Zespół do spraw Estetyzacji ma nowe
wnioski dotyczące przestrzeni miejskiej. Wypłynęły one po ostatnim spacerze. Jeden z wniosków
dotyczy ewentualnego wdrożenia systemu informacji miejskiej, podobnego jak w innych miejscowościach. Miałby on polegać na ujednoliceniu
wizualnych nośników, czyli tablic ulicznych, adresowych, jak również kierunkowskazów, map, informacji turystycznej czy rozkładów komunikacji
miejskiej. Ponadto podkreślono, że warto byłoby
utworzyć park kieszonkowy u zbiegu ulic Kurpińskiego i Marcinkowskiego. To miejsce, które jest
szczególnie uczęszczane przez młodzież szkolną.
Kolejne wnioski dotyczą uprzątnięcia terenu przy
Al. Krasińskiego 30, który należy do miasta (obecnie w gestii najemców), poprawienia stanu ogrodzenia wokół dawnych młynów oraz terenów
w rejonie ulic Słowiańskiej, Tama Kolejowa i Towarowej. Ponadto zespół uważa, iż powinny zostać
zlikwidowane miejsca parkingowe na ul. Leszczyńskich, ale tylko na krótkim odcinku - od Rynku do ulicy Mała Kościelna. Ponadto pod dyskusję
powinna zostać poddana kwestia przekształcenia
ulicy Leszczyńskich - w miejscu, w którym dochodzi ona do Al. Jana Pawła II - w mały plac. Jest
to jednak kwestia, która musi zostać przedyskutowana z przedsiębiorcami, prowadzącymi tam
działalność gospodarczą.

LESZNO > Na ulicy 17 Stycznia, w rejonie Polo
Marketu, mieszkańcy przez wiele lat nielegalnie przechodzili przez jezdnię. Nieraz dochodziło tu do potrąceń pieszych, a wszelkie uwagi kierowane do mieszkańców, aby korzystać
z pobliskich zebr, okazywały się wołaniem na
puszczy. W odpowiedzi na apele o utworzenie
w feralnym miejscu "legalnego" przejścia dla
pieszych, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji postanowił utworzyć nowe pasy. Koło wspomnianego sklepu powstało już wyniesione przejście
dla pieszych, które w końcu - miejmy nadzieję przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
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Pamięci żołnierzy AK
LESZNO > Wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku
powstanie pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Armii
Krajowej, co wyrażone zostało już uchwałą intencyjną leszczyńskich rajców. Sprawą kluczową pozostaje jego lokalizacja, która będzie dyskutowana. Pomnik miałby powstać
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Jest teledysk!
WŁOSZAKOWICE > Swoją premierę miał teledysk do piosenki "Weź tańcz", której autorem jest warszawski muzyk
Igor Spolski. Wyjątkowość produkcji polega na tym, że materiał wideo został zarejestrowany w Bukówcu Górnym
z udziałem Kapeli "Manugi" oraz Zespołu Regionalnego im.
Anny Markiewicz. Materiał jest już dostępny w internecie.

Zmiana
w Radzie Miejskiej

Zdjęcie: Łukasz Domagała

LESZNO > Ryszard Hayn z powodów osobistych zrezygnował z mandatu radnego. Jego miejsce zajęła Grażyna Banasik, która - zaraz po Haynie - była kandydatką na radną
z największą liczbą głosów. Dodajmy, że Grażyna Banasik
ma już wieloletnie doświadczenie samorządowe. Będzie
pracować w Komisji Edukacji i Komisji Spraw Społecznych.
Ryszard Hayn otrzymał podziękowania za wieloletnią działalność w Radzie Miejskiej Leszna.
REKLAMA
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Upamiętnili powstańców

LESZNO > 27 grudnia świętowano 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Obchody te stały się okazją do złożenia kwiatów w miejscach
pamięci - na cmentarzach oraz pod pomnikami. W Lesznie, kilka dni przed
uroczystością, prezydent Łukasz Borowiak w centrum miasta rozdał flagi powstańcze. Najważniejsza część uroczystości odbyła się w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym przy ulicy Kąkolewskiej.
Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu. Kwiaty złożone zostały również pod obeliskiem w parku na placu Kościuszki, a także pod pomnikiem
powstańców w Trzebani.
Tę ważną rocznicę uczczono również w innych miastach regionu. Na przykład w Osiecznej z tej okazji przygotowana została rekonstrukcja "Bitwy pod
wiatrakami".
Powstanie Wielkopolskie to zryw niepodległościowy, który - w przeciwieństwie do innych polskich powstań - zakończył się sukcesem. W jego wyniku
do II Rzeczpospolitej przyłączona została cała Wielkopolska. Walki rozpoczęte właśnie wspomnianego dnia zakończyły się zimą 1919 roku.

Dla krajów niespokojnych
KRZYCKO WIELKIE > Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim niosą dobro innym. W jaki sposób to możliwe? Otóż wzięły one udział w akcji kolędników
misyjnych, a ich celem była finansowa pomoc dzieciom z objętych konfliktem
Syrii i Libanu. Kolędnicy składali się z pięciu grup. Dwie z nich zasilili najmłodsi
z Krzycka Wielkiego, a po jednej grupie - dzieci z Krzycka Małego, Sądzi i Boguszyna. Łącznie zebrano prawie 5000 złotych. To więcej niż w latach poprzednich.
Opiekę nad małymi kolędnikami sprawowało siedem osób pod egidą katechety
Tomasza Dyby.

Koniec Akwawitu
LESZNO > Z końcem roku 2017 zamknięta została pływalnia "Akwawit".
W ten oto sposób zakończyła się historia obiektu, który na wiele lat zdefiniował Leszno, a w latach dziewięćdziesiątych przyciągał tysiące osób spragnionych wodnego szaleństwa. Przypomnijmy, że w sprawie przyszłości basenu
prowadzone były rozmowy z jego właścicielem. Wśród propozycji przedstawionych przez miasto znalazły się opcje takie jak przejęcie wyodrębnionego
basenu czy wykupienie usług o wartości 200.000 zł. Jednak, zdaniem samorządu, oczekiwania spółki zarządzającej basenem były wyższe aniżeli możliwości przedstawiane w tym zakresie przez Miasto Leszno.

Najstarszy mieszkaniec gminy
KRZYWIŃ > Najstarszym mężczyzną zamieszkującym gminę Krzywiń jest Piotr
Reczek. Ma 95 lat i właśnie świętował swoje urodziny. Z tej okazji odwiedził go
burmistrz Krzywinia Jacek Nowak. W imieniu samorządu przekazał mu życzenia
od społeczności całej gminy, wręczył dyplom, kwiaty oraz upominek. Pan Piotr
na świat przyszedł w 1922 roku. Był jednym z siedmiorga dzieci. Własną rodzinę
założył dopiero po II wojnie światowej, w 1950 roku i - wraz z małżonką - prowadził gospodarstwo rolne, które odziedziczył po rodzicach. Doczekał się czterech
córek, dziewięciorga wnucząt, a także czworga prawnucząt. Obecnie pan Piotr
mieszka razem z małżonką oraz najmłodszą córką w rodzinnym gospodarstwie.

Hala wygłuszona
KRZYWIŃ > Hala Sportowa w Krzywiniu wybudowana została w 2006 roku, ale od początku nie spełniała oczekiwań w zakresie akustyki. Co prawda były tam zamontowane
płyty wygłuszające, ale nie dawały one pożądanego efektu, odpadały lub miały wgniecenia od piłek. Z tego powodu źle rozchodził się głos, co było utrudnieniem podczas licznych imprez. Montaż nowego wygłuszenia został wpisany do budżetu gminy we wrześniu 2017 roku. Wykonała go firma Sufmartech, która zaoferowała usługę w cenie nieco
ponad 413.000 złotych. Pieniądze zostały zapłacone po wykonaniu usługi.

Nowy oddział w przedszkolu
PONIEC > Grupa "Zajączki" uczy się w nowej sali, która zlokalizowana została w zabytkowym budynku przy kompleksie przedszkolnym. Konieczność
remontu i przystosowania pomieszczeń była związana z brakiem miejsc
w przedszkolach na terenie gminy Poniec. W przebudowanym obiekcie znajduje się sala dydaktyczna wyposażona w rozwiązania multimedialne i klimatyzację, a także zaplecze sanitarne i kuchenne. Na terenie gminy Poniec jest
to już trzecia inwestycja w obiekty przedszkolne. W minionych latach wyremontowano budynki w Łęce Wielkiej i Poniecu.

Zdjęcie: UM w Poniecu
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Do różnych zadań
BOJANOWO > Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie wzbogacił się o nowy pojazd.
Auto ma służyć głównie wspomnianej jednostce, ale korzystać będzie
z niego także Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Bojanowie do przewożenia sprzętu
na różne imprezy. Samochód został
wzięty w leasing, a dostawca został
wyłoniony w ramach zapytania ofertowego. Została nim firma Rakowscy
z Rydzyny. Citroen ma zabudowę
skrzyniową i plandekę. Całkowity koszt pojazdu szacowany jest na
117.000 zł.
OPRACOWANIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# rozrywka

# ciemna strona regionu
Dachowanie w rowie
GMINA KRZYWIŃ > Pomiędzy miejscowościami Krzywiń a Gierłachowo prowadząca opla corsę 19-letnia mieszkanka gminy Krzywiń nie opanowała samochodu i na łuku drogi zjechała do rowu. Tam pojazd dachował. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie stwierdzono ogólne potłuczenia.

Bracia w szpitalu
LESZNO > Brawurowa jazda samochodem ulicą Gronowską zakończyła się dla
kierowców dwóch aut kolizją i obrażeniami. Pod koniec stycznia, wieczorową
porą, 21-letni mieszkaniec Leszna kierujący fiatem punto, jadąc w kierunku Ronda Gronowo, podjął - jak mówią policjanci - brawurowy manewr wyprzedzania
hyundaia. Tym drugim autem kierował jego 15-letni brat. Konsekwencją tego zachowania była utrata panowania nad fiatem. 21-latek zjechał na lewą stronę jezdni, wpadł na pas zieleni, przejechał po nim około 20 metrów, a następnie uderzył
w drzewo. Pojazd odbił się od pnia i z powrotem wpadł na drogę, gdzie uderzył
w tego samego hyundaia. Fiat dachował, a hyundai pokonał jeszcze kilkadziesiąt
metrów i zatrzymał się na opłotowaniu posesji. Obaj kierowcy byli trzeźwi, ale nie
mieli uprawnień do prowadzenia pojazdów. 21-latek ma złamaną nogę, a 15-latek - stłuczenie miednicy. Starszy odpowie za spowodowanie kolizji i jazdę bez
uprawnień, młodszym zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Niefortunne cofanie
REKLAMA
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KRZYWIŃ > Na ul. Chłapowskiego prowadzący opla astrę 71-letni mieszkaniec
gminy Krzywiń, podczas cofania, uderzył w opla corsę. Badanie alkomatem
wykazało, że był trzeźwy. Za spowodowanie kolizji mężczyzna został ukarany
mandatem.
REKLAMA

# ciemna strona regionu
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Przekręty na zaliczkach

Śmiertelne potrącenie

REGION > Marzenia o aucie za dobre pieniądze pękły niczym mydlane bańki
- przynajmniej w przypadku osób, które próbowały kupić pojazd za pośrednictwem jednego z portali internetowych. Sztuczka niczym nie odbiegała od standardów ogólnie przyjętych w przestępczym światku - klient wybierał egzemplarz,
wpłacał zaliczkę… i na tym się kończyło. Informacje o oszustwach zaczęły wpływać do leszczyńskiej policji na początku 2016 roku. Miały one charakter masowy,
a oszukani klienci pochodzili z różnych rejonów Polski. Jedni chcieli kupić samochód, inni motocykl, a jeszcze inni - przyczepę kempingową. Mundurowi z Leszna
przez kilka miesięcy pracowali nad sprawą, a wszystkie te przypadki połączył początkowo pewien mężczyzna z Leszna. Miał on być mózgiem grupy przestępczej,
wystawiał w internecie nieistniejące pojazdy i prowadził negocjacje z potencjalnymi nabywcami. Zaliczki trafiały na konta sprzedawcy, które tak naprawdę były
rachunkami należącymi do słupów. Dalej policja odkryła, że 49-letni leszczyniak
współdziałał z 45-letnim poznaniakiem oraz 29-letnim mieszkańcem Szczecina.
Mieszkańcy Leszna i Szczecina usłyszeli w wyniku śledztwa 350 zarzutów dotyczących oszustw, mieszkaniec Poznania ma postawionych 9 takich zarzutów. Mężczyźni tym sposobem zarobili nielegalnie około 500.000 zł. Leszczynianin przebywa w areszcie, a prowadząca postępowanie w tej sprawie Prokuratura Okręgowa
w Poznaniu skierowała do leszczyńskiego sądu akt oskarżenia. Na razie przed oblicze Temidy nie trafi najmłodszy z oskarżonych, gdyż ulotnił się jak kamfora. Oszustwa zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności, a w przypadku gdy stały
się głównym źródłem zarobkowania - nawet do 12 lat.

LESZNO > Na ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie zginął 70-letni pieszy. Mężczyzna,
wraz z psem, miał przechodzić przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Do potrącenia doszło na odcinku pomiędzy ulicami Grunwaldzką a Wiecierzyńskiego.
W pieszego uderzył 40-letni kierowca prowadzący daewoo matiza. Pieszy, w wyniku wypadku, zmarł w szpitalu. Pies zginął na miejscu. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Szpan przed kobietą
LESZNO > Nie kwiatami, nie czułym słowem, lecz stanem posiadania próbował
ująć swoją znajomą 39-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Było tak, że
opel meriva o wartości kilkunastu tysięcy złotych zniknął z parkingu znajdującego się przed jedną z leszczyńskich firm. Dwa dni później funkcjonariusze mieli już
w rękach podejrzanego, a samochód odnaleziono na terenie powiatu kościańskiego. Mężczyzna chciał się pokazać przez nowo poznaną znajomą, zaimponować jej autem i ułatwić sobie dojazd na randki. Koniec z tymi miłostkami, gdyż
39-latek trafił do więzienia, gdzie już dawno powinien odbywać karę za inne
przestępstwa. Do tego za kradzież z włamaniem do samochodu policzą mu do
10 lat pozbawienia wolności.

Bo nie dała alkoholu
GMINA RYDZYNA > Pewien 33-latek złożył wizytę na stacji paliw z zamiarem zakupu alkoholu. Mężczyzna był pobudzony, dlatego pracownica punktu stwierdziła, że nie sprzeda mu tego, czego oczekuje. Pobudzenie zamieniło się w złość,
a następnie agresję. Klient zaczął uderzać rękami w okienko podawcze oraz
drzwi, skutkiem czego doprowadził do ich uszkodzenia. Jego zapędy ostudziła
dopiero interwencja wezwanej na miejsce policji. 33-latek został zgarnięty "na
dołek", a badanie trzeźwości wykazało, że miał w wydychanym powietrzu około
2,5 promila alkoholu. Pokrzywdzony wycenił straty związane z uszkodzeniami na
około 6000 złotych. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

"Stówą" przez zebrę
LESZNO > Podobno młodość ma swoje prawa, ale kiedy powiązana jest z kompletną nieodpowiedzialnością, nie może być dla niej pobłażania. Jakiś czas temu
na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Leszczyńskich doszło do awarii sygnalizacji świetlnej. Z tego powodu - daleko przed pasami - ustawiono znak ograniczający dozwoloną prędkość z 70 km/h do 50 km/h. Funkcjonariusze pełniący
w tym rejonie służbę nieoznakowanym radiowozem dostrzegli volkswagena,
który jechał zbyt szybko. Wideorejestrator odnotował, że pojazd porusza się ponad 100 km/h, a w dodatku jego kierowca z taką prędkością przemknął przez zebrę, przy której naprawiano sygnalizatory. Kierowca pojazdu został zatrzymany.
Okazał się nim 25-letni mieszkaniec Leszna, który stracił prawo jazdy. Na razie tylko na trzy miesiące, gdyż o jego dalszych losach zadecyduje sąd.

Zwłoki w oczku wodnym
WŁOSZAKOWICE > Niespodziewana śmierć na terenie jednej z posesji. W oczku wodnym położonym w ogrodzie znaleziono zwłoki należące do 63-letniego
mieszkańca nieruchomości. Na miejscu pojawiła się policja, służby medyczne
i straż pożarna. Wstępnie wykluczono, aby śmierć mężczyzny była efektem działania osób trzecich. Trwa postępowanie w tej sprawie.

Prawie trzy promile
LESZNO > Na ulicy Usługowej w Lesznie policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę volkswagena transportera. Mężczyzna został poddany sprawdzeniu kilkanaście dni temu po godzinie 5 rano. Funkcjonariusze kazali dmuchnąc 30-latkowi
ze Skarżyska-Kamiennej w alkomat. Wynik - prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna ma zatrzymane prawo jazdy. Za prowadzenie
pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej 3-letni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a także wysoka kara
pieniężna.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# inwestycje

Inny wymiar
obsługi
Koniec PRL-u na parterze policyjnego budynku przy ulicy Korcza
w Lesznie. Komenda zyskała nowe pomieszczenia dla obsługi interesantów i policjantów Wydziału Prewencji.
- Prace modernizacyjne musiały zostać
przeprowadzone, gdyż chcieliśmy przyjmować obywateli w godnych warunkach
- mówi Krzysztof Nowak, komendant
miejski policji w Lesznie. - Wcześniej
parter przedstawiał się nieciekawie, teraz
nie mamy się czego wstydzić.
Poza tym remont miał w założeniu doprowadzić do skupienia Wydziału Prewencji w jednym miejscu - blisko dyżurnych i sali odpraw - co udało się osiągnąć.
Modernizacja była możliwa dzięki przychylności prezydenta i radnych Leszna,
którzy wsparli inwestycję w wymiarze
finansowym.
- Mam ogromną satysfakcję, gdyż widzę, jak poprawiają się warunki pracy

Projekt planowanej strzelnicy.

funkcjonariuszy oraz obsługi interesantów - przyznaje prezydent Leszna Łukasz
Borowiak. - Te pieniądze nie idą na marne, a dzięki nim widzimy w tym miejscu
zupełnie inny wymiar przestrzenny.
W zmodernizowanych pomieszczeniach
swoje miejsca otrzymali naczelnicy oraz
kierownicy ogniw związanych z prewencją. Inwestycję, poza środkami z budżetu
miasta, zrealizowano dzięki pieniądzom
z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przypomnijmy, że tylko w ubiegłym roku samorząd Leszna
wsparł miejscową policję kwotą 430.000
złotych.
Komendant cieszy się także na budowę nowej policyjnej strzelnicy,

Komendant Krzysztof Nowak podziekował prezydentowi Leszna Łukaszowi
Borowiakowi za to, że samorząd stale wspiera leszczyńską policję.
zlokalizowanej na zapleczu przy ulicy
17 Stycznia. Do tej pory funkcjonariusze
ćwiczyli się w strzelaniu na obiektach obcych. Nowa strzelnica ma mieć cztery tory o długości 25 metrów każdy, siłownię
i salę do trenowania technik interwencji.
Będą z niej korzystali również policjanci z ościennych komend. Dokumentacja

projektowa została sfinansowana z budżetu miasta, natomiast sama budowa będzie
realizowana z programu modernizacji policji. Początek prac przewidywany jest
w tym roku, a oddanie obiektu do użytku
- latem 2019 roku.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zmodernizowane pomieszczenia w budynku przy ul. Korcza w Lesznie.

# motoryzacja
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Rekord Toyoty na polskim rynku
Silnie zaznaczona obecność marki na naszym rynku po raz kolejny została przypieczętowana. Rok 2017 stał się rekordowym pod wieloma względami, szczególnie jeśli idzie o ilość nowych rejestracji. Trend ten silnie zaznacza się także na obszarze dawnego województwa leszczyńskiego.

S

przedaż Toyoty w Polsce zwyżkuje od sześciu lat i jest to tendencja
stała. W minionym roku nad Wisłą
zarejestrowano 50.714 samochodów
tej marki, co - w prostym przeliczeniu oznacza 24 procent zwyżki w stosunku
do roku 2016. Nieprzerwanie największą popularnością cieszy się mały i niezawodny Yaris, a Toyota jest najchętniej
wybieranym samochodem przez klientów indywidualnych. Wzrost sprzedaży aut z rozwiązaniami hybrydowymi
oscyluje wokół 70 procent, co przełożyło się na 27 procent udziału w całkowitej rejestracji nowych Toyot w Polsce. Toyota króluje także w segmencie
najmniejszych pojazdów, czyli samochodów miejskich. Najchętniej wybieranym pojazdem klasy A jest AYGO.
Równie dobrym wynikiem w swoim
segmencie może pochwalić się Hilux.

Nowe silniki

Toyota stawia na innowacje również w odniesieniu do swoich fabryk. W dwóch zakładach w Polsce

Tyle aut Toyoty zarejestrowano
w Polsce w 2017 roku

27%

Sprzedaż hybryd Toyoty na tle wszystkich
aut marki w Polsce

1.000.000.000

Tyle złotych zainwestowane zostanie
w uruchomienie produkcji silników hybrydowych
w polskich fabrykach

Udział Toyoty
w polskim rynku motoryzacyjnym

wprowadzona zostanie
produkcja napędów hybrydowych, które wykorzystywane będą w Toyotach
dystrybuowanych na terenie Europy. Na ten cel
przeznaczone zostało
1.000.000.000 złotych.
To jedna z niewielu
tak potężnych inwestycji motoryzacyjnych
w ostatnim czasie na
naszym kontynencie. Do
tej pory w polskie fabryki producent zainwestował
4.500.000.000 złotych.
Przyjrzyjmy się zatem, co ma być
produkowane w zakładach.
Zgodnie z planem będą powstawać tu silniki o pojemności
1.5 oraz 2.0 litrów do napędów
hybrydowych oraz przekładnie
planetarne. W ubiegłym roku
rozpoczęto produkcję tradycyjnego silnika benzynowego 1.5 z myślą o Toyocie Yaris.

Napędzająca hybryda

proekologiczne i tanie w eksploatacji
rozwiązania hybrydowe.

standardem nie są, ale stanowią rozwiązanie przyszłościowe. Taki pojazd to
Platform 3.0, który już niedługo zostanie wdrożony do produkcji, a następnie
będzie testowany w rzeczywistości.

Poprzedni rok był pomyślny dla producenta. W motoryzacyjnym
światku zaprezentowana została Toyota C-HR
o oryginalnym wzornictwie i z napędem
hybrydowym. Model Yaris został wypuszczony w nowej
wersji silnikowej
ze wspomnianym
już motorem 1,5 litra.
W Europie sprzedaż
Toyot w ubiegłym roku
przekroczyła milion sztuk
i była o kolejne 8 procent wyższa niż w roku 2016, co dało producentowi 4,8 procent udziału
w rynku na kontynecie. Gust
klienteli europejskiej jest podobny do tego, co odnotowano w Polsce. W sprzedaży przoduje Yaris, następnie Auris oraz model
C-HR. Rekordowe wzrosty sprzedaży
napędzane są właśnie głównie przez

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Oczkiem w głowie inżynierów Toyoty
są nie tylko innowacyjne napędy (przypomnijmy, że Toyota zaprezentowała
także własny samochód zasilany wodorem), ale również bezpieczeństwo
użytkowników. Z tego powodu w standardzie lub za niewielką dopłatą oferowany jest pakiet Toyota Safety Sense,
który niedawno został zmodernizowany i będzie występował w drugiej, jeszcze lepszej formule.
Innowacje obejmują także samochody
autonomiczne, które co prawda jeszcze

10,5%

Znów w górę

Świetne wyniki sprzedaży notowane są
również na naszym, lokalnym rynku. Na
terenie byłego województwa leszczyńskiego udział Toyoty w rynku nowo rejestrowanych pojazdów przekroczył
20 procent, a salon Toyota Mikołajczak
zdobył po raz kolejny tytuł "Dealera Roku 2017". Przyglądając się procentowemu układowi okazuje się, że wynik ten
jest jeszcze lepszy niż w 2016 roku.

Toyota Mikołajczak Leszno
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
64-100 Leszno
tel. 65 529 63 13 | leszno@toyocar.pl

(8/2018)
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# zdjęcia

Wyjątkowa
przestrzeń
Zdjęcie:
K. Matysiak

Oto kościół w dolnośląskim Goszczu.
- Pojechałem specjalnie
po to, aby zrobić zdjęcia
we wnętrzach tego obiektu. Z Leszna to ponad 100
kilometrów - mówi Krystian Matysiak.
Kościół stoi tuż przy
ruinach miejscowego
zamku. Fotografia powstała w technice HDR
z użyciem statywu. Czas
pobytu w zabuytku: 3,5
godziny.

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

Historia
Zdjęcie:
W. Składkowski

Codziennie atakują nas
Praga, przepiękne
miaokładki
gazet. Historia
sto o niezwykłej
biegnie.
Każdegohistorii,
dnia inz wieloma
zapierającymi
ne
tytuły. Zdjęcie
z 2010
dechTego
zabytkami.
jed-ul.
roku.
kioskuW
przy
nym
z piękniejszych
17
Stycznia
w Lesznie już
parków
nie
ma. królewski wypoczynek - paw i jego
towarzysz.
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Kolorowe
szyby
Zdjęcie:
B. Nowakowski

Pamiętacie jeszcze ten budynek? Po „Goplanie” pozostało wspomnienie. Jak
zmieni się to miejsce?

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

Piękno
leszczyńskiej
architektury
Zdjęcie:
J. Kajzer
Gdzie to jest?
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# kolej

Stolica regionu poza PKM,
ale z szansą na przyłączenie
Chociaż Leszno liczy prawie 64.000 mieszkańców, nie zostało włączone do sieci Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Ma się w niej znaleźć
za to położony nieco bliżej, ale ponad dwukrotnie mniej liczny Jarocin. Organizator przewozów, marszałek województwa wielkopolskiego, przekonuje jednak, że jeszcze nic straconego.

Z

asady funkcjonowania PKM zostały określone w dokumencie
wydanym w 2015 roku. Wynika
z niego, że system osobowych połączeń
komunikujących Poznań z miejscowościami dookoła stolicy Wielkopolski ma
mieć zasięg około 50 kilometrów. Na linii kolejowej w kierunku Leszna ostatnią
stacją PKM ma być Kościan.
- Podejmując decyzję o zasięgu PKM
opierano się przede wszystkim na możliwościach technicznych, szczególnie
na przepustowości danej linii - taką informację przekazał nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa
wielkopolskiego.
Podstawowym celem uruchomienia kolei metropolitalnej jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów do 30
minut w okresie największego natężenia ruchu, czyli w godzinach szczytu.
Idea bardzo słuszna, ale wszystko kosztuje. Finansowanie PKM ma odbywać
się poprzez rozdział kosztów pomiędzy
samorząd województwa wielkopolskiego oraz gminy i powiaty położone wzdłuż linii kolejowych wciągniętych do systemu. Województwo
deklaruje, że opłata za udział w PKM
wyliczania będzie w oparciu o realną
pracę eksploatacyjną.
PKM ma docierać między innymi do
Wągrowca, Nowego Tomyśla, Rogoźna, Wrześni, Szamotuł czy Jarocina. To
ostatnie miasto znajduje się poza deklarowanym zasięgiem PKM (około 67
km), a jednak zostało wciągnięte do sieci
kolei metropolitalnej. Wszystkie wymienione miasta mają co najwyżej 30.000
mieszkańców, podczas gdy Leszno, ośrodek z prawie 64.000 mieszkańcami, oddalony od Poznania nieco dalej niż Jarocin, do systemu nie został włączony.
Pominięcie Leszna w systemie kolei
metropolitalnej można uznać za poważny błąd zwłaszcza w kontekście znaczenia ośrodka oraz potencjalnej liczby pasażerów, którzy mogliby stąd
podróżować do Poznania. Wreszcie należy zaznaczyć, że koleją jeżdżą nie tylko
mieszkańcy Leszna, lecz również powiatu leszczyńskiego, co wyraźnie prowadzi

do powiększenia potencjalnego grona
użytkowników PKM.
W internecie pojawiła się petycja wystosowana do marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka z prośbą o weryfikację decyzji. Jej autorką jest
Iwona Budrych, która zapewnia, że działa w imieniu społeczności ziemi leszczyńskiej. Pod dokumentem "na tak" podpisało się już kilkaset osób.
- Brak kursowania pociągów PKM do
Leszna mieszkańcy wspomnianego regionu odbierają jako wykluczenie komunikacyjne i niezrozumiałą dyskryminację
społeczeństwa południowych rubieży wielkopolski - czytamy w piśmie przewodnim
dołączonym do elektronicznej petycji.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak
w piśmie do "Leszczyniaka" podkreśla,
że sprawa przyłączenia Leszna do PKM
nie jest przesądzona:
- Ostateczne decyzje będa podejmowane
po zakończeniu prac modernizacyjnych
na linii numer 271 (remontowana właśnie
linia z Poznań-Wrocław - dop. red.). Jednak koszty, jakie miałoby ponieść miasto
Leszno w wyniku ewentualnego przyłączenia do PKM będą mogły być określone dopiero po ustaleniu ostatecznego wymiaru pracy eksploatacyjnej, wznowieniu
ruchu pasażerskiego w pełnym wymiarze
oraz określeniu zachowań i potrzeb pasażerów korzystających z połączeń na danej
linii.

Iwona Budrych zapowiada, że w związku z nieprzyłączeniem Leszna do sieci PKM planowane są dalsze działania.
Jakie?
- Poinformujemy o nich w odpowiednim
czasie - dodaje.
Tymczasem z najnowszych informacji wynika, że prezydent Leszna Łukasz
Borowiak z ramienia leszczyńskiego samorządu spotkał się z wicemarszałkiem
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Podczas rozmów
padło zapewnienie, że Leszno zostanie
zaproszone do projektu PKM.
TEKST I GRAFIKA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# kolej

Tunel pod torami

ma zostać przedłużony
Wszystko wskazuje na to, że planowane przejście podziemne pod
torami na stacji kolejowej w Lesznie zostanie przedłużone do ulicy
Towarowej. Inwestycję tę miałaby sfinansować spółka PKP Polskie
Linie Kolejowe. W jakim celu?

Tak obecnie wygląda tunel pod torami na leszczyńskim dworcu kolejowym.

B

udowa przejścia pod torami skróci drogę do miasta, zwłaszcza
tym osobom, które będą udawały się na północ lub północny-wschód od
dworca. Przykładowo, korzystając z planowanego przejścia podziemnego, droga pomiędzy stacją kolejową a I Liceum
Ogólnokształcącym skróciłaby się o około 200 metrów. Przedłużenie tunelu pozwoliłoby też na łatwiejsze niż dotychczas opuszczenie dworca z pominięciem
często zamykanego przejazdu kolejowego na ul. Słowiańskiej.
Przedłużenie tunelu, o które samorząd
Leszna zabiega od 2 lat, miałoby zostać
sfinansowane z oszczędności przy modernizacji linii kolejowej E59, która właśnie jest realizowana i o której na łamach
"Leszczyniaka" już pisaliśmy. Przebudowa przejścia wiązałaby się z koniecznością wyburzenia obiektu należącego do
kolei, stojącego na ul. Towarowej. Rozmowy na ten temat trwają z właścicielem

kompleksu - spółką PKP Nieruchomości.
Zgodnie z planem przejście podziemne
wyposażone zostanie w windy - zarówno
od strony dworca, peronu pierwszego, jak
również wyjścia na ul. Towarową.
- Jestem przekonany, że zwłaszcza młodzież, która rano spieszy się do leszczyńskich szkół chwalić będzie sobie to
rozwiązanie. Zapewne także pozostali pasażerowie szybko docenią łatwiejszy
i krótszy dostęp do centrum miasta - mówi Maciej Kubiak, architekt miejski.
Tunel w proponowanym kształcie powinien zostać ukończony w 2019 roku. Otwartą kwestią pozostaje przedłużenie go
w kierunku Zatorza, ale to jest pieśń przyszłości. Być może nawet przyszłości nieodległej, gdyż w ciągu kilku najbliższych
lat mówi się o elektryfikacji linii kolejowej z Leszna do Głogowa.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# środowisko

Nowy oręż w walce
ze złym powietrzem

Kilkadziesiąt kontroli przeprowadziła Straż Miejska
w Lesznie w bieżącym sezonie
grzewczym pod kątem spalania śmieci w piecach. Efekt to
kilka mandatów i wniosków
o ukaranie skierowanych do
leszczyńskiego sądu.
- To nie jest tak, że gdy nad nieruchomością pojawia się podejrzany dym,
mieszkańcy zawsze palą śmieciami przekonuje Mirosław Frątczak, komendant Straży Miejskiej w Lesznie.
Kłęby dymu zasnuwające ulicę, a czasem nawet całą dzielnicę, przeważnie
REKLAMA

są efektem rozpalania ognia
w piecu. Tak, dymi się, bo
stosowany opał jest tani,
a to znaczy, że najczęściej kiepskiej jakości.
Ale za to - póki co - nie
ma żadnych sankcji.
Straż Miejska stale reaguje na sygnały dotyczące podejrzanych wyziewów
z instalacji kominowych.
Przychodzą one drogą mailową lub telefoniczną. Szczęściem przekazywanie takich informacji coraz częściej nie
jest już traktowane jak donosicielstwo, lecz obywatelski
Tak wygląda specjalny zestaw
do zabezpieczania popiołu.
obowiązek. Dym nie zatrzymuje się
bowiem na posesji truciciela, lecz
unosi sią dalej, szkodząc wszystkim
mieszkańcom.
- Mamy odnotowane przypadki spalania płyt meblowych czy butelek, był
też przypadek dolewania do paleniska przepracowanego oleju - mówi komendant Frątczak.
Niedawno Straż Miejska w Lesznie zyskała nowe możliwości w walce z osobami, które nie przejmują się
zakazami i wkładają w piec, co tylko
popadnie. W mieście jest jeden szczególnie uciążliwy przypadek, ale udowodnienie nielegalnego procederu jest
wyjątkowo trudne. Co prawda strażnicy mogą wejść do kotłowni (niewpuszczenie do tego pomieszczenia stanowi
przestępstwo i grozi sankcjami karnymi), ale jeszcze trzeba znaleźć w piecu,
to czego się szuka. Sam fakt składowania w jego pobliżu materiałów, których
nie można przepuszczać przez komin
jeszcze o niczym nie świadczy. Łatwo
się wykpić od odpowiedzialności, chociaż wszyscy wiedzą, że to, co zalega
przy palenisku z reguły do niego trafia.
Na początku stycznia strażnicy odwiedzili jednego "podejrzanego" ze specjalną łopatką i pojemnikiem. Nowym
orężem, o którym piszemy w tytule,

są badania laboratoryjne popiołu zabezpieczonego z paleniska. I tak stało się w tym przypadku. Kiedy rozmawialiśmy z komendantem, na jego
biurku nie było jeszcze wyników tej
ekspertyzy.
Badanie laboratoryjne jest obecnie
najpewniejszym sposobem udowodnienia, że właściciel pieca spala w nim
nie to, co powinien. Konsekwencje, jakie mogą spotkać uporczywego truciciela to mandat do 500 złotych lub
skierowanie do sądu wniosku o ukaranie. W skrajnych przypadkach może
dojść do zamiany kary grzywny na karę ograniczenia wolności, a wtedy już
wesoło nie jest. To informacja ważna
dla tych, którzy wyznają zasadę "hulaj
dusza, piekła nie ma".
Komendant Frątczak podkreśla, że co
do zasady celem strażników nie jest
karanie, lecz edukowanie.
- Uczulamy ludzi, że pewnych rzeczy do pieca wkładać nie wolno. Zwykle jest tak, że po naszej interwencji kolejnych skarg już nie ma, bo
ludzie dostosowują się do wytycznych
- podsumowuje.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# felieton

Twoje światło Twoją siłą

Pamiętając o innych, chciej od życie więcej. I więcej. I lepiej. Chciej
wszystkiego, co najlepsze – nie tylko dla bliskich, ale również dla Siebie. Należy Ci się. Ale żeby to pojąć,
musisz przestać obawiać się drzemiącej w Tobie siły i tego, że nie potrafisz jej wykorzystać.
Mamy luty. Większość z Was pewnie
już dawno zapomniała o noworocznych postanowieniach, o ile w ogóle
jakieś mieliście. Klimat świąt i Sylwestra minął, ale nie bezpowrotnie. Wróci
szybciej niż się tego spodziewamy. Jak
zwykle zresztą. Czas płynie nieubłaganie. Wyrywamy kolejne kartki z kalendarza, realizujemy cele, zmieniamy siebie i swoje otoczenie, pracujemy… ale
czy w tym wszystkim, w tym całym pędzie i prozie dnia codziennego, pamiętamy o tym, aby żyć?
REKLAMA

Rok 2017 był dla mnie niesamowity
– mam nadzieję, że dla Was również.
Gdy tak się zastanawiam, spełniłem
już wszystkie swoje największe marzenia. Mam wszystko, o czym śniłem
jeszcze kilka lat temu. Wymarzona rodzina, dom, przyjemna i prorozwojowa praca, wspaniali przyjaciele…
i z jednej strony nie skłamałbym twierdząc, że niczego mi nie brakuje. Dzień
po dniu przynosi nowe radości i spełnienia, i niech tak zostanie. Nie chcę
więcej zmian. I to wszystko prawda,
tyle tylko, że… nie do końca. W sąsiedztwie poczucia komfortu kołaczą
się bowiem myśli o nowych celach,
dalszym rozwoju, realizacji kolejnych
szalonych pomysłów. No bo „dlaczego
nie?!”.
Jest taki film pt. „Coach Carter” (z pewnością kojarzą go fani koszykówki,

których w Lesznie nie brakuje) z Samuelem L. Jacksonem w roli głównej. Padło
w nim wiele mądrych słów. Na przykład
te, gdy trener zwraca się do zawodników: Nie ma w sobie nic światłego
i wspaniałomyślnego postawa pomniejszania siebie, po to tylko, aby inni nie
czuli się zagrożeni w twojej obecności.
(…) Kiedy pozwolimy własnemu światłu zabłysnąć, mimowolnie pozwalamy
innym ludziom na zrobienie tego samego. Kiedy uwalniamy się od swojego
strachu, nasza obecność automatycznie
wyzwala innych!

smakuje najlepiej wówczas, gdy możesz go dzielić z bliskimi?

Czyż nie? Czy to nie tak, że radość rodzi radość? Że Twoje zaangażowanie w pracy motywuje do działania
współpracowników? Że Twój optymizm pozwala przełamać bariery osobom z Twojego otoczenia? Że sukces

Życzę Wam z całego serca, abyście
okiełznali tkwiące w Was wewnętrzne
światło. Niech poprowadzi na najwyższe szczyty, dając przy tym szczęście
i spełnienie.
ZAUFANY

Wracając do filmu, to nie słowa trenera najbardziej zapadły mi w pamięć,
lecz scena obrazująca przemianę jednego z młodych gniewnych o imieniu
Timo. Zagubiony, młody kryminalista powiedział: Naszym największym
strachem nie jest to, że jesteśmy słabi.
Nasz największy strach stanowi siła,
której nie można przyjść z odsieczą. To
nasze światło, a nie nasza mroczność
nas przeraża.

REKLAMA

# autopromocja
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# ciekawostka

Pierwiastek magii dla ka
Przy ul. Leszczyńskich – w samym centrum Leszna – powstał niezwykły kompleks łączący piramidy energetyczne i grotę solną. To
prawdopodobnie jedyne takie miejsce na Ziemi. Skorzystać z jego
dobrodziejstw może każdy, niezależnie od wieku.

P

rzy ul. Leszczyńskich – w samym centrum Leszna – powstał
niezwykły kompleks łączący piramidy energetyczne i grotę solną. To
prawdopodobnie jedyne takie miejsce na Ziemi. Skorzystać z jego dobrodziejstw może każdy, niezależnie od
wieku.
„Usiądź wygodnie. Dostrzeż piękno
solnej mozaiki rozpościerającej się wokół ciebie. Poczuj tony soli, którą wyściełane zostało podłoże. Głowę niech
wypełni delikatnie sącząca się z głośników muzyka relaksacyjna. Zapomnij
o wszystkim innym. Odpręż się.
A potem powiedz „żegnaj” złemu samopoczuciu, depresji, chorobom dróg
oddechowych…”
Takie rzeczy tylko w Lesznie, a dokładniej w kompleksie Pira Grota przy
ul. Leszczyńskich 7.
REKLAMA

- Od małego marzyłem o własnej piramidzie. Swoją prywatną mam w Boszkowie, cieszy się ogromnym powodzeniem wśród znajomych. Temat
chciałem mocno rozwinąć, w mojej głowie kiełkowały kolejne pomysły. W końcu, po latach starań, udało się przekuć
marzenia w rzeczywistość. Dzięki wytrwałości, szczęściu i wsparciu dobrych
ludzi udało nam się stworzyć Pira Grotę – opowiada Krzysztof Kubiak, prezes Spółdzielni Socjalnej Kuba-Bart
prowadzącej kompleks.
Inicjator przedsięwzięcia mógł liczyć na przychylność m.in. prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka i prezes
Centrum PISOP w Lesznie Ewy Gałki.
Inicjatywa na bieżąco wspierana jest
przez lokalny samorząd.
- Bez tej pomocy byłoby nam bardzo
trudno i pewnie Pira Groty by nie było

Grota solna jest chętnie odwiedzana przez całe rodziny. Znajduje się w niej
także kącik dla maluchów.

Jedna z dwóch tężni solankowych znajdujących się w kompleksie
przy ul. Leszczyńskich.

# ciekawostka

każdego
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Kuba-Bart to najstarsza leszczyńska
spółdzielnia socjalna. Funkcjonuje od
siedmiu lat. Zatrudnia siedem osób na
pełen etat oraz kolejne osoby w ramach
współpracy na zasadzie umowy zlecenia lub podwykonawstwa. Świadczy
m.in. usługi remontowe i pomoc w przeprowadzkach. Prowadzi też parking na
terenie dawnej octowni. Członkowie
spółdzielni często włączają się lub sami
organizują akcje społeczne. Stabilność finansową organizacji zapewniają przede wszystkim zlecenia od miasta i instytucji miejskich, stanowiące aż 70 procent
wszystkich zamówień.
– mówi wprost Krzysztof Kubiak.
Pira Grota została oficjalnie otwarta 2
stycznia. W ładnie urządzonym, przytulnym lokalu znajdują się m.in.: dwie
duże i trzy małe piramidy energetyczne, grota solna oraz dwie tężnie solankowe. Lokal pełni również funkcję kawiarenki, z pyszną kawą, a wkrótce
również domowymi wypiekami.
- Piramidy energetyczne działają na
organizm regenerująco, antydepresyjnie i relaksacyjnie, a także wspomagają leczenie wielu chorób. Z kolei klimat

Inicjator powstania Pira Groty Krzysztof Kubiak oraz pracownica pani Joanna, która przyjmuje klientów na
zmianę z panią Małgorzatą.
REKLAMA
mająca na celu opatentowanie takiego
rozwiązania.
Pira Grota czynna jest od poniedziałku
do soboty. Seans trwa 45 minut. Koszty są symboliczne, osoba dorosła płaci 10 zł za sesję. Dzieci do lat 5 oraz
te ze schorzeniami górnych dróg oddechowych mogą korzystać z kompleksu
bezpłatnie. Starszym dzieciom, emerytom i rencistom dedykowane są zniżki.

Dinozaury nie korzystały z Pira Groty, wyginęły.
Przypadek?
Nie sądzę!
~ cytat znajdujący się w Pira Grocie
groty solnej wspomaga leczenie między innymi chorób dróg oddechowych,
astmy, alergii, niedoczynności tarczycy
czy depresji. I - mówiąc zupełnie serio
– to nie są mity, ale fakty potwierdzone
naukowo – zapewnia pani Joanna, która przyjmuje klientów na zmianę z panią Małgorzatą.
- Takiego połączenia piramid i groty solnej nie ma nigdzie na świecie,
tylko u nas! - dorzuca dumnie pan
Krzysztof. I dodaje, że trwa procedura

- Dotychczasowi klienci bardzo chwalili pobyt u nas. Funkcjonujemy od niedawna, a już mamy grono stałych bywalców. Niektórzy odwiedzają nas
codziennie. Mówią, że ich samopoczucie znacznie się polepszyło. To chyba
najlepsza odpowiedź na pytanie „czy
warto?” - zaznaczają pracownicy Pira
Groty.
TEKST I ZDJĘCIA:
MICHAŁ DUDKA
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# historia nieodległa

W obronie kobiety
Wydarzenia jakie rozegrały się na leszczyńskim dworcu w nocy z 27 na 28 maja 1947 zdają się być idealnym scenariuszem na film wbijający w fotel. Jak na razie nic wiemy o planach ekranizacji, natomiast za jakiś czas na biblioteczne półki trafi książka „Rozstrzelani za
uratowanie kobiety”. Napisana przez Krzysztofa Mieczysława Kaźmierczaka w nienaukowy i niepodręcznikowy sposób, oparta na solidnym materiale źródłowym, relacjach świadków opowiadająca o potyczce żołnierzy ludowego Wojska Polskiego z czerwonoarmistami. Przypomnijmy okoliczności wydarzeń i ich tragiczne następstwa.

K

rawiec z Osiecznej, Feliks Lis,
zdążający do domu z Poznania
jeszcze przed dojazdem do kolejnej stacji usłyszał od kobiety znajdującej się w tym samym przedziale,
że została uprowadzona. Zofia Rojuk
wyszeptała pasażerowi o swej beznadziejnej sytuacji. Mąż miał ją sprzedać
za butelkę wódki. Krawiec, nie wahając się, zainterweniował u kierownika
pociągu. Ten, podobnie jak funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, na kościańskim dworcu w negocjacjach z Rosjanami nie osiągnął zamierzonego
celu. Telefonicznie powiadomiono stację w Lesznie, gdzie próbował interweniować milicjant Zygmunt Handke,
lecz i on nic nie osiągnął.
REKLAMA

Dworzec
Dyżurnemu milicjantowi Sowieci grozili śmiercią. O okolicznościach powiadomiono leszczyńską jednostkę. Z niej na
dworzec kolejowy wyruszył pluton alarmowy. Na miejscu dowodzący plutonem ppor. Przerwa po wydaniu rozkazu
opróżnienia poczekalni z cywilów, udał
się na rozmowę z radzieckim dowódcą.
Wówczas padają strzały. Ginie trzech Rosjan. To właśnie radzieccy żołnierze mieli pierwsi oddać ogień. Wynik potyczki
może świadczyć o dobrym wyszkoleniu
miejscowych wojaków.

Proces

Polscy żołnierze zostali aresztowani po
powrocie do koszar. 7 czerwca odbył się

Anka Leśniak ‚ „Kwiat dla Zofii” performance.
jednodniowy proces, w którym sąd całkowicie przyjął wersję Sowietów. Nie
wzięto pod uwagę zeznań świadków, że
strzelaninę rozpoczęli sołdaci. Oskarżono
także Feliksa Lisa, mimo że ten tylko drogą urzędową próbował wyjaśnić sytuację
oraz będącego wówczas na służbie milicjanta. Na karę śmierci zostaje skazanych
czterech żołnierzy, jeden z wyroków zostaje ostatecznie zmieniony na 15 lat więzienia. Pozostali oskarżeni także zostają pozbawieni wolności. Surowe wyroki
miały być karą za solidarną postawę ludzi
różnych sfer: konduktora, kolejarza, podróżnego, milicjanta, żołnierza.

Zdjęcie: S. Erbert-Hoja

Wyrok
Żołnierze straceni zostali 15 czerwca w Poznaniu. Dowodzący plutonem
ppor. Jerzy Przerwa miał zaledwie 22
lata. Jego żona była w szóstym miesiącu ciąży. Zabici nie mają grobów. Nie
wiadomo gdzie dokładnie spoczywają
ich ciała. Nie są znane dalsze losy rodziny Jerzego Przerwy, czy dowiedzieli
się o jego bohaterskim czynie? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Autor publikacji nie składa broni i nadal
próbuje dotrzeć do rodziny zamordowanego. Na jednym z portali społecznościowych utworzył wydarzenie Jerzy

Pamiątkowa tablica umieszczona na ścianie
leszczyńskiego dworca kolejowego.

Zdjęcie: Mateusz Gołembka

# historia nieodległa

Ppor. Jerzy Przerwa
Przerwa bohater i ofiara zbrodni - szukam rodziny.

Upamiętnienie

17 września 2014 roku na elewacji dworca odsłonięta została tablica upamiętniająca skazanych wyrokami Polaków.
Uroczystość uświetniona została przedstawieniem nawiązującym do wydarzeń na dworcu, wykonanym przez Teatr Kameralny z Kościana. W 2017 roku
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podczas 70. rocznicy tych wydarzeń odbyły się performance i instalacja autorstwa Anki Leśniak, autorki książki „Invisible inVisible. Niewidzialne
widzialnego”. Bohaterkami książki są
cztery kobiety - jedna z nich to uprowadzona przez radzieckich żołnierzy Zofia Rojuk. Po 21 latach odnalazła córkę,
z którą została rozdzielona w związku
z uprowadzeniem.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
REKLAMA

Anka Leśniak ‚ „Dla Zofii” 2017

Zdjęcie: J. Łączny
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Od małych kotłowni do nowocze
W ciągu 40 lat zmieniło się wszystko - małe i niewydajne kotłownie osiedlowe zastąpiła ciepłownia położona przy ulicy Dekana
w Lesznie. Ale i na nią przyszedł kres. Dziś miasto w energię cieplną zaopatruje Kotłownia Zatorze, która również będzie się zmieniać na bardziej ekologiczną.

W

połowie lat siedemdziesiątych, kiedy Leszno stało się stolicą nowo powstałego województwa,
utworzono w nim jedno, centralne Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jego
zarząd znalazł się w Lesznie, a w miastach powiatowych powołano do życia oddziały. Zakład był bardzo pojemny w swoich działaniach, być może
nawet za bardzo, dlatego po trzech latach

- Przez pierwsze lata firma próbowała radzić sobie z trudnościami i - na szczęście
- z roku na rok było coraz lepiej - wspomina Zbigniew Uryzaj, który w 1982 roku rozpoczął pracę w leszczyńskim
ciepłownictwie.
W latach siedemdziesiątych w miastach dominowały lokalne kotłownie
węglowe. Próżno było szukać w regionie dużej ciepłowni, chociaż powoli zaczęła materializować się budowa pierwszego dużego obiektu przy ul. Dekana

się mogło, że ulica Dekana położona była na obrzeżach miasta, blokowiska szybko ją dogoniły. Z jednej strony wyrosło
osiedle Sułkowskiego, z drugiej - Przyjaźni, a za nią funkcjonowała zabudowa
jednorodzinna.
Plany rozwoju leszczyńskiego ciepłownictwa były śmiałe. Chociaż dopiero co
uruchomiono obiekt przy Dekana, myślano już nad budową nowej ciepłowni
na Zatorzu i kolejnej - w rejonie Grzybowa. Obie miały zostać spięte okrężną siecią ciepłowniczą. Ostatecznie idea odeszła
w niepamięć, a jedynym jej elementem,
wdrażanym w życie od 1982 roku była budowa tylko jednej nowej ciepłowni
- na Zatorzu. Jednak i ona trwała niedługo, gdyż jakiś czas po rozpoczęciu budowy zamrożono ją na kolejnych 7 lat.

R

Kotłownia przy ul. Dekana w Lesznie - to już historia.
funkcjonowania zauważono, że to niekoniecznie jest właściwa droga i dokonano specjalizacji. I tak wyodrębniono nowy twór, jakim było WPGKiM Oddział
Energetyki Cieplnej. Zakład przejął kotłownie w miastach powiatowych, nie tylko te należące do miasta, lecz również do
spółdzielni mieszkaniowych. Jednak szefostwo przedsiębiorstwa wraz z kadrą
techniczną nadal funkcjonowało w Lesznie. Rok 1982 przyniósł kolejne przekształcenia. Powstało wówczas Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej.

w Lesznie. Jednak zanim powstała, leszczyńskie niebo wciąż zasnuwał dym
z obiektów przy ulicach Zwycięstwa, Kąkolewskiej, Okrzei i innych. Takie ogrzewanie było nieekologiczne, nieefektywne
i drogie w eksploatacji, bo wymagało dodatkowej obsługi. Kiedy w 1979 roku ruszyła duża kotłownia przy ul. Dekana, zaczęto do niej podłączać tych odbiorców,
którzy dotąd korzystali z lokalnych cieplików. Samo podłączanie kolejnych odbiorców do nowej ciepłowni nie szło zupełnie
gładko, bowiem budowa instalacji była
droga i czasochłonna.

rzełom lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych można określić krótko - wielki chaos. Brakowało maszyn, zaplecza technicznego i wykwalifikowanych pracowników,
gdy tymczasem stan infrastruktury wołał
o pomstę do nieba.

ość szybko przekonano się,
że choć nowa ciepłownia jest
w pełni automatyczna i standardem przewyższa wcześniej stosowane rozwiązania, nie będzie
docelowym obiektem zasilającym miasto w energię cieplną. Choć wydawać by

P

D

ok 1992 był przełomem dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej zostało zlikwidowane i - na warunkach komercyjnych - powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Nie tylko nazwa się
zmieniła. Od tego momentu firma zaczęła obsługiwać wyłącznie Leszno, a zarządzane wcześniej kotłownie z miast
ościennych stały się udziałem innych
podmiotów.
Prezydent Leszna Edward Szczucki podjął decyzję w sprawie dalszych losów Ciepłowni Zatorze. Wciąż działała kotłownia
przy ulicy Dekana, a tamten obiekt popadał w ruinę. Stał komin, była również hala
kotłów, dlatego szkoda było nie wykorzystać takiego potencjału, zwłaszcza, że otoczona blokami ciepłownia Dekana stawała
się coraz mniej użyteczna.
Budowa Ciepłowni Zatorze została ukończona w 1996 roku. Miała nowoczesną instalację odsiarczania spalin, moc sięgającą
87 MW i trzy kotły na miał węglowy. Jednocześnie stale modernizowano sieć ciepłowniczą. Tam, gdzie się dało, podłączano odbiorców do nowej kotłowni Zatorze,
a gdzie nie miało to uzasadnienia ekonomicznego - małe kotłownie węglowe zastępowano gazowymi. Proces ten trwał
wiele lat.

innymi wymieniając jeden z kotłów na
mniejszy.
- Po dwóch latach od oddania kotłowni Zatorze do eksploatacji doszliśmy do
wniosku, że przydałaby się bocznica kolejowa. Postaraliśmy się o nią, czemu
sprzyjało bezpośrednie położenie przy linii kolejowej. Dostarczanie miału drogą
kołową było uciążliwe - zarówno dla nas,
jak również dla mieszkańców - przyznaje
Z. Uryzaj.
Nowa ciepłownia po oddaniu do użytku
borykała się z różnymi problemami. Na
przykład eksploatowany kabel doprowadzający energię elektryczną z Głównego
Punktu Zasilania w Gronowie ulegał częstym awariom. Zestarzał się, gdyż wiele
lat przeleżał w ziemi zupełnie nieużywany. W ramach inwestycji nie tylko wymieniono kabel. Wkrótce dołożono również drugą linię zasilającą,
tym razem z GPZ Karczma Borowa. Takie zabezpieczenie jest
konieczne, ponieważ w przypadku braku prądu mogłoby dojść
do zwiększenie ciśnienia wody w kotłach, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do ich
zniszczenia.

S

ieć cieplna w Lesznie
stale się rozrasta i ma
już około 40 km długości. Stale poddawana jest modernizacji. Stopniowo

L

atem zapotrzebowanie na ciepło
w mieście gwałtownie spadało. Wiadomo - nikt nie ogrzewał
mieszkań, więc potrzebna była
tylko ciepła woda w kranach. Nieefektywne i trudne było palenie w wielkim, wydajnym kotle, aby wyprodukować tylko
minimalną porcję energii. Z tego powodu przeprowadzono modernizację, między

MPEC w 2018 roku.
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Hala kotłów - serce Ciepłowni Zatorze.
wyprowadzana jest z kanałów i zamieniana na zakopaną w ziemi sieć preizolowaną. Wielkie rury przebiegające nad drogami są już - poza kilkoma wyjątkami
- nieobecne w krajobrazie Leszna.
W latach 2000-2001 przy ulicy Spółdzielczej na Zatorzu powstał nowy budynek
administracyjny. Zautomatyzowane zostały również wszystkie węzły cieplne, przez
co zmniejszyło się zatrudnienie w zakładzie i spadły koszty eksploatacji.
Najnowszą dużą inwestycją MPEC-u było uruchomienie ciepłowni zasilanej kościańskim gazem ziemnym, działającej na
zasadach kogeneracji. Produkuje ona również prąd.
Nie byłoby leszczyńskiego ciepłownictwa, gdyby nie ludzie. Pierwszym

dyrektorem przedsiębiorstwa, jeszcze pod
koniec lat siedemdziesiątych, był Czesław Dudek. Jego zastępcą był Wojciech
Lewandowski, a księgowym - Kazimierz
Walkowiak. Później przez długie lata zakładem kierował Zbigniew Machowiak.
Najpierw był dyrektorem, a kiedy powstał MPEC - również prezesem zarządu
spółki. Jego zastępcą był Zbigniew Uryzaj, który później został dyrektorem zakładu. Funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i zarazem głównej księgowej
zajmowała Alicja Nowacka.
Od marca 2016 roku prezesem leszczyńskiego MPEC-u jest Krzysztof Majchrzak.
Przedsiębiorstwo wciąż się rozwija i ma
kolejne plany. O tym, co przed nami, piszemy w ramce obok.

Współczesna Ciepłownia to setki przełączników i bardzo trudna obsługa. Dlatego dla
MPEC-u tak cenni są fachowcy. Na zdjęciu Dariusz Bartosik, zastępca kieronika ds. wytwarzania ciepła. Sieć ciepłownicza miasta liczy już 40 km i stale się powiększa. Jej pojemność
wynosi 3500 metrów sześciennych, a ciepło doprowadzane jest do 280 węzłów na terenie
miasta. Firma zajmuje się zatem produkcją, przesyłem i dystrybucją energii.

Czas wielkich inwestycji
O bliższej i dalszej przyszłości Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej rozmawiamy z prezesem firmy Krzysztofem Majchrzakiem.

- Jesteśmy w Unii Europejskiej,
która wprowadziła i wprowadza
kolejne restrykcyjne normy dotyczące zanieczyszczenia powietrza.
Jak MPEC sobie z tym radzi?
- Rzeczywiście, standardy emisyjne
to dla nas spore wyzwanie. Opisują
je Dyrektywa Ogólna IED, dotycząca ograniczenia emisji szkodliwych
substancji oraz konkluzje BAT, które
ukazały się w sierpniu ubiegłego roku. Na jego wdrożenie rządy krajów
znajdujących się w Unii Europejskiej
mają kilka lat. Wraz z rozpoczęciem
roku 2023 będziemy musieli być gotowi na spełnienie tych norm.
- Kolejne koszty.
- To są wielomilionowe nakłady, które będziemy musieli ponieść jako
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej. Kwestią nadrzędną będzie
dla nas wybór technologii znacznie
zmniejszającej emisję tlenków siarki
i azotu, pyłów, rtęci, chlorków i innych substancji. Analizujemy rynek,
także w odniesieniu do naszych możliwości. Co prawda są już rozwiązania
gotowe, ale też takie, które na razie
istnieją tylko na deskach kreślarskich
inżynierów. Nie wiemy, jak będą się
spisywać, czy będą skuteczne, jakie
będa koszty ich implementacji i eksploatacji. Dlatego jesteśmy cały czas
w kontakcie z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, między innymi z Politechniki Śląskiej.
- Ile czasu jest na działanie?
- Do końca tego roku zamierzamy
wybrać optymalny sposób ograniczenia emisji, a w przyszłym roku
chcielibyśmy wyłonić wykonawcę tego przedsięwzięcia. Równie istotną
kwestią jest znalezienie odpowiedniego sposobu finansowania. Sam

cykl inwestycyjny potrwa do dwóch
lat. Poza tym docelowo chcielibyśmy
uzyskać status efektywnego systemu
ciepłowniczego, który otworzy nam
drogę do pozyskiwania w przyszłości
środków na dalsze modernizacje.
- Biorąc pod uwagę skalę planowanych inwestycji w ograniczenie emisyjności to dość ambitne
zadanie.
- Zgadza się, to są dla nas kolejne
koszty, ale nie możemy stać w miejscu. Obecnie w Polsce na 490 przedsiębiorstw takich jak nasze, 95
procent nie spełnia wymogów efektywnego systemu. Aby dołączyć do
grona firm spełniających wymogi,
trzeba wytwarzać 50 procent ciepła
z odnawialnych źródeł energii lub 75
procent ciepła produkować w wysokosprawnej kogeneracji. Jest jeszcze
trzeci sposób, który przewiduje miks
tych dwóch rozwiązań. Podobne
instalacje funkcjonują już w Niemczech czy Czechach.
- Wspominał pan, że firma będzie
poszukiwać nowych, wykwalifikowanych pracowników.
- Dużym wyzwaniem jest dla nas
pozyskiwanie nowych kadr. Wielu z obecnie zatrudnionych będzie
przechodzić na emerytury. Wiadomym jest, że obsługa ciepłowni wymaga wysokospecjalistycznej wiedzy. Z tego powodu nawiązaliśmy
współpracę z Zespołem Szkół Technicznych oraz Zespołem Szkół numer
4 w Lesznie, które to szkoły kształcą
technologów ciepła, automatyków
czy elektryków. W MPEC-u znajdą się
miejsca dla najlepszych.
- Dziękuję za rozmowę.

(9/2018)

zesnej ciepłowni
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Na dachu miasta
Ufając stugębnej plotce, podziemne Leszno można zwiedzać podróżując karocą. Po przeciwnej stronie miejskiego Hadesu znajdują się natomiast miejsca pozwalające poczuć bliskość nieba.

N

ie patrz na nikogo z góry chyba, że pomagasz mu wstać stara dobra rada, która zdaje
się nie obowiązywać podczas odwiedzania tarasów i punktów widokowych.
Jest coś bliżej nieokreślonego, jeszcze
niezbadanego, co powoduje że wielu
z nas z uporem maniaka pokonuje kolejne kondygnacje budynków, aby z jego

najwyższego punktu spoglądać na panoramę okolicy. Być może ludzie widziani z wysokości wydają się przyjemniejsi? Być może daje to nam niesamowite
poczucie wolności i poszerza horyzonty, ćwicząc mięśnie naszej duszy? Być
może działamy pod wpływem hollywoodzkich produkcji, w których nagminnie główny superbohater, pragnąc

zaimponować bliskiej mu osobie, zabiera ją w miejsce skąd rozpościera
się niesamowity widok na całe miasto
i oczywiście nikt w tym mieście owego
punktu nie zna?

Prestiż i żywioły
W średniowiecznym mieście wieża

wskazywała, kto w nim rządzi. Mimo, że ten element architektoniczny
był zwykle najsłabszym elementem budynku, przewracanym przez wichury
oraz trafianym przez pioruny, to podejmowano ryzyko ze względu na prestiż,
który zyskiwała dzięki niemu budowla. Wichury nie opuszczały i leszczyńskich wież, choćby w ostatnim stuleciu. W Wielki Piątek 1997 roku wskutek
silnego wiatru część iglicy wraz z kulą spadła na dach kościoła p. w. Świętego Krzyża. W kuli znajdowała się m.
in. sakiewka z pieniędzmi oraz wiele
dokumentów, z których mogliśmy dowiedzieć się o wcześniejszych losach
świątyni i klęskach trapiących wieżę,
pełniącą tutaj także rolę kapsuły czasu.
Innymi powszechnymi zastosowaniami
wież jest funkcja szkoleniowa (w przypadku straży pożarnej), czy sportowa. Od zawsze stanowią także element
ozdobny budynku, pomagają orientować się w terenie oraz, ku uciesze turystów i mieszkańców, są punktami widokowymi. Wiele z nich przywołuje
średniowieczne wyobrażenia i nierzadko potrzeba iście rycerskich zdolności,
aby zdobyć wieżycę.

Miasto wież i wieżyczek
Tak bywa nazywane Leszno. Posiada obok kościelnych także dwie wieże
wodne, ratuszową oraz wiele niższych,
zdobiących budynki użyteczności publicznej czy fabryki. Mimo, że żadna nie
jest na co dzień udostępniona, nie oznacza, że nie są one dostępne. Z całą pewnością warto być czujnym i korzystać
z każdej możliwości zobaczenia otaczającego nas miasta z wysokości. Znajdujący się w sercu rynku ratusz z charakterystyczną, najbardziej rozpoznawalną
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w mieście wieżą jest równie piękny,
jak widoki, które można z niej zobaczyć. W Wielkopolskich miastach trudno o wejście na ratuszowe wieże, jeden
z wyjątków stanowi Kalisz, który oczywiście wykorzystuje tę atrakcję do promowania miasta. Miejski przewodnik
przeprowadza ochotników przez kolejne piętra ratusza wyjaśniając jakie funkcję pełnią pomieszczenia oraz przybliża
historię miasta. Na zakończenie, po pokonaniu wszystkich schodów, nadchodzi
czas na podziwianie pięknej panoramy
kaliskiej starówki.

Dachy, siedziba neonów i anten, dotychczas kojarzone były głównie z amatorami letniego opalania i monterami
kablówek. Coraz częściej spotykamy
jednak użytkowe dachy, powszechnie
dostępne. Niewykorzystywana wcześniej przestrzeń staje się bardzo atrakcyjna. Sporo przykładów godnych naśladowania znajdziemy w naszym
województwie. Na jednym z dachów
poznańskiego biurowca wysiano trawę,
w Wolsztynie klub fitness mieści nad sobą kort tenisowy. Na dachach odbywają się także bardziej alternatywne wydarzenia, jak seanse filmowe puszczane
z projektora na zawieszonych pomiędzy
antenami prześcieradłach oraz mieszkania w kamienicach z osobistym wyjściem na dach, gdzie przyjmowani są

Zdjęcia: F. Śląski

Nie samymi wieżami…

goście. To tylko przykłady. W Lesznie
obecnie jedna z restauracji wykorzystuje dach na potrzeby ogrodu letniego.
Od lat bezrobotnym nie pozostaje także dach hali Trapez, który przedstawia
adres strony internetowej miasta. Planowana inwestycja dotycząca przenosin
miejskiej biblioteki do nowego budynku

także zawiera informacje o przestrzeni użytkowej na szczycie. Pozostaje
zaciskać kciuki za realizację i oczekiwać otwartego dla mieszkańców dachu,
który może stanowić znakomite miejsce dla punktu widokowego. Dachów,
z których możemy zobaczyć znane nam
miejsca w nieoczywistej perspektywie

nie brakuje, do ich odwiedzania (nie)
zachęcam.
TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA
PS Specjalnie nie zamieszczamy podpisów pod zdjęcia. Kto zgadnie, skąd te
fotki?

28

# siła wiatru

Wiatrak po okolicy rozni
Kiedy sięgniemy po osiemnastowieczne podręczniki do geografii dla młodych szlachciców, we wszystkich bez wyjątku odnajdziemy wzmiankę o wielkopolskich wiatrakach. „Okolica w wiatraki przebogata” - to tylko jeden z cytatów ukazujących, jak wielkie
wrażenie wywierać musiał widok kilkudziesięciu budowli wyposażonych w śmigła, otaczających miasta naszego regionu. Niestety,
burzliwy los sprawił, że tylko nieliczne z nich dotrwały do dziś.

D

zieje wiatraków (przeważnie
typu koźlak) w południowo-zachodniej Wielkopolsce różnią się w zależności od regionu. Łączy
je za to pewna legenda, która opowiada
o około 100 wiatrakach i o złośliwym
upiorze młynarczyka. Choć zmieniają się w niej nazwy miejscowości stanowiących główny teatr wydarzeń, to

zasadnicza treść pozostaje bez zmian.
Bez względu na to, czy jest ona opowiadana w jednej z wsi pod Kościanem, w Lesznie czy w okolicach
Rawicza.
Wszystko zaczęło się od pewnego
krnąbrnego i zuchwałego młodzieńca, który rozpoczął naukę rzemiosła
u jednego z mistrzów młynarskich. Już

Wiatrak w Gołaszynie przed wichurą z 2003 r.

Wiatrak Józef w Rydzynie 1976 r.

od samego początku młody człowiek
przysparzał swojemu nauczycielowi samych problemów, oddając się wódce
i hulankom. W końcu stary mistrz nie
wytrzymał i wyrzucił swojego nieodpowiedzialnego ucznia, a władze cechu
młynarskiego dodatkowo zakazały mu
pojawiania się w mieście.
Od tej pory młodzieniec błąkał się od
jednej wsi do drugiej, aż wreszcie ulitował się nad nim właściciel jednego z młynów. Chłopak jednak ani nie
wyciągnął wniosków z życiowej lekcji, jaką otrzymał, ani nawet nie okazał wdzięczności swojemu wybawcy
i już wkrótce znów zaczął przychodzić
do pracy pijany. Pewnego dnia, będący pod wpływem młodzieniec wpadł
w turbiny wiatraka, które zmiażdżyły
jego ciało.
Szybko okazało się, że złośliwa natura chłopaka daje o sobie znać nawet po jego śmierci. Już jako upiór zaczął on grasować po całej okolicy, za
cel obierając sobie pobliskie wiatraki.

Zamierzenie tych działań było jasne:
aby zemścić się za doznane „krzywdy”,
potępiona zjawa nie chciała dopuścić
do budowy setnego wiatraka w regionie. Dlatego też za każdym razem, gdy
liczba młynów na danym terenie przekraczała 99, jeden z nich ulegał tajemniczemu pożarowi.

Problemy Józefa
Ofiarą klątwy młynarczyka nie padł
na szczęście stojący na rydzyńskiej
Młyńskiej Górze wiatrak o imieniu Józef. Nie oznacza to jednak, że w historii zabytku nie odnotowano żadnych
wydarzeń mogących przyczynić się
do jego unicestwienia. Józef powstał
w drugiej połowie XVIII w. i był jednym z kilkudziesięciu koźlaków, jakie otaczały niegdyś Rydzynę. Do połowy XX w. służył on właścicielom
do przemiału zboża na mąkę aż wreszcie około 1950 r. przestał pełnić swoją funkcję. Bezczynność nie wyszła
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iesiony
zabytkowi na dobre. Wraz z upływem
czasu jego stan techniczny pogarszał
się, dlatego w 1971 r. uznano go wyłącznie za problem i postanowiono zdemontować. Ostatecznie jednak, dzięki
wsparciu konserwatora zabytków, Rydzyna otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa, które miało zostać przeznaczone na przeniesienie i remont
wiatraka.
Taki przebieg wypadków nie do końca odpowiadał rydzyńskim władzom.
Przez kilka lat zwlekały one z działaniami, które mogły uratować Józefa.
Ostatecznie – ze względu na „klimat
społeczno – polityczny” oraz „stanowisko miejscowego społeczeństwa”
(rzekomo wrogiego zamiarom remontu wiatraka) – włodarze miasta zaproponowali jego rozbiórkę oraz przeznaczenie dotacji na inne cele. Tylko
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nieprzejednane stanowisko konserwatora doprowadziło do tego, że w 1983
r. zakończono prace przy wiatraku, wykorzystując przy jego odbudowie elementy z dwóch różnych obiektów.
Nie był to jednak koniec problemów Józefa. Nie udało się bowiem
tchnąć w zabytek życia poprzez otwarcie w nim planowanej izby regionalnej, promującej folklor i tradycje regionu. W efekcie wiatrak po raz kolejny
zaczął niszczeć, stając się przy okazji
ofiarą złodziei, którzy wykradali z jego
wnętrza drewniane elementy konstrukcyjne. Na szczęście jednak w 2002 r.
zainteresował się nim Jarosław Jankowski, dzięki którego poświęceniu
obiekt odzyskał utracony blask.

Odyseja Pankracego
O wiele bardziej zawile przedstawiają się losy innego wiatraka, znanego pod imieniem Pankracy, który stoi
dumnie u boku swego towarzysza Serwacego w „mieście wiatraków”, czyli w Śmiglu. Choć wiele miejscowości
ciąg dalszy na stronie 30

Wiatrak Pankracy w Bronikowie, przed przeniesieniem do Śmigla.
REKLAMA

Wiatrak Tomasz w Dąbczu, przed przeniesieniem do Grodziska Wlkp.
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w naszym regionie szczyci się młynarskimi tradycjami, to właśnie Śmigiel –
u boku Osiecznej – najbardziej kojarzy
się z koźlakami. Już sama nazwa miejscowości nawiązuje do tych drewnianych zabytków; historycy upatrują jej
korzeni w słowie „śmigaj” (co oznacza tyle, co „młynarz”) lub też w „śmigach”, czyli skrzydłach wiatraka.
Legendy głoszą, że w okolicy miasta było niegdyś niemal 100 wiatraków. Ze źródeł historycznych wiemy,
że w szczytowym momencie stało ich
około 50 - 60. Los nie obszedł się jednak z nimi łaskawie. Poczynając od
XIX w. liczba ta stopniowo się zmniejszała, aż wreszcie w 1970 r. wiatraki całkowicie zniknęły z panoramy
Śmigla.
Na szczęście sytuacja ta nie trwała
długo. W przeciwieństwie do Rydzyny,
w Śmiglu uznano, że wiatraki powinny jak najszybciej powrócić do miasta. Dlatego też postanowiono translokować (jak fachowo nazywa się proces
przeniesienia) zabytek z innej miejscowości. Wybór padł na koźlaka z Bronikowa, który jeszcze przed II wojną
światową stał w… Śmiglu. W 1947 r.
jednak został on wykupiony i przeniesiony przez bronikowskiego młynarza.
Przeprowadzka nie służyła Pankracemu. Choroba uniemożliwiła nowemu
właścicielowi uruchomienie wiatraka,
w efekcie czego stał on nie użytkowany, stopniowo niszczejąc. Na szczęście
w 1978 r. zabytek powrócił do Śmigla,
gdzie odzyskał swój dawny blask.
Pankracy jest starszy od swojego sąsiada Serwacego. W jego wnętrzu zachowały się inskrypcje ryte przez
właścicieli; najstarsze z nich brzmią
„Hofmann 1726” oraz „SAH 1809”.
Co jednak ciekawe, osoby posługujące się takim nazwiskiem/inicjałami
nie figurują w wykazach śmigielskich
młynarzy. Może to oznaczać, że przed
1850 r. Pankracy stał w innym miejscu,
skąd dopiero przeniesiono go do Śmigla. Miejmy nadzieję, że tym razem
osiądzie on w mieście na stałe.

Żegnajcie koźlaki!
Zdarzały się także przypadki, że wiatraki całkowicie opuszczały nasz region, co było jedynym sposobem na
uratowanie ich od zniszczenia. Do tego grona należał zabytek o imieniu Tomasz, który przez wiele dziesięcioleci stał w Dąbczu. Biorąc pod uwagę
wyrytą na jego mącznicy datę „1747”

należy przyjąć, że był on jednym ze
starszych koźlaków w okolicy, pamiętającym jeszcze czasy królów rządzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Choć jeszcze 200 lat po wybudowaniu Tomasz funkcjonował i miał się dobrze, to i on ostatecznie padł ofiarą postępu technologicznego, zastępującego
drewniane młyny mechanicznymi urządzeniami. Wyłączony z użytku wiatrak z roku na rok wyglądał coraz gorzej, a koszty związane z jego naprawą
rosły. Ostatecznie, kiedy kilka lat temu
koźlakiem zainteresowały się władze
Grodziska Wielkopolskiego, zapadła
decyzja o jego przeniesieniu.
Podobny los spotkał innego koźlaka,
stojącego niegdyś w Czaczu. Ten znajdujący się pierwotnie w Wilkowie wiatrak został sprowadzony do wsi około
1840 r. i służył właścicielom przez ponad sto lat. Również i on przestał być
użytkowany, co odbiło się na jego stanie technicznym. Na szczęście na zakup zabytku zdecydowało się Muzeum
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które translokowało obiekt do swojej filii
w miejscowości Jaracz.

Smutny koniec…
Drewno to materiał wrażliwy na działanie sił natury. Dlatego też obiekty
z niego zbudowane, pozbawione należytej opieki i ochrony, łatwo mogą ulec zniszczeniu, nawet bez udziału złowrogiego upiora. Przekonało się
o tym wiele wielkopolskich wiatraków. W wyniku pożaru z 2014 r., z pejzażu ziemi kościańskiej bezpowrotnie
zniknął koźlak stojący w Racocie, który powstał na początku XIX w. w Górze Śląskiej lub we Wschowie. Ogień
– prawdopodobnie nieumyślnie zaprószony – szybko zajął całą konstrukcję,
pozostawiając po sobie jedynie zwęglone zgliszcza. Podobny los spotkał
zabytek z Krzycka Wielkiego, który
spłonął w 2002 r. Inny żywioł przyczynił się do destrukcji wiatraka w Gołaszynie. Upływ czasu sprawił, że
zawilgocone drewniane elementy konstrukcyjne zaczęły pękać. Doprowadziło to do nienaturalnego przechylenia
obiektu w przód. Dzieła zniszczenia
dopełniła wichura, jaka nawiedziła
okolice Bojanowa w 2003 r. Siła wiatru powaliła wiatrak, roznosząc niektóre z jego fragmentów po okolicy.
TEKST:
TOMASZ MUSIELAK

Wiatrak w Racocie po pożarze z 2014 r.

Zdjęcie: Muzeum Młynarstwa w Jaraczu

ciąg dalszy ze strony 29

Wiatrak z Czacza po przeniesieniu, podczas Festiwalu Młynarskiego w Jaraczu.

Sprawdź nas na facebooku!
@gazetaleszczyniak
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Polska pionierem w budowie
sieci nowej generacji?
Pamiętacie stare telefony z klawiszami? Ileż było radości, że za pomocą małego urządzenia można
było połączyć się i przeprowadzić rozmowę "bez kabla". Minęło wiele czasu, w rękach mamy smartfony, działające w oparciu o szybkie sieci komórkowe, a według zapowiedzi w ciągu najbliższych lat internet mobilny znów ma zwiększyć prędkość. Czy to jednak bezpieczne?

N

a terenie kraju wciąż działa
stara cyfrowa technologia 2G
znana jako poczciwy GSM.
Internet jednak stale przyspiesza. Nową
jakością było wprowadzenie sieci 3G,
która znacznie usprawniła przesył danych w urządzeniach przenośnych, a od
kilku lat rynek usług telekomunikacyjnych popularyzuje jeszcze szybszy
przesył danych 4G znany bardziej jako
LTE. Chociaż technologia ta umożliwia
osiągnięcie dużych prędkości, wciąż
ma wiele mankamentów trudnych do
wyeliminowania. Jakościową zmianą
ma być wprowadzenie w Polsce sieci 5G, co zapowiedziało Ministerstwo
Cyfryzacji.
Nasz kraj ma być liderem na tym polu i chociaż standardy, w oparciu
REKLAMA

o które działać będzie nowa sieć wciąż
są opracowywane, w Polsce zmierzają prace do rozpoczęcia testów innowacyjnego rozwiązania. Sieć 5G ma
działać na pasmach 700 MHz, 3,4-3,8
GHz i 26Ghz. Mają one zapewnić duży zasięg usługi oraz zapewnić wysoką prędkość transmisji. Przyjrzyjmy
się po co to wszystko i jaką przewagę będzie miała nowa technologia
nad starymi rozwiązaniami. Po pierwsze prędkość sieci znacznie wzrośnie,
umożliwiając przekazywanie informacji właściwie w czasie rzeczywistym.
Wystarczy sobie przypomnieć, ile czasu trwało kilka lat temu przesyłanie filmu wideo czy nawet zdjęcia w dobrej
jakości za pośrednictwem sieci komórkowej. Ba, jeszcze obecnie wystarczy

wyjechać za miasto, aby okazało się,
że MMS nie chce się wysłać, bo sieć
jest za wolna. Sieć 5G prześle taki materiał w ułamki sekund. Druga sprawa to pojemność sieci. Obecnie zdarza się, że spada prędkość transmisji
danych, bo zbyt wiele osób w tym samym czasie korzysta z jednego nadajnika sieci komórkowej. Efekt jest taki,
że albo coś się zacina, albo przechodzi wolniej niż przewidywaliśmy. 5G
ma umożliwić oglądanie na żywo transmisji w technologii 4K, która zapewnia wysoką szczegółowość obrazu. Po
trzecie nowy rodzaj sieci umożliwi budowę inteligentnych miast, czyli m. in.
zarządzanie oświetleniem przez internet tak, aby było oszczędnie. To tylko
kilka przykładów wykorzystania nowej

technologii, a jest ich znacznie więcej.
Sieć 5G miałaby zacząć działać
w pierwszej kolejności wzdłuż głównych dróg, czyli autostrad i tras ekspresowych, a pierwszym miastem, które
miałoby zostać pokryte zasięgiem, byłaby Łódź.
W tej beczce miodu jest jednak (chyba niemała) łyżka dziegciu. Chodzi o zdrowie, bowiem nie wiadomo,
w jaki sposób nowa technologia będzie oddziaływać na ludzi i zwierzęta.
Wdrożenie sieci działającej na bardzo
wysokich częstotliwościach i dołożenie
nadajników spowoduje, że wszyscy będą bardziej narażeni na promieniowanie, którego i tak jest już dużo.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Zadbaj o firmę i jej komponenty

Ubezpieczenia dla firm dedykujemy nie
tylko podmiotom obracającym wielkimi
środkami finansowymi, nie tylko potentatom zatrudniającym dziesiątki czy setki osób i nie tylko liderom z wieloletnią tradycją, bogatym doświadczeniem
i wyrobioną marką. Takie rozwiązania
zalecamy każdemu, również właścicielom przedsiębiorstw małych lub dopiero
rozpoczynających działalność.

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

Wybór ubezpieczeń dla firm, jaki Państwu proponujemy w InsuQuest, jest
bardzo bogaty. W praktyce każde towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym
współpracujemy, oferuje coś innego.
Naszą rolą jest pomóc Państwu w doborze oferty idealnie dopasowanej do Państwa potrzeb, niezależnie od wielkości
i stopnia rozwoju firmy, jej doświadczenia na rynku czy branży, w której działa.

Co obejmują oferty dedykowane firmom?
►nieruchomości / budynki (np. biuro, warsztat, fabryka) i ruchomości (np.
komputer)
►skutki wandalizmu
►środki obrotowe (np. w hurtowniach)
►nakłady inwestycyjne (dotyczące inwestycji np. w nieruchomości, które nie
są naszą własnością)
►ubezpieczenie od ognia i kradzieży
►tzw. all-risk (obejmujący praktycznie
wszystkie ryzyka)
►ubezpieczenie OC (odpowiedzialność
cywilna)
Najważniejszym elementem jest oczywiście OC, obejmujące np.:
►nienależycie wykonaną usługę i rekompensatę z tego tytułu dla klienta,
►wypadki w firmie (np. poślizgnięcie
się i upadek w biurze),
►odpowiedzialność najemcy
nieruchomości,

►odpowiedzialność najemcy ruchomości (np. za sprzęt komputerowy),
►OC pracodawcy
i wiele innych.
Poza tym – z pozycji właściciela firmy - niewątpliwie warto rozważyć możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia swoich pracowników. Nie
bez powodu rozwiązanie to jest bardzo
powszechne.
Serdecznie zachęcamy wszystkich
przedstawicieli firm do zapoznania się
z naszą ofertą. Zapraszamy do biura przy ul. Leszczyńskich 40. Z przyjemnością porozmawiamy z Państwem
na temat Państwa potrzeb związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej i pomożemy w doborze oferty „szytej na miarę”, dopasowanej do potrzeb
i możliwości.
Zapraszamy!
(10/2018)

O własną firmę należy dbać nie tylko w kontekście jej rozwoju i stabilności finansowej, ale również zabezpieczenia na wypadek wystąpienia
różnych negatywnych, nieoczekiwanych zdarzeń.
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Ankyloglosja, czyli krótkie wędzidełko podjęzykowe

Ponad 70% populacji ma skrócone wędzidełko. U 5% diagnozuje się stopień znaczny, u ponad 20%- średni, resztę można
ocenić jako stopień nieznaczny. Jednak
nieprawidłowości artykulacyjne mogą występować również u tej ostatniej grupy.
Monika Wawrzyniak
neurologopeda
tel. 603-652-222
tel. 65 529-29-29
Leszno, ul. Kiepury 12 (budynek VigorMed)
Przyjęcia:
poniedziałki (godz.16-20)
piątki (godz. 16-20)
AUTOPROMOCJA

Pierwsze symptomy, które powinny zaniepokoić rodziców to trudności z karmieniem już w pierwszych dobach życia.
Dziecku jest trudniej uchwycić i ssać pierś
, samo ssanie jest często mało efektywne
lub wręcz niemożliwe. U starszego dziecka zaobserwujemy krótkie wędzidełko
podczas płaczu , wtedy brzegi języka unoszą się ku górze, a środkowa cześć jest jakby ciągnięta w dół. Możemy też sprawdzić
poprzez wysunięcie języka na zewnątrz jamy ustnej, wtedy język przyjmuje kształt
serduszka.

Skrócone wędzidełko ma wpływ na:
►jakość czynności prymarnych (ssania, gryzienia, połykania), a poprzez nie
również na jakość mówienia (czynności
sekundarne),
►pracę krtani i wiązadeł głosowych,
►może powodować wady zgryzu,
►spoczynkową pozycję języka, która
wymaga pionizacji, czyli u niesienia go
do górnego wałka dziąsłowego,
►jednorazowy zabieg frenotomii (podcięcia wędzidełka) nie zawsze przynosi
oczekiwane rezultaty.
Efektem nieusuniętych nieprawidłowości jest wadliwa artykulacja głosek.
Sposób wymawiania głosek jest odzwierciedleniem możliwości ruchowych języka. W języku polskim prawidłowa wymowa wielu głosek wymaga
uniesienia czubka języka do górnego
wałka dziąsłowego . Biorąc pod uwagę, że głoski /t/, /d/, /n/ pojawiają się
już u 12-miesięcznego dziecka, a głoska /l/ ok. 2-3 roku, skrócenie wędzidełka powoduje od początku nieprawidłowe ich brzmienie i patologiczną pozycję
języka.
Problem ankyloglosji dostrzegany jest

za późno, najczęściej wówczas kiedy
już powinny się pojawiać w artykulacji
głoski /sz/, /ż/, /cz/, /dż/ i najtrudniejsza z głosek- wibracyjna /r/. Bardzo
często głoski te nie są wymawiane prawidłowo, ale patologicznie. Pojawia
się wówczas seplenienie i  pararotacyzm (zastępowanie głoski /r/ głoską
/j/ lub /y/ lub /ł/.
Idealna sytuacją jest wykonanie zabiegu podcięcia wędzidełka w jak
najwcześniejszym wieku i stworzenie dziecku możliwości rozwijania od początku prawidłowych wzorców pokarmowych, fizjologicznych
i artykulacyjnych.

(11/2018)

Wędzidełko podjęzykowe to błona pod
językiem znajdująca się w linii przyśrodkowej łącząca go z dnem jamy ustnej. Czasami jest ona szczątkowa, czasem niewidoczna, a czasem widać ją bardzo dokładnie.
Jeśli do tego wyraźnie ogranicza ruchy języka i powoduje jego nietypowy kształt,
możemy mieć do czynienia ze zbyt krótkim wędzidełkiem.
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Paznokcie onychogryfotyczne
Onychogryfoza (szponowatość paznokci) - przerost
płytki paznokciowej, najczęściej dotyczy pierwszych
palców stóp, rzadziej pozostałych paznokci stóp i bardzo rzadko paznokci rąk.
Paznokcie onychogryfotyczne są wynikiem zaburzeń wzrostu płytek paznokciowych, mogących być
następstwem:
►długotrwałego ucisku
obuwia,
►wyrośli kostnych na paliczkach dalszych palców,
►nieregularnego skracania
paznokci,
►zaburzeń krążenia,
►deformacji stóp.
Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek„Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno

Istnieje także dziedziczna
postać zaburzenia, której towarzyszą zaburzenia rogowacenia naskórka podeszw
stóp.
Paznokcie onychogryfotyczne

cechują się znacznym pogrubieniem, zakrzywieniem,
zmianą koloru na ciemno brunatny, szary, brązowy; paznokcie te nie przylegają do
łożyska.

kontrolowałam na bieżąco
właściwy wzrost płytki. Po
10 miesiącach terapii, terapię uznaję za zakończoną,

uzyskując efekty widoczne
na załączonym kolażu (paznokcie przed terapią - u góry, po terapii - na dole).

Przypadek PODOlove:
Kobieta, 75 lat. Do gabinetu zgłosiła się 17. marca 2017 roku, uskarżając
na nieestetyczny, pogrubiony wygląd paznokci oraz z powodu niemożności skrócenia paznokci.
Pomoc podologiczna polegała na oczyszczeniu paznokci zmienionych (tu
praca obejmowała palce pierwsze obu stóp),
a także na zaleceniu pielęgnacyjnym, tj. stosowania preparatów regeneracyjnych miejscowo.
Kobieta przez kolejne
miesiące, systematycznie
odwiedzała gabinet podologiczny. W czasie wizyt

(12/2018)
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# sport
SPORTOWCY ROKU WYBRANI

Sportowcy:

Tygodnik "Panorama Leszczyńska" po raz 39. rozstrzygnął plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenerów
regionu leszczyńskiego. Uroczyste podsumowanie głosowania odbyło się w Teatrze Miejskim w Lesznie. Podczas gali
uhonorowano Urząd Miasta Leszna i Football Academy (za partnerstwo publiczno-prywatne przy budowie obiektów
sportowych), przedsiębiorstwo Stainer (sponsoring sportowy) oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku (promocja zdrowego
stylu życia). Skoro podsumowanie odbyło się w teatrze, nie mogło zabraknąć części artystycznej. W jej ramach wystąpili zespół Funky Flava oraz aktorzy Teatru Miejskiego.

1. Piotr Pawlicki, żużel
2. Kamil Chanas, koszykówka
3. Renata Tomczak, szermierka
4. Agnieszka Jerzyk, triathlon
5. Bartosz Smektała, żużel
6. Daria Dudkiewicz-Goławska, balony
7. Krzysztof Meissner, piłka ręczna
8. Amadeusz Zyber-Moszak, warcaby
9. Mateusz Wysokiński, warcaby
10. Zuzanna Licha, kickboxing

Trenerzy:

Zdjęcie: Łukasz Domagała

1. Piotr Baron, żużel
2. Łukasz Grudniewski, koszykówka
3. Maciej Wierucki, piłka ręczna
4. Zbigniew Myszuk, warcaby
5. Roman Szymkowiak, trójbój siłowy

ŻUŻEL

FUTSAL

Najpierw treningi w słonecznej Hiszpanii, a potem 6 meczów sparingowych – tak prezentują się przedsezonowe plany leszczyńskich Byków. W dniach 21-22 marca Fogo
Unia zmierzy się z ekipą z Torunia, 24-25 marca ze Startem Gniezno, a 3-4 kwietnia
z rybnickimi Rekinami. Pierwsze spotkanie o ligowe punkty leszczynianie zaliczą 7
kwietnia we Wrocławiu. Wówczas rozpoczną drogę do obrony mistrzowskiego tytułu.

GI Malepszy Futsal Leszno nadal w środku ligowej tabeli. Po zwycięstwie 4:2 z Futsalem Oborniki i porażce 3:4 z FC Kartuzy (oba mecze rozegrane w Lesznie) leszczynianie zajmują 7. lokatę.

Nowy nabytek Unii Leszno Brady Kurtz zajął drugie miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Australii. 4-etapowy cykl padł łupem Rohana Tungate’a. Podium uzupełnił Max Fricke.
22 lipca na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie odbędzie się druga runda Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Wcześniej, 29 czerwca młodzi żużlowcy
powalczą w duńskim Holsted, a zmagania o medale zakończą 28 września w Pardubicach. Przypomnijmy, że w minionym sezonie mistrzem świata został Maksym Drabik, a na drugim stopniu podium stanął leszczyński Byk Bartosz Smektała.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Ze zmiennym szczęściem walczyły w styczniu na ligowych parkietach koszykarki Tęczy Leszno. Poległy w Poznaniu z MUKSem 83:59, zwyciężyły w Jeleniej Górze 44:97 i w Lesznie z ekipą Pabianic 61:57, uległy na wyjeździe
Liderowi Swarzędz 71:59 i wreszcie minimalnie przegrały przed własną publicznością 75:76 z zespołem z Aleksandrowa Łódzkiego.

PIŁKA RĘCZNA
Szczypiorniści Realu Astromal Leszno rozpoczęli Nowy Rok od drobnego potknięcia, remisując przed własną publicznością z SMS Gdańsk 25:25
i przegrywając w rzutach karnych 4:5. Potem było już jednak znacznie lepiej.
Leszczynianie wygrali 21:29 w Płocku z tamtejszą Wisłą II i rozgromili w Hali
Trzynastka Gwardię Koszalin 30:14. Na półmetku sezonu zasadniczego zajmują 6. miejsce w Grupie A I Ligi.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA/ MICHAŁ DUDKA

Trudne zadanie mieli podopieczni Dariusza Pieczyńskiego w Pucharze Polski.
W 1/32 tych rozgrywek zmierzyli się z liderem I Ligi Red Devils Chojnice. Po bardzo
zaciętym i pełnym emocji spotkaniu (2:2) leszczynianie polegli w rzutach karnych.
Piękne widowisko sportowe - z okazji 98. rocznicy powrotu Leszna do macierzy –
przygotował klub GI Malepszy Futsal Leszno. W Hali Trapez odbył się towarzyski
mecz, na który zaproszono wicemistrzów Węgier FC Dunaújváros. Goście triumfowali 1:3.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Cztery mecze i cztery zwycięstwa – to bilans ostatnich spotkań koszykarzy pierwszoligowej Polonii Jamalex 1912 Leszno, zajmujących fotel wicelidera tabeli. Podopieczni Łukasza Grudniewskiego dostarczają kibicom mnóstwo pozytywnej
energii i pewnym krokiem mkną przez kolejne etapy rozgrywek. 2018 rok rozpoczęli od triumfu w Hali Trapez 84:67 nad Notecią Inowrocław. Potem pokonali kolejno: Siarkę Tarnobrzeg na wyjeździe 74:94, Pogoń Prudnik w Lesznie 81:65 i Kotwicę Kołobrzeg na wyjeździe 72:87.

SZERMIERKA

SIATKÓWKA

Na bogato 15. urodziny obchodzić
będzie klub IKS Leszno. W dniach 3-4
lutego w Lesznie i Rydzynie odbędą
się Mistrzostwa Polski Juniorów we
Florecie Kobiet i Mężczyzn. Organizatorem mistrzostw jest wspomniany
IKS Leszno. Do rywalizacji ma przystąpić ponad 150 zawodniczek i zawodników z całego kraju.

Reprezentanci UKS 9 Leszno zaciekle walczą o miejsce w fazie
play-off. Zwyciężyli w Miłosławiu z Orlikiem 1:3, a potem przed
własną publicznością z ligowym
liderem Kaniastką Gostyń 3:2. Po
tych cennych wygranych niestety polegli w Kępnie z tamtejszym
Sokołem 3:0.

# moda i uroda
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Bądź modna
w swoim rozmiarze

Moda na modelki „plus size” trwa. I całe szczęście,
bo by ubierać się dobrze
i modnie nie musisz nosić rozmiaru 36. Dziś większość sieciówek w swojej
ofercie posiada kolekcje dla kobiet, które z dumą zakładają rozmiar 44+.
Tak naprawdę sekret tkwi
w prostocie. Jeśli nie przekombinujesz fasonów i będziesz unikać pstrokatych
printów, właściwie nie ma
szans byś popełniła modowo-rozmiarowe faux pa.

Sweter z wstawką
koszuli i kołnierzykiem
- wygodnie i szykownie.

Czerwień doda
seksapilu, a dekolt V-neck
wydłuży szyję.

Klasyczny krój płaszcza
nigdy nie wyjdzie
z mody.

Bielizna modelująca przyjdzie
z pomocą by wygładzić co nieco.
Pokaż swoje łydki
i załóż
trapezową spódniczkę.
Ten model spodni znają wszyscy.
Nigdy się nie znudzi.

Dłuższy sweter z nietuzinkowym
wiązaniem na plecach.

Prześliczna, dziewczęca sukienka
w kształcie litery A.

OPRACOWAŁA:
BARBARA MENDYKA

Przekonanie,
że tylko
czarne spodnie wysmuklą
nogi jest przekłamane.
Postaw na
zwężony krój
i lekki kant.

Biała koszula,
czy sukienka?
Założysz ją do jeansów
i do biznesowych czarnych
spodni.

# kobieta i dziecko

Agata Zaremba-Franek
Mama 6 letniego Hugo oraz nowonarodzonego Kosmy. Ukończyła leszczyńskie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Uniwersytet Adama Mickiewicz – kierunek neofilologii oraz Szkołę Tłumaczy przy UAM. Pedagogiem
jest od 17 lat, z powodzeniem prowadzi Akademię Językową 4-U-2 w Lesznie. Hugo zaczął mówić w wieku 18 miesięcy.
Razem z męże m Ad r i a nem podjęli decyzję, że
skoro ona
ma świetne zaplecze
do nauki języka, będzie
zwracać się
do syna tylko
i wyłącznie
w języku angielskim – To
nie był kaprys,
cz y chwilo wy impuls.
Przygotowałam się do tego zadania
merytorycznie oraz pedagogicznie.
Byłam świadoma, że ten
proces wymaga ode mnie
niesamowitej dyscypliny.
Od powrotu
ze szpitala,
rozmawiam
z dzieckiem
tylko po angielsku, nigdy Zdjęcie: Mirosław Krug
jednak nie
wchodzę w rolę nauczyciela. Jestem
tylko źródłem wiedzy – mówi Agata.
Co dziwne, Hugo nie wie, że jego mama mówi i rozumie język polski. Dla
stu procentowej skuteczności zdecydowała się w ten sposób udawać
przed synem.
– To często prowadzi do zabawnych
sytuacji, kiedy Hugo stara się tłumaczyć mi to, co właśnie powiedział jego
tata lub akurat usłyszał w telewizji –
dodaje. Reakcje otoczenia na ich niecodzienną technikę porozumiewania
się były naprawdę różne, najczęściej
jednak wywoływały spore zdziwienie. – Pamiętam zabawną historię, gdy
podczas zakupów w jednym ze sklepów, obsługa ewidentnie unikała naszej dwójki, prawdopodobnie przez
wzgląd na brak znajomości angielskiego. Była też zupełnie odwrotna sytuacja, gdy młoda ekspedientka słysząc
naszą rozmowę „skorzystała” z okazji

Mamo, mów do

Należy im się złoty medal, a czasami spotykają się z bezpodstawną krytyką, że to tylko ich wymysł, fanaberia. Są zdeterminowane,
wytrwałe i cały czas zmuszone do jeszcze większej pracy nad najważniejszym projektem w ich życiu.

K

iedy Polka wychodzi za mąż za
obcokrajowca, fakt, że dziecko
uczy się obu języków ojczystych
swoich rodziców jest dla większości zrozumiały. Jednak gdy na taką metodę wychowawczą decydują się osoby polskojęzyczne, większość z poinformowanych
robi dziwną minę. Tymczasem dziecko,
które od urodzenia słyszy oba języki żadnego z nich nie traktuje jako zło koniecznie, a wręcz przeciwnie, naturalnie i bez
przymusu je przyswaja. Do niedawna panowało przekonanie, że mieszanie dwóch
języków to dowód na brak ich rozróżniania. Dziś natomiast wiemy, że świadczy
to o bardzo dobrej znajomości obu języków. To właśnie osoby dwujęzyczne potrafią płynnie połączyć różne systemy
lingwistyczne i wykorzystać gramatykę,
a także słownictwo każdego z języków.
Barbara Zurer Pearson (językoznawca
i naukowiec Uniwersytetu w Massachusetts) w swojej książce „Jak wychować
dziecko dwujęzyczne” przekonuje, że aby
dzieci nauczyły się mówić w obcym języku powinno się zapewnić im kontakt

z językiem. Należy także zaszczepić
w nim pozytywne nastawienie do sytuacji. Jest to więc swoiste językowe sprzężenie zwrotne – im dziecku łatwiej mówić w danym dialekcie, tym chętniej go
używa.
Jakie są wady i zalety takiej edukacji?
Czy nauka dwóch języków jednocześnie
może opóźnić proces mówienia? Pamiętajmy, że każde dziecko ma swój indywidualny rytm i zegar, którego w ten sposób
raczej nie można zaburzyć. Oto mamy,
Polki, które postanowiły komunikować
się ze swoimi dziećmi po angielsku. Czy
usłyszą kiedyś „dziękuję”? Czy właśnie
na tym najbardziej im zależy?
TEKST:
BARBARA MENDYKA

Marlena Kurowska-Jankowiak
by podyskutować na temat pielęgnacji
kwiatów. Wyciągałam z niej wtedy naprawdę najróżniejsze informację i cała
nasza trójka miała uciechę – wspomina Agata.
Hugo często podróżuje z rodzicami do Londynu, gdzie bez najmniejszych oporów rozmawia z mieszkańcami miasta i radzi sobie z tym
doskonale. Kiedy po raz pierwszy
sam zrozumiał, że posiada dość nietypową zdolność? – Podczas zawodów balonowych, które odbywają się
w Lesznie, Hugo zauważył lądujący blisko nas balon. Zapytał mnie, czy może
tam pobiec. Ekipa była obcojęzyczna,
ale Hugo ekspresowo odnalazł się w sytuacji. Inne dzieciaki stały biernie przyglądając się sprawie, Hugo dyskutował,
wzniósł się w powietrze razem z ekipą.
Gdy wracaliśmy już do domu przyznał,
iż to naprawdę super sprawa, że zna język angielski – opowiada Agata.

Od 7 miesięcy jest
mamą Nataszki.
Ukończyła leszczyńskie Nauczycielskie
Kolegium Języków
Obcych. Od 14 lat
jest pedagogiem.
Pracuje w II Liceum
Ogólnokształcącym
w Lesznie, a niedawno „przebranżowiła
się” i uczy nastolatków geografii do
matury międzynarodowej w języku
angielskim. Obecnie jednak oddaje
się swojej ulubionej
pracy, zawodowo
spędzając czas z córką. Natasza jeszcze
nie mówi, ale redakcja będzie śledzić jej
poczynania.

Zdjęcie: Dawid Mazur
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# kobieta i dziecko

mnie in English!

- Gdy dowiedziałam się, że zostanę mamą, w mojej głowie pojawił się pomysł,
że będę do dziecka mówić w języku angielskim. W praktyce okazało się to jednak bardzo trudne… - mówi Marlena.
W sytuacjach stresowych, a takich nie
brakuje świeżo upieczonej mamie, automatycznym i jak najbardziej naturalnym odruchem jest zwracanie się do
osób w naszym otoczeniu w języku ojczystym. Nawet dla osób, które znają język perfekcyjnie, sporym wyzwaniem
jest słownictwo. Najzwyczajniej w świecie brakuje nam słówek z dziedziny, której wcześniej w ogóle nie dotykaliśmy.
Dzieci to właśnie ten obszar, którego
doświadczamy dopiero, gdy sami je
posiadamy.
– Wróciłam z Nataszą ze szpitala do domu i okazało się, że połowa niemowlęcych gadżetów jest mi obca w języku
angielskim. Od czego jednak są skojarzenia… i tak grzechotka to pochodna słowa grzechotnik. Słowa „łóżeczko” widziałam podczas studiów w szekspirowskiej
powieści – opowiada Marlena. Nauka

języka obcego w późniejszych latach
życia kosztuje sporo zachodu. Właściwie wszystkiego uczymy się od nowa
i na pamięć.
– To żmudny proces, uzmysłowiłam sobie ile czasu, jak wiele lat życia poświęciłam na to aby ten język znać perfekcyjnie, chciałabym to swojej córce ułatwić.
Niezwykle ważne jest wtedy wsparcie bliskich nam osób, zwłaszcza, gdy dookoła
wszyscy mówią tylko po polsku. Mój mąż,
dziadkowie Nataszki bardzo nam kibicują, w chwilach mojej słabości podtrzymują na duchu i zapewniają, że to dobra
inwestycja w przyszłość dziecka – tłumaczy Marlena. Największą obawą mamy
dziewczynki jest jednak to, że nasze
społeczeństwo nie jest na takie wychowanie gotowe. Bardzo chciałaby, żeby
Natasza mogła uczęszczać do takiego
przedszkola, gdzie będzie spotykać się
z dziećmi w takiej samej sytuacji. Wykorzystując wówczas metodę Montessori Natasza uczyłaby się od samego początku obu języków, co ma zapewnić jej
łatwiejszy start w dorosłość.
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Jolanta Perczak
Jest mamą samodzielnie wychowującą 6 letniego Tymoteusza. Pedagog
z 20 letnim doświadczeniem. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie oraz University of York w Anglii. Uczy języka angielskiego, jest koordynatorką Matury Międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Od tego roku jest konsultantem w nowo powstałej
Pracowni Ds. Wdrażania i Wspierania Dwujęzyczności oraz Projektów
w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Timmy zaczął mówić w wieku dwóch lat.

Również i w tym przypadku cały proces został zaplanowany i przemyślany.
Pierwsze słowa w obcym języku padły już na porodówce. Fachowa literatura była nieocenionym źródłem gdyż na
rady innych doświadczonych nie było szans. Sytuacja tej dwójki jest o tyle
prostsza w odbiorze przez innych, że
syn pani Jolanty ma dwie narodowości.
– Bardzo ważne było dla mnie to, aby
Timmy potrafił komunikować się również w języku ojczystym swojego ojca Australijczyka. Musiałam to jakoś rozwiązać
przez wzgląd na dzielącą ich odległość.
Weszłam więc w rolę rodzica, który mówi po angielsku, a moi rodzice zadbali
o język polski Tymka – tłumaczy Jolanta.
Ze względu na swoją profesję i wychowywanie syna w pojedynkę większość
sytuacji, w których uczestniczą codziennie odbywa się po angielsku. W efekcie
syn po polsku zaczął mówić rok później.
– Nie był to jednak żaden powód do niepokoju. Wszystko wyrównało się, gdy
Timmy w wieku 4 lat poszedł do przedszkola. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że
dzięki swojej dwujęzyczności wyprzedza
w rozwoju rówieśników. Jest bystry, dociekliwy, bardzo łatwo przyswaja nowe
wiadomości i umiejętności – opowiada Jolanta. Kiedy po pół roku wróciła
do pracy, wychowanie Tymka przejęła
babcia, która wraz z dziadkiem komunikowała się z nim po polsku. Co ciekawe
przez pewien czas, Timmy do osób starszych zwracał się po polsku, a do osób
młodszych po angielsku. Na pytanie,
który język woli, zdecydowanie odpowiada, że angielski. Wychowanie syna
w dwóch lingwistycznych światach nie
przysporzyło nigdy większych kłopotów językowych. Większość ludzi obawia się, że dzieci będą miksować dwa

języki.
– To się zdarzyło dosłownie kilka razy na
samym początku nauki mówienia. Zabawne natomiast było to, gdy Timmy
wrócił z przedszkola, gdzie miał lekcję angielskiego. Gdy zapytałam czego nowego
się nauczył, okazało się, że było to polskie
słowo „piórko”. Dla dziecka nauka dwóch
odmiennych języków jest bezbolesna. To
właściwie nie jest nauka, tylko naturalny
proces przyswajania języka – stwierdza
Jolanta. Dla Tymka językiem wiodącym
jest angielski. Gloryfikowanie angielszczyzny nie było jednak celem mamy
chłopca.
– Chcę żeby naturalnie posługiwał się tymi dwoma językami. Dziś znajomość
angielskiego nie jest niczym nadzwyczajnym. Jest to język międzynarodowy i jestem przekonana, że dla pokolenia mojego syna jego znajomość będzie
konieczna. Podjęta przeze mnie decyzja
o dwujęzyczności Tymka niczego mu nie
ujmuje, a wręcz przeciwnie - przekonuje Jolanta. Nie wszystko zawsze szło
zgodnie z planem. Timmy, bardzo rozmowny w domu, w grupie rówieśniczej
mówił raczej mało. Było to dla niego frasujące przeżycie, bo czuł, że „odstaje”
od dzieci mówiących po polsku. Z biegiem czasu jednak sytuacja się zmieniła i teraz Timmy mówi biegle w obu
językach. W domu sięga częściej po angielskie bajki, woli też oglądać angielskie kanały w TV – te po polsku ogląda
u babci.
– Nigdy nie ingerowałam w jego wybór.
Nie udawałam też, że nie znam i nie rozumiem języka polskiego. Timmy jest dwujęzyczny i o to mi chodziło. Skupiam się
na tym co jest tu i teraz, a nie na ewentualnych późniejszych decyzjach syna – puentuje Jolanta.

40

# kobiecym okiem

Kakao na poprawę nastroju
Znamy je dzięki Majom
i Aztekom. To właśnie
w Amer yce Środkowej
ziarno kakaowca było tak
wartościowe, że zostało ówczesnym środkiem
płatniczym.
Do Europy trafiło dzięki
Kolumbowi i dziś jest już
powszechnie znane. Ba,
większość z nas nie wyobraża sobie życia bez tabliczki czekolady, która z ziaren kakaowca powstaje.
Niestety to właśnie ta

czekolada bywa zgubna,
gdyż konkretne korzyści
zdrowotne są obecne tylko
w kakao. Dlatego zawsze
wybieraj czekoladę gorzką
z największą ilością kakao
bez dodatku półfabrykatów.
Surowe kakao zawiera wiele
wartościowych składników:
Jest źródłem magnezu, które łagodzi stres i zapobiega depresji. Zawiera żelazo, cynk, chrom i potas. Jest
naturalnym afrodyzjakiem,
bogatym w witaminy z gruby B, C oraz E.

Szybki przepis na gorący kubek kakao:
- dwie szklanki mleka
- 2 łyżki prawdziwego gorzkiego kakao
- odrobina miodu jeśli jesteś wielbicielem słodkości
- wersja dla tych, którzy lubią eksperymentować – dodaj szczyptę chili

REKLAMA

Zielona moc witamin

Pewnie nie raz zastanawiałaś się, jak szpinak może smakować z kiwi, czy mango. W mediach bombardują informacjami o tym, jak zdrowe i oczyszczające
są koktajle. Jeśli jeszcze takiego nie piłaś, odważ się i przekonaj, że naprawdę
smakuje pysznie!
Z szafki kuchennej wyciągnij swój blender, przygotuj garść szpinaku i to co zielonego masz pod ręką. Może być kiwi, może być awokado. Dołóż dwa jabłka, odrobinę
soku z cytryny, jednego banana lub mango, a nawet i pomarańczę. Do pojemnika
z pokrojonymi składnikami dolej szklankę wody (lub pół jeśli wolisz żeby koktajl był
gęstszy). Zmiksuj wszystko przez około minutę i… voilà! Porcja witamin na drugie
śniadanie gotowa.

TEKSTY: BARBARA MENDYKA

# kobieta (nie)zwykła
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Agnieszka Jerzyk
Odpoczywam gdy…

W moim księgozbiorze…

wszystkie obowiązki są na liście odhaczone. To dlatego,
że nie lubię niczego odkładać na później. Jeśli nie uda
mi się dopiąć czegoś na przysłowiowy „ostatni guzik”,
notorycznie wracam do tego myślami i nie mogę zaznać spokoju.

można znaleźć mnóstwo biografii znanych sportowców. Inspirują mnie i dają siłę do dalszego działania. Uwielbiam też czytać romanse, które od czasu
do czasu przeplatam z kryminałem.

Uśmiecham się…

Zdjęcie: Olek Bortel

gdy widzę szczęśliwych ludzi. Moim zdaniem tylko
człowiek jest w stanie uszczęśliwić drugą osobę. Nie jestem typem zazdrośnicy, doceniam zawsze to co mam.
Widząc szczęśliwych, uśmiechniętych ludzi, sama cieszę się ich szczęściem.

W moim mieście…
gdy tylko mam okazję zaprosić tu swoich znajomych, zabieram ich w dwa miejsca. W kawiarni Delicje raczymy się słodkościami, a w lasach w Trzebani,
gdzie mój dziadek miał leśniczówkę, zwiedzamy
piękne i dzikie miejsca, które znam jak własną kieszeń. Spędziłam tam całe swoje dzieciństwo.

Nasza rodowita leszczynianka, 15 stycznia skończyła raptem 30 lat, a na swoim koncie zawodowym już ma udział
w Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Kiedy
odstawi rower do garażu, strój kąpielowy rozwiesi na suszarce, a buty do biegania schowa do szafy, marzy o… dalekiej wyprawie samochodem w piękne
miejsce i skoku ze spadochronem. Chciałaby się zakochać z wzajemnością i stworzyć rodzinę 2+ co najmniej 2.

Zdarza się…
Jestem…
uparta jak osioł. Biorę życie takim, jakie jest i staram się
nie rozpamiętywać kiepskich momentów. Nieustannie
patrzę w przyszłość, czasem zakładając przy tym różowe okulary i błądząc z głową wysoko w chmurach, ale
nie przeszkadza mi to. Ani trochę.

Uwielbiam…
podróżować samolotem i jeździć samochodem. Wtedy wyłączam się, resetuję umysł, stopuję myśli. Mam
wtedy okazję pobyć sama ze sobą. Podziwiam wtedy
to, co za oknem, wspominam, marzę i robię plany.

że w moim życiu bywają dni bez treningu, ale nie wyobrażam sobie dnia bez kawy. Jestem wielką fanką kawy, a to oznacza, że nie umiem odmówić sobie również
towarzystwa słodyczy. Potrafię spalić całe mnóstwo kalorii, ale przydałoby się odstawić je mimo wszystko na
dalszy plan.

Nie potrafię…
zrozumieć ludzi, którzy śmiecą. Podróżując po świecie zauważyłam, że często miarą piękności danego miejsca jest
właśnie jego czystość. W Polsce naprawdę jest wiele niesamowitych miast, szlaków, ale gdyby nie były one aż tak
zaśmiecone, robiłyby jeszcze większe wrażenie. Papierki
do kieszeni!
TEKST: BARBARA MENDYKA

Humor
na lutowe dni

:)
- Niczego nie zauważyłeś?
- Włosy podcięłaś?
- Nie!
- Nowa sukienka?
- Nie.
- No to nie wiem...
- Włosy podcięłam!
- Przecież na początku o tym mówiłem!
- Zgadłeś, a miałeś zauważyć.
:)
Napis z tyłu na TIRa:
‚’Zanim zajedziesz mi drogę, pamiętaj,
że ten samochód wyszedł zwycięsko
już z 12 wypadków drogowych!’’
:)
W kościele Franek zaczepił w drzwiach
księdza:
- Czy to w porządku, jeśli jedna osoba
czerpie korzyść z pomyłki drugiej?
- Oczywiście, że nie!
- W takim razie - powiedział młody
człowiek - chciałbym, żeby ksiądz rozważył zwrócenie mi pięciuset złotych,
które zapłaciłem za ślub w lipcu.
:)
Wczoraj wieczorem moja żona zagroziła mi rozwodem. Wyrzucała mi, że nie
dbam o nią, że już jej nie kocham i że
nie pamiętam nawet daty jej urodzin.
- Oczywiście, że pamiętam! 20 listopada - powiedziałem.
- Och, kochanie, jednak pamiętasz powiedziała udobruchana żona.
A ja byłem w szoku. Szansa była jak 1
do 365...
:)

Samolot rejsowy Moskwa - NY. Startuje. Po chwili jednak wraca na lotnisko
w Szeremietiewie. Po godzinie samolot
ponownie startuje. Jeden z pasażerów
pyta stewardesę, co było przyczyną
powrotu samolotu na lotnisko:
- Pilota zaniepokoił dźwięk, który wydobywał się z lewego silnika. Godzinę nam zajęło znalezienie drugiego
pilota.
:)
Mój dziadek jest weteranem II wojny światowej. Podczas bitwy o Anglię
zniszczył 8 niemieckich samolotów.
Zdecydowanie najgorszy mechanik
w historii Luftwaffe.
:)
Kłótnia małżeńska.
Mąż: - Chciałbym umrzeć!
Żona: - Ja też!
Mąż: - To ja już nie!
:)
Na weselu drużba mówi:
- A teraz proszę, aby żonaci mężczyźni
stanęli obok osoby, która je uszczęśliwia.
Biednego barmana prawie zagnietli na
śmierć…

średnie

Mieszkanie, środek nocy. Facet ubrany
na czarno, na głowie kominiarka, budzi
drugiego. Obudzony pyta ze strachem
w głosie:
- Kim pan jest?
- Włamywaczem.
- Czemu mnie pan budzi?
- Chciałem pana o coś zapytać.
- Słucham.
Włamywacz oświetla latarką mieszkanie.
- Pan tak żyje?!

Sudoku
łatwe

# rozrywka

:)
Dwaj koledzy stoją przy jeziorze. Obok
jedzie konno chłop i pyta:
- Panowie, głęboka ta woda?
- Skądże! Ledwo koła zamoczycie – odpowiadają.
Chłop zaczyna tonąć z kołem i wozem,
po chwili widać już tylko kapelusz.
- Patrz, Józek, jak dziesięć minut temu
szły kaczki, to im tylko nogi zakryło.
:)
Mówi Janusz do Staśka:
- Sprzedałem fortepian żony, by było spokojniej w chacie i kupiłem jej
saksofon.
- Jak to? Przecież też będzie hałasować.
- Tak, ale przynajmniej nie będzie
śpiewać.
OPRACOWAŁ: MICHAŁ DUDKA

trudne
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# rozrywka

HOROSKOP
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Waga (23.09 – 22.10)

To bardzo dobry miesiąc dla Ciebie pod względem finansowym i zawodowym, można śmiało powiedzieć, że będzie Ci spadać manna z nieba, wystarczy złapać. Zadbaj o większy komfort w domu, stwórz swój azyl.

Baran (21.03 – 19. 04)

Postaraj się zachować realny osąd, ponieważ przed Tobą pojawią się osoby fałszywe, liczące tylko i wyłącznie na jakiś zysk, bądź mają nieczyste
pobudki. Nie wyolbrzymiaj spraw, które są do szybkiego rozwiązania.

Skorpion (23.10 – 21.11)

Nie możesz siedzieć i nic nie rozbić, bo samo nic się nie zrobi. Potrzebujesz zmian i musisz zacząć coś w tym kierunku robić. W sprawach finansowych i zawodowych raczej stagnacja, za to w domu może zawrzeć.

Byk (20.04 – 22. 05)

Czeka Cię jakaś miła niespodzianka, ale wszystko w Twoich rękach. Nie
zacietrzewiaj się w pewnej sytuacji, a okaże się, że w zasadzie sama się
rozwiąże, bez tworzenia zupełnie niepotrzebnego konfliktu.

Strzelec (22 11 – 21. 12)

Zadbaj o swój kręgosłup, nie możesz tego bagatelizować. W sferze uczuć
w końcu odczujesz ulgę i szczęście wewnętrzne. Teraz sprzyja Ci czas na
nowe inwestycje w siebie, skończ jakiś kurs lub zapisz się do szkoły.

Bliźnięta (23.05 – 21. 06)

Pozwolisz sobie na snucie daleko siężynych planów, nawet jeśli nastąpi jakieś małe potknięcie, szybko znajdziesz rozwiązanie. Dość dziwnie
potoczą się sprawy zawodowe, jednak zdecydowanie wyjdziesz na tym
dobrze.

Koziorożec (22.12 – 19. 01)

Większą wagę przykładaj do swojego stanu, masz skłonność do pracoholizmu, co przekłada się z niekorzyścią właśnie na zdrowie, ale jak i na rodzinę. Będziesz musiał zadbać o atmosferę w domowych pieleszach.

Rak (22.06 – 22.07)

Przede wszystkim w tym miesiącu zadbaj o swój układ pokarmowy, będziesz odczuwał przy zaniedbaniu silny dyskomfort i ucisk. Najwyższa pora zadbać o zmianę diety i zwiększenia dawki codziennego ruchu.

Wodnik (20. 01 – 18. 02)

Skończ z niefrasobliwością i weź byka za rogi, za bardzo wycofujesz się
z życia, a w zasadzie ze wszystkich tych rzeczy, które tak naprawdę są bardzo ważne dla twojej rodziny. Znajdź swoje miejsce.

Lew (23.07 – 23.08)

Ryby (19.02 – 20.03)

Uda ci się rozwiązać sporne kwestie. Sprawy, które wydawały się beznadziejne znajdą swoje szczęśliwe rozwiązanie. Znacząco uważaj na serce
i cały układ krwionośny, nie lekceważ objawów jakie wysyła Ci ciało.

Musisz się bardziej wyciszyć, wszytko zależy tylko od Ciebie, a lubisz się
niestety wprowadzać w stan ciągłej irytacji, co negatywnie wpływa nie
tylko na Ciebie i Twoje zdrowie, ale również na Twoje otoczenie.

Panna (24.08 – 22.09)

Nie staraj się być perfekcyjny, ponieważ ludzie nie są idealni, a Ty na siłę
będziesz próbował zmienić otaczającą cię rzeczywistość, niestety przyniesie Ci to tylko złość i frustrację. Daj się ponieść porywom serca.

Horoskop klasyczny na luty 2018 r.
opracowała wróżka Nadija.

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

Wijewo

Włoszakowice

Kontakt z redakcją: leszczyniak@mtlmedia.pl

Lipno

Osieczna

Wydawca i adres redakcji:
MTL Media sp. z o. o.
ul. Geodetów 1, pokój 110
64-100 Leszno

Krzemieniewo

Leszno
Święciechowa

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

Rydzyna
Poniec

W naszym zasięgu
prawie 150 tysięcy osób!

Druk: Polska Press Sp. z o. o. Oddział Poligrafia
Drukarnia Poznań
ul. Malwowa 158
60-175 Poznań/Skórzewo
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów lud
odmowy ich publikacji. Nie odpowiadamy za treść reklam i ogłoszeń.

Bojanowo

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

44

# ludzie

Ewangelizując muzyką
Ks. Konrad Rapior pełni posługę kapłańską w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Rydzynie. Jest też gitarzystą i liderem chrześcijańskiej kapeli rockowej Pinokio Brothers. Powiedzieć o nim, że jest człowiekiem wielu pasji, to zdecydowanie za mało…
Aresztowanie na Białorusi
Ksiądz Rapior nie boi się wyzwań. Jest
osobą otwartą, gotową zmierzyć się
z każdym zadaniem. Udowodnił to podczas pobytu na Białorusi.
- W 2002 roku kolega namówił mnie do
wyjazdu na Białoruś. Było to krótko po
moich święceniach. W żadnym wypadku nie był to wyjazd turystyczny, czy tym
bardziej wypoczynkowy - mówi.
Ksiądz Konrad na wschód Europy wyjechał z misją duszpasterską. W Brześciu odbywały się rekolekcje oazowe,
w których miała uczestniczyć tamtejsza
młodzież.
- Mniej więcej wiedziałem, co mnie
czeka. Mój kolega, kleryk, już od roku przebywał na Białorusi. Działał tam
duszpastersko oraz zajmował się pomocą charytatywną - opowiada.

Ksiądz Konrad Rapior (drugi od prawej) z zespołem.

Najbardziej obawiał się języka.
W szkole bardzo dobrze opanował język rosyjski, jednak praktycznie nigdy
nie używał go w życiu codziennym. Na

szczęście już po kilku dniach zniknął
problem bariery językowej.
- Bardzo pomogła mi pewna siostra
zakonna. Znała zarówno polski, jak

Ksiądz Konrad Rapior:
Jeśli czymś nasiąkamy, to właśnie tacy jesteśmy, tak funkcjonujemy, tak postrzegamy świat, tak myślimy, tak mówimy i tak
też tworzymy.

i rosyjski czy białoruski. Bez niej raczej
nie mógłbym przeprowadzić samodzielnie rekolekcji… - przyznaje.
Rekolekcje zakończyły się ogromnym
sukcesem. Ksiądz Konrad podszkolił język, poznał mnóstwo ciekawych
osób. Choć początek zapowiadał raczej
tragedię…
- Najgorszy moment był na granicy. Byłem zbyt pewny siebie i niepotrzebnie
wdałem się w utarczki słowne z Służbą
Graniczną. W konsekwencji trafiłem na
komisariat. Musiałem odpowiedzieć na
masę pytań. Atmosfera była nieprzyjemna, choć większość rzeczy była na pokaz. Z całych sił starano się udowodnić,
kto ma władzę. Popełniłem jednak kilka
błędów. Chociażby taki, że przekraczanie granicy w koloratce nie było najlepszym pomysłem - wspomina.

# ludzie
Miał jednak szczęście. Skończyło się
na pliku dokumentów z pouczeniami,
jak należy zachowywać się na terytorium Białorusi. Musiał się także codziennie meldować na komisariacie,
aby zdać relację z całego dnia.
Ksiądz Konrad poznał także mnóstwo
fascynujących osób. Jedną z nich zapamięta do końca życia…
- Pewnego dnia przyjechał po mnie....
Adam Mickiewicz! Witając się z nim,
powiedziałem, że ja z kolei nazywam się
Juliusz Słowacki. Myślałem, że sobie po
prostu żartuje, nie mógł się przecież tak
nazywać! Było jednak dokładnie na odwrót… - mówi.

Inspiracje

Ksiądz Konrad w wolnych chwilach
pisze własne utwory muzyczne. Skąd
czerpie inspiracje?
Marshall McLuhan w latach 70. powiedział takie zdanie: „Powiedz mi, ile godzin dziennie oglądasz telewizję, a powiem ci, jakim jesteś człowiekiem”.
- Wychodzę z podobnego założenia. Jeśli czymś nasiąkamy, to właśnie tacy jesteśmy, tak funkcjonujemy, tak postrzegamy świat, tak myślimy, tak mówimy
i tak też tworzymy. Najczęściej słucham
muzyki worship, która jest jednocześnie
moją największą inspiracją - dodaje.
Ks. Konrad słucha głównie muzyki
chrześcijańskiej, pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, jest
to drugi (zaraz po country) najpopularniejszy gatunek muzyczny w USA:
- Zaczynam jednak coraz bardziej wierzyć w tak zwaną "Bożą iskrę". Tytułową piosenkę nowej płyty napisałem
w dwadzieścia minut! Normalnie zajmuje mi to mnóstwo czasu. Z Bożą pomocą
zrobiłem to znacznie lepiej i szybciej…

Synteza

Ksiądz Rapior kiedyś interesował się
także koszykówką, nurkowaniem ekstremalnym i ornitologią.
- Miałem mnóstwo pasji. Prawda jest
jednak taka, że w pewnym momencie trzeba się na coś zdecydować. Nie
można skakać z kwiatka na kwiatek
- przekonuje.
Obecnie, oprócz muzyki, jego największą pasją jest Sprawa Boża. Posługa kapłańska musi być pasją, aby była prowadzona z serca do serca:
- Muzyka to także język Boga. Niektóre rzeczy można wyrazić wyłącznie
śpiewem. Dla mnie to narzędzie ewangelizacji. Muszę jednak mieć pewność, że Pan Bóg tego chce. W 2003
roku wydaje mi się, że dostałem takie
potwierdzenie…
TEKST: KAMIL DUDKA
ZDJĘCIA: KRZYSZTOF PACHOLCZYK/
MAREK FRĄCKOWIAK
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# organizacje pozarządowe

Zostaw swój 1% w Lesznie

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017
LP.

KRS

NAZWA ORGANIZACJI

LP.

KRS

NAZWA ORGANIZACJI

1

0000122672

AEROKLUB POLSKI, cel szczegółowy: AEROKLUB LESZCZYŃSKI

31

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299

2

0000073867

CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU

32

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298

33

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 15 LESZNO 8169

3

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA „PODAJ DALEJ”

4

0000024181

FUNDACJA „DR CLOWN” O/LESZNO, cel szczegółowy: LESZNO

34

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 8060

5

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

35

0000270261

6

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

36

0000028529

SATORI LESZNO KLUB KARATE, cel szczegółowy: SATORI LESZNO

7

0000548026

FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY

37

0000081477

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W LESZNIE

38

0000078144

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

39

0000348075

STOWARZYSZENIE „KOLORY”

IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

40

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ „ŻYCIE JEST PIĘKNE”

41

0000034219

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

42

0000068839

43

0000296593

44

0000408759

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

45

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

46

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

47

0000219986

48

0000056976

49

0000270261

50

0000270261

51

0000210172

INICJATYW OBYWATELSKICH „PISOP”

FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO,

8

0000313956

9

0000153535

10

0000076552

FUNDACJA „ODZEW”

11

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

12

0000466115

FUNDACJA STREFAPL

13

0000212272

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

cel szczegółowy: LESZNO
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO,

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMII ODDZIAŁAMI
SPECJALNYMI W LESZNIE, cel szczegółowy: PRZEDSZKOLE 21 LESZNO 8044

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI
IM.JANUSZA KORCZAKA
STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” I GARNIZONU LESZNO

14

0000270261

15

0000420287

16

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE „DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM”

17

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE „KLUB ABSTYNENTÓW” W LESZNIE

18

0000248353

19

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE „AMAZONKA”

20

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

21

0000055622

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

52

0000427837

22

0000028529

MKS REAL-ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL-ASTROMAL

53

0000270261

23

0000385915

54

0000270261

24

0000309320

55

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

56

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

57

0000213545

58

0000270261

59

0000203999

60

0000270261

61

0000266321

25

26

27

28

29

30

0000074145

0000270261

0000270261

0000270261

0000270261

0000270261

cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE
IM. FRYDERYKA CHOPINA

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE „RAZEM Z NAMI” NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W LESZNIE,
z dopiskiem: Koło Leszno
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE,
cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE,
cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 IM KUBUSIA PUCHATKA,
cel szczegółowy: PM 7 MISIA USZATKA LESZNO 8108
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE,
cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ Ii II STOPNIA
IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE
STOWARZYSZENIE „PRZYJACIEL SZKOŁY” W LESZNIE
STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ „MŁODA POLONIA
ASTROMAL” , cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041
STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy: KLUB CRC LESZNO 8241
STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI z dopiskiem:
MŁODZIEŻOWA SEKCJA KOSZYKÓWKI POLONIA 1912 LESZNO
STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE,
cel szczegółowy: SP NR 1 LESZNO 2011
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO,
cel szczegółowy SP NR 12 LESZNO 2054

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA PRZY SP NR 1 W LESZNIE ,
cel szczegółowy: UKS JEDYNKA LESZNO 4290
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH
DROGOWYCH I KOLEJOWYCH „POMOC” Z SIEDZIBĄ W LESZNIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO-TELEKOMUNIKACYJNYCH,
cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA,
cel szczegółowy: Hufiec Leszno

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 ZIELONY ŚWIAT,
cel szczegółowy: ZIELONY ŚWIAT LESZNO 6223

*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie https://bip.kprm.gov.pl

# kalendarium imprez

Data

47

Nazwa imprezy

3 lutego
godz. 16-18

Kwadratowe Prezentacje – występ sekcji tanecznej „Puenta” Klubu Kwadrat, Aula PWSZ w Lesznie (ul. Mickiewicza 5)

4 lutego
godz. 16-17

Salon historyczno–artystyczny. „Profesje mieszkańców Leszna w XVIII i XIX wieku w oparciu o kolekcję portretów leszczyńskich królów kurkowych”, Muzeum Okręgowe w Lesznie (Pl. Metziga 17)

4 lutego
godz. 16-19

Koncert charytatywny „Serce Daje Moc!” dla Huberta i Maksa, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (ul. Chrobrego 3a)

10 lutego
godz. 18

„Seksmisja i inne moje misje” - wieczór autorski Olgierda Łukaszewicza, Winiarnia Zielona 14, Leszno

18 lutego
godz. 16

Etno Spotkanie „Zapusty, ostatki, podkoziołek czyli dawny wiejski karnawał”, Muzeum Okręgowe w Lesznie (Pl. Metziga 17)

Wystawy czasowe w Lesznie
„Oblicza Pejzażu” ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (Budynek Główny, Pl. Metziga 17)
„Rozpend. Leon Rozpendowski 1897-1972” (Galeria Sztuki, ul. Narutowicza 31)
Wystawa czasowa „Pusty Dom - XVII Łemkowskie Jeruzalem”
w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5) [do 17 lutego]
Autorska wystawa fotografii Szymona Brodziaka w Galerii Lochy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (ul. Chrobrego 3) [od 2 do 17 lutego]

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

48

# motoryzacja

Salon przez duże „S”
Ponad 1200 aut rocznie sprzedaje się w salonie samochodowym auto-loco.pl pod Lesznem. Grono zadowolonych Klientów, którzy polecają to miejsce dalej, stale rośnie. Fakt ten nie jest dziełem przypadku. Wysokie standardy sprzedaży, transparentność
i nieustanna troska o zadowolenie Klienta robią swoje. Ponadto w bogatej ofercie nieustannie znajduje się około 350 aut różnych marek. Jest w czym wybierać!
pozwoliły stworzyć markę godną zaufania i polecenia.
- Cechuje nas otwartość i sumienność.
Sprzedajemy tylko „nasze” samochody, dokładnie sprawdzone i przetestowane – dorzuca drugi specjalista ds.
sprzedaży Maciej. - Poza tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, są u nas możliwe wszelkie formy
zakupu: płatność gotówką, przelewem,
pozostawienie swojego auta w rozliczeniu, kredyty i leasingi.
Kupując samochód w auto-loco.pl
można liczyć na dwuletnią gwarancję na podzespoły mechaniczne, co
znacznie poprawia komfort zakupu.
- S p r z e d a j e m y, s k u p u j e m y, z a mieniamy… D o każdego K lienta
podchodzimy indywidualnie, z uśmiechem i pełnym profesjonalizmem.
Naszą postawę jako handlowców
ukształtowała najstarsza technika
sprzedaży: Klient nasz pan! - zaznacza
Arek.
Warto dodać, że salon auto-loco.pl
w ostatnich latach otrzymywał tytuł
Dealera Roku od VIP Gwarant Service
(„Tu kupisz bez ryzyka”). Bardzo wysoko w rankingu zaufanych partnerów Auto-Loco stawiali także AXA Direct i Getin Bank.
- Solidna, uczciwa praca z naszej strony przekłada się na dobra kondycję firmy, a ta z kolei pozwala nam wspierać
lokalne inicjatywy i organizacje, między innymi kluby sportowe KS Futsal
Leszno i Unię Leszno – kończy Wojtek.

Salon samochodowy auto-loco.pl
Leszno, ul. Poznańska (za wiaduktem kolejowym)
(13/2018)

- Specjalizujemy się w autach salonowych pochodzenia polskiego. Dysponujemy bardzo dużą różnorodnością pojazdów, praktycznie wszystkich
marek. W ofercie mamy zarówno niedrogie samochody warte kilka tysięcy
złotych, jak i te luksusowe, które kosztują nawet kilkaset tysięcy złotych.
Wszystkie łączy pełna dokumentacja
dotycząca przebiegu. Wszystkie są też
zarejestrowane. Przeważają roczniki
2007-2017 – mówi Wojtek, specjalista
ds. sprzedaży.
Dodaje, że podstawą funkcjonowania auto-loco.pl jest utrzymanie wysokich standardów sprzedaży. O co
chodzi dokładnie?
- Przede wszystkim proces sprzedażowy rozpoczynamy pełną prezentacją samochodu w miejscu zadaszonym. Auto jest dobrze wyeksponowane
i oświetlone. Nasi specjaliści dokładnie
je opisują przedstawiając stosowne
dokumenty. W obecności Klienta czujnikiem lakieru sprawdzane są kolejne
elementy pojazdu. Oczywiście umożliwiamy jazdę próbną oraz wizytę na
stacji kontroli pojazdów czy w autoryzowanym serwisie. Bez ogródek odpowiadamy na wszelkie pytania i wyjaśniamy niejasności.
Poza tym przedstawiciele auto-loco.pl służą profesjonalnym doradztwem w kwestii doboru samochodu
do potrzeb i możliwości Klienta. Nie
bez powodu goszczą u nich kierowcy z całej Polski, a nawet z zagranicy.
Lata skutecznych działań na rynku

509 840 504 / 502 781 537
www.auto-loco.pl

