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Pr zeczytałeś?
Podaj dalej!

Grypa wciąż w natarciu
W tym sezonie do połowy lutego w Lesznie
i powiecie leszczyńskim odnotowano ponad
37 tysięcy zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. To o około 4 tysiące przypadków
więcej niż rok wcześniej o tej samej porze. Czy
rzeczywiście grypa jest tak straszna jak ją malują i czy można obronić się przed wirusem?

Oszustwa
zasilane
energią
Jeśli odwiedza was majster informujący o obniżce cen, nowej usłudze albo o konieczności zmian w sieci, jeśli mówi
ogólnikowo, że jest z „energetyki” i jeśli podsuwa papiery do
podpisania - uważajcie! Bądźcie asertywni nawet wówczas,
gdy w jego mniemaniu podpis
to konieczność. Tylko w ostatnim roku do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie
zgłoszono kilkadziesiąt spraw
dotyczących naciągania na tani prąd.

czytaj # 14

Kobiety łagodzą
obyczaje
Ewelina Głowacz (23 lata) i Eliza Rutecka (29 lat) od kilku miesięcy pełnią
służbę w Straży Miejskiej w Lesznie.
Nam opowiedziały, jak to jest pracować w męskim gronie i zdradziły, w jaki sposób w stosunku do nich zachowują się osoby karane mandatami.

czytaj # 38-39

czytaj # 16-17
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# krótko i na temat o tym, co w lutym
Strefy aktywności
w różnych częściach miasta
LESZNO > Miasto chciałoby wybudować otwarte strefy aktywności. Znalazłby się one w różnych częściach miasta. Zgodnie z założeniem miałoby powstać pięć takich stref, które zostałyby pobudowane w różnych wariantach.
Pierwszy z nich przewiduje siłownię plenerową, a także strefę wypoczynku
(dla Gronowa, Grzybowa i w centrum przy ulicy Włodarczaka). Drugi wariant
byłby opcją wzbogaconą o plac sprawnościowy (rejon ulicy Francuskiej oraz
trójkąt ulic 1 Maja i Henrykowskiej). Całość miałaby zostać otoczona ogrodzeniem. Celem budowy stref aktywności jest między innymi integracja
mieszkańców. Samorząd Leszna stara się o dofinansowanie na budowę pięciu wspomnianych stref z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Możliwa do pozyskania kwota wynosi 175.000 złotych. Czy to się uda? Decyzja będzie znana
prawdopodobnie w pierwszej połowie roku.
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Wiatrak zmieni lokalizację
LESZNO > Koźlak górujący nad Podwalem nie
zniknie z krajobrazu miasta, lecz ma zyskać
drugie życie. Wszystko za sprawą dotacji przekazanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawie 600.000 złotych ma
zostać przeznaczone na przeniesienie i remont
zabytku. Koźlak został zbudowany prawdopodobnie w 1705 roku i pierwotnie stał na
terenie Sławy. Później został przeniesiony do
Leszna, gdzie był użytkowany aż do połowy lat
osiemdziesiątych XX wieku. Właściciele zabytku, w trosce o dalsze losy obiektu, postanowili
przekazać go miastu. Wiatrak miałby trafić na
teren należący do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych
w Lesznie. Tam, po remoncie, zostanie uruchomiony i udostępniony zwiedzającym. Koźlak,
który przejdzie pierwszy remont od ponad 30
lat, stanie się obiektem muzealnym, pełniącym
również funkcje edukacyjne.
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Darmowe badania
kości i słuchu
POWIAT LESZCZYŃSKI > W ramach
profilaktyki osteoporozy mieszkańcy powiatu leszczyńskiego powyżej
30. roku życia będą mogli wykonać
bezpłatne badania kości. W ramach
tej samej akcji, której organizatorami są Powiat Leszczyński wraz
z gminami i partnerami medycznymi, będzie można sprawdzić też
słuch.
Na badania nie trzeba się wcześniej
rejestrować.
Miejsca i terminy:
►3 marca | godz. 9-16, Rydzyna |
hala sportowa, ul. Jana Kazimierza 1
Zdjęcie: Łukasz Domagała

►5 marca | godz. 9-16, Wijewo |
przy remizie OSP, ul. Powstańców
Wlkp. 17
►17 marca | godz. 9-16, Święciechowa | przy sali wiejskiej, ul. Strzelecka 7

Nawierzchnia
ścieżki w centrum
miasta do wymiany
LESZNO > Wytyczona w ubiegłym roku ścieżka rowerowa na
ulicy Słowiańskiej będzie miała
wymienioną nawierzchnię. Na razie rowerzyści muszą jeździć po
bruku, co nie jest zbyt wygodne.
Na tę przebudowę w budżecie
miasta zarezerwowano 400.000
złotych. Rodzaj nawierzchni będzie przedmiotem konsultacji z miejskim konserwatorem
zabytków.

# krótko i na temat o tym, co w lutym
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Umarł Wojciech Maciejewski

Stale przybywa mieszkańców

WARSZAWA/LESZNO > Urodził się w Lesznie i tutaj ukończył szkołę - mowa
o Wojciechu Maciejewskim, Honorowym Obywatelu Miasta Leszna, dla którego - mimo że od wielu lat mieszkał w stolicy - Leszno pozostało miastem ukochanym. W. Maciejewski okupację spędził w Częstochowie, a studia ukończył
w Poznaniu. Tam również rozpoczął współpracę z Polskim Radiem, z biegiem
czasu zostając szefem sekcji literackiej. Później został kierownikiem artystycznym rozgłośni poznańskiej. Jego pasją były radiowe słuchowiska - adaptacja
pod ich kątem utworów literackich i reżyseria. Zamiłowanie, przekute na działania zawodowe, zawiodło W. Maciejewskiego do Warszawy, do Teatru Polskiego Radia, gdzie pracował do emerytury. W tym czasie przygotował około 600
słuchowisk o charakterze literackim. W Lesznie ożywił życie muzyczne, działając na rzecz powstania Leszczyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Romana
Maciejewskiego. Za jego sprawą w mieście zaczęto organizować festiwale muzyczne. Wpłynął także na utworzenie w leszczyńskiej bibliotece gabinetu poświęconego Romanowi Maciejewskiemu. Miał 94 lata.

POWIAT LESZCZYŃSKI > Większość gmin w powiecie leszczyńskim urosła pod
względem liczby mieszkańców. Tak mówią dane opublikowane na koniec 2017
roku. Z informacji znajdujących się w rejestrze wyborców wynika, że w 2017 roku powiat zamieszkiwało 55,7 tys. osób. Dynamiczny przyrost liczby mieszkańców najlepiej jest widoczny w odniesieniu do liczby mieszkańców z 2010 roku.
Wówczas powiat leszczyński zamieszkiwało prawie 52,3 tys. osób. Najwięcej osób
mieszka kolejno w gminach: Włoszakowice, Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo,
Lipno, Święciechowa i Wijewo. Wszystkie gminy odnotowały przyrost liczby ludności. Wyjątkiem jest gmina Krzemieniewo, z której ubyło 30 osób.

KĄKOLEWO > Rada Sołecka Kąkolewa zorganizowała zabawę
dla mieszkanek wsi. Okazja to
nie byle jaka, wszak chodzi o nieco przyspieszony Dzień Kobiet.
Był więc szampan, słodkie wypieki, a także tort. Każda pani
otrzymała piękną różę, a gości
zabawiał Edward Baldys.

Infografika: piktochart.com/Łukasz Domagała

Cóż to był
za Dzień Kobiet!

Liczba mieszkańców poszczególnych gmin
powiatu leszczyńskiego w 2017 roku

Skwer nie będzie smutny
LESZNO > Jest projekt zagospodarowania skweru przy ulicy Marcinkowskiego. Miałby tam powstać tak zwany park
kieszonkowy, który będzie cieszył oczy
wszystkich, którzy zawitają w rejon dawnej dzielnicy żydowskiej. Z pewnością
nowy park stanie się również przyjazną
przestrzenią dla uczniów pobliskich szkół.
Zagospodarowaniem skweru zajmie się
Miejski Zakład Zieleni. Prace mają się rozpocząć wiosną.
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4

# krótko i na temat o tym, co w lutym
W czerni i w bieli

Nowe wozy bojowe

LESZNO > W Galerii Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej został zorganizowany
wernisaż wystawy czarno-białych fotografii Szymona Brodziaka. Jest on jednym
z wiodących fotografów reklamowych, docenianych zarówno w Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych. Brodziak, za kampanie reklamowe oraz projekty autorskie, zdobył 3 złote medale podczas Prix De La Photographie Paris 2012.
Ponadto otrzymał nagrodę Johnnie Walker Keep Walking Award za nowe ścieżki
w poszukiwaniu piękna. Wystawa trwała do 14 lutego.

GMINA PONIEC > Strażacy-ochotnicy z Ponieca, Sarbinowa i Szurkowa otrzymali nowe pojazdy. Poniec
otrzymał MAN-a do zadań ratowniczo-gaśniczych - wóz został zakupiony dzięki pieniądzom od komendanta głównego Państwowej Straży
Pożarnej oraz przy wsparciu samorządu Ponieca. Pojazd dostarczyła wyłoniona w przetargu firma Stolarczyk
z Kielc. Wóz ma napęd na cztery koła,
zbiornik na wodę o pojemności 6000
litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 600 litrów.
Nowy samochód zastąpił auto marki
Star, które zostało przekazane strażakom z Sarbinowa i Szurkowa.

Wieczór ze Świderskim
OSIECZNA > Dr Małgorzata Halec w ramach "Wieczorów Osieckich" przybliżyła
słuchaczom postać dr. Bronisława Świderskiego. Przypomnijmy, że jest ona autorką książki poświęconej wspomnianemu społecznikowi, lekarzowi i zarazem
regionaliście, rozmiłowanemu w tej ziemi. Na spotkaniu obecni byli potomkowie
Bronisława - wnuk Jerzy i prawnuk Mikołaj. Podczas prelekcji i rozmów na temat
Świderskiego można było podziwiać kadry przedstawiające najpiękniejsze zakątki gminy Osieczna.

Będzie współpraca
z krajami Grupy Wyszehradzkiej?
LESZNO > Całkiem możliwe, że uda się nawiązać kontakty z gminami położonymi nie na zachód, lecz na południe od Polski. Jest to następstwo projektu "Lokalnie na rzecz współpracy narodów" w ramach konkursu "Dyplomacja Publiczna
2017", zorganizowanego i dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W ramach projektu odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych. Ich głównym celem było
opracowanie modelu kontaktów zagranicznych. Postawiono jednak nie na kraje
Europy Zachodniej, lecz na nowy kierunek. Uruchomiono internetową podstronę Leszna w językach czeskim, słowackim oraz węgierskim, a także wydrukowano specjalną broszurę. Później w imieniu prezydenta Leszna rozesłane zostały
listy z zachęta do współpracy. Kilkadziesiąt miast rozważa podjęcie współpracy
z Lesznem.

Leszczyńskie
promowało się
na targach
REGION > Region Leszczyński wystawiał się na poznańskich targach
Tour Salon, jednej z najważniejszych imprez turystycznych w Polsce. Co roku przewijają się przez
nie tysiące osób. Organizacja Turystyczna Leszno-Region miała stoisko zlokalizowane w Strefie Pasji.
Przygotowano wiele materiałów
promocyjnych dla aktywnych, dzieci i seniorów, a także dla - ogólnie
ujmując - miłośników turystyki.

"Dziewięćdziesiątka"
pana Kazimierza
LUBIN > Kazimierz Kaźmierczak urodził się 3 lutego 1928 roku i na początku lutego świętował swoje 90.
urodziny. Był szóstym z siedmiorga
dzieci Jana Kaźmierczaka i Franciszki z domu Grześkowiak. Poza panem
Kazimierzem nie żyje już nikt z jego
rodzeństwa. Jubilat zamieszkuje rodzinne gospodarstwo razem z żoną,
synem oraz jego rodziną. Cały czas
czynnie angażuje się w życie rodziny.
Z okazji 90. urodzin pana Kazimierza
odwiedził burmistrz Krzywinia Jacek Nowak. Jubilat otrzymał dyplom,
kwiaty oraz drobny prezent.

Delegacja u prezydenta
LESZNO > U wiceprezydenta Leszna
Piotra Jóźwiaka złożyła wizytę delegacja
Leszczyńskiego Klubu Speedrowerowego Szawer. Przypomnijmy, że miasto
udzieliło pomocy Mateuszowi Ludwiczakowi w wyjeździe na Mistrzostwa
Świata w Speedrowerze. Odbyły się
one w Adelajdzie w Australii i dla M. Ludwiczaka okazały się owocne, gdyż zakwalifikował się on do finału Mistrzostw
Świata, a także trafił do szesnastki najlepszych zawodników tego sportu na
świecie. Dodajmy, że rozmowy dotyczyły również między innymi organizacji
przez klub mistrzostw, które planowane
są latem przyszłego roku.

Odszedł na wieczną wartę

Emerytów świętowanie

LESZNO > Nie żyje Andrzej Kaźmierczak, ostatni żołnierz Kampanii Wrześniowej. Urodził się w listopadzie 1919 roku w niewielkiej miejscowości koło Książa
Wielkopolskiego. Ukończył Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich nr
2 w Śremie, później służył w 63. Toruńskim Pułku Piechoty. Walczył w Bitwie
nad Bzurą, a następnie dostał się do niewoli niemieckiej. Po wojnie związał się
z Lesznem. Miał 98 lat.

WŁOSZAKOWICE > Karnawałowe świętowanie miało miejsce w sali
Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, gdzie zebrali się członkowie Stowarzyszenia-Koła Gminnego Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Okazji do zabawy było kilka - miniony Dzień Babci i Dziadka oraz
Walentynki. Imprezę otwarła prezes organizacji Maria Marynowska,
a później przyszedł czas na przemówienie wójta Stanisława Waligóry. Znane przeboje z repertuaru polskich gwiazd zaprezentował solista Studia Piosenki GOK Szymon Nowaczyk, na scenie pojawił się także
Piotr Konieczny, który wyrecytował wiersz. Oprawę muzyczną zapewnił
Marian Furman z Dłużyny.
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Nie żyją znani
lipieńscy społecznicy
GMINA LIPNO > Zmarł Marian Nowak, który od 31 lat pełnił funkcję prezesa
OSP Radomicko. W rozwój jednostki w tej wsi wkładał całe swoje serce. Od
2007 roku był także sołtysem Radomicka, który starał się integrować mieszkańców wsi. W 2017 roku otrzymał tytuł "Zasłużony dla Gminy Lipno". Nie
żyje także Franciszek Biały, radny trzech kadencji Rady Gminy Lipno, naczelnik OSP Sulejewo oraz wieloletni sołtys Sulejewa. Przez lata angażował się
nie tylko w życie swojej miejscowości, ale również całej gminy Lipno.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# motoryzacja
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Toyota Yaris króluje na rynku aut miejskich,

hybrydy ostro w górę

DRZWI OTWARTE

Najnowsze dane pokazują, że w styczniu tego roku w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców klienci indywidualni zarejestrowali prawie 1000 egzemplarzy modelu Yaris. Początek 2018 wydaje się
być przedłużeniem trendu, który trwa od kilkunastu miesięcy.

Indywidualni kochają Yaris
Popularność Toyoty Yaris przełożyła się
na ogólny wynik producenta, który biorąc pod uwagę coraz wyższą sprzedaż innych modeli w 2017 roku - odnotował wzrost sprzedaży aut w stosunku
do roku 2016 aż o 21 procent. To oznacza w prostym przełożeniu, że Toyotę
kupiło 18.889 klientów indywidualnych.

W segmencie A, czyli samochodów
najmniejszych, pojazdem chętnie wybieranym w styczniu była Toyota AYGO. Klienci prywatni zarejestrowali 385
sztuk tego samochodu, a łączna liczba
rejestracji zamknęła się w 480 egzemplarzach. Tym samym również ta część
rynku została zdominowana przez producenta z Japonii.

Szybciej niż przewidywano
Nie tylko na tym polu Toyota dominuje. Inwestując w nowe rozwiązania
i proponując klientom samochody zelektryfikowane, w 2017 roku wypuściła na rynek ponad 1,52 miliona hybryd.
Oznacza to wzrost o 8 procent w stosunku do roku 2016. Tym samym osiągnięto jedno z założeń strategii Toyota
Environmental Challenge 2050, przewidujące, że do 2020 roku producent
osiągnie barierę 1,5 miliona sprzedanych hybryd rocznie.

ku
3-4 marca 2018 ro
Przyjdź i znajdź
swoją Toyotę!

Toyota ma największe na rynku
doświadczenie w produkcji aut
hybrydowych. Pierwsze auto o takim napędzie, model Prius, został wypuszczony na rynek 20 lat temu. Na
początku klienci zakupili zaledwie 500
egzemplarzy pojazdu z nowatorskim
sposobem zasilania. Wystarczy odnieść
tę liczbę do wyników z 2017 roku. Tak
właśnie zmienił się rynek, a dzięki nowym rozwiązaniom producent przyczynił się i wciąż przyczynia się do ochrony
środowiska.
Hybrydy okazały się rozwiązaniami niezawodnymi, bardzo trwałymi, a mimo
to wciąż są udoskonalane. Ponadto Toyota wciąż rozszerza gamę pojazdów
z napędami elektrycznymi i alternatywnymi. Zgodnie z planem w 2020 roku
rozpocznie się masowa produkcja pojazdów elektrycznych na baterie - najpierw w Chinach, później w Indiach,
Japonii, a także w Europie i Stanach
Zjednoczonych.

Śmiałe plany
Wspomniana już długofalowa strategia
Toyota Environmental Challenge 2050

Toyota Mikołajczak Leszno

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
64-100 Leszno | tel. 65 529 63 13 | www.toyotamikolajczak.pl

(14/2018)

Ubiegły rok dla małego, miejskiego
i bardzo oszczędnego modelu zakończył się wynikiem 6088 rejestracji, dając
producentowi palmę pierwszeństwa
w tym segmencie rynku. Dominacja
Toyoty w kategorii małych pojazdów
jest następstwem zróżnicowanej oferty,
gdyż Yaris jest jedynym modelem miejskiego auta dostępnym z trzema rodzajami napędu. Licząc wszystkie rejestracje modelu Yaris w styczniu tego roku,
wynik kształtuje się na poziomie 1699
sztuk, a to daje trzecie miejsce w Polsce.

w salonie
Toyota Mikołajczak

zawiera kilka celów obliczonych na poprawę wpływu produktów firmy na środowisko naturalne. Przede wszystkim
chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla nowych samochodów sprzedawanych na świecie. Toyota chce, aby do
2050 roku wskaźnik ten spadł o 90 procent w stosunku do 2010 roku. Aby to
się powiodło, roczna sprzedaż hybryd
musi być utrzymana na poziomie 1,5
miliona sztuk, a łączna liczba sprzedaży musi osiągnąć 15 milionów. Ponadto do 2020 roku koncern planuje zredukować średnią emisję dwutlenku węgla
w samochodach o 22 procent w odniesieniu do 2010 roku.
Znaczącym celem jest rozpoczęcie
sprzedaży autobusów miejskich zasilanych ogniwami paliwowymi. Na dobry
początek 100 takich pojazdów miałoby
trafić do stolicy Japonii, najlepiej przed
olimpiadą w 2020 roku. Jeżeli takie
rozwiązanie się sprawdzi, można by je
wdrożyć w innych krajach.
Świetlana przyszłość czeka auta zasilane wodorem. Toyota założyła, że za 2
lata osiągnie ich sprzedaż na poziomie
30.000 sztuk rocznie. Biorąc pod uwagę, jak bardzo udało się przyśpieszyć ze
sprzedażą hybryd, jest to cel jak najbardziej realny do osiągnięcia.

6

# ciemna strona regionu
Wtargnęli do domu

Okradły starsze małżeństwo, zostały zatrzymane

LESZNO > Ponad 60.000 złotych zrabowali napastnicy 62-letniemu mieszkańcowi Leszna. Przestępcy zachowali się w sposób wyjątkowo brutalny. Najpierw o poranku zadudnili w drzwi mieszkania należącego do mężczyzny. Kiedy ten sprawdził, kto przyszedł, za drzwiami nikogo już nie było. Mężczyzna
postanowił znów wpaść w objęcia Morfeusza, ale już nie było mu dane zmrużyć oka na dłużej. Tym razem usłyszał niesamowity łomot, charakterystyczny
dla wyważanych drzwi. Kilkanaście sekund później został zaatakowany przez
dwóch mężczyzn. Jeden z nich młotkiem zaczął uderzać go w głowę. Celował
gumową częścią, żądając wydania gotówki. Ten sam człowiek błyskawicznie
zajął się przeszukiwaniem mebli, z których wyciągnął ponad 60.000 złotych
w różnej walucie. Zaatakowany 62-latek na tyle miał w sobie siły, że drugiego
napastnika zdołał zamknąć w pokoju. 21-latka z powiatu poznańskiego zatrzymała policja. Drugi napastnik uciekł, ale nie na długo. Został zlokalizowany
i następnego dnia zatrzymany na terenie Galerii Leszno. To mieszkaniec gminy
Lipno w wieku 29 lat. Obaj mężczyźni mają postawione zarzuty rozboju dokonanego z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz naruszenia miru domowego. Część skradzionej gotówki udało się odzyskać. Podejrzanym grozi kara od
3 do 15 lat pozbawienia wolności.

LESZNO > Zwykle sprawcy przestępstw dokonywanych metodą "na wnuczka"
i w sposób pokrewny pozostają nieuchwytne. Jednak panie, które w przestępczych celach odwiedziły Leszno, zgubiła chciwość. Pamiętacie taki numer zespołu T. Love o mieście "świętej wieży"? To właśnie stamtąd na gościnne występy
przyjechały złodziejki. Pod pretekstem pozostawienia wiadomości dla sąsiada…
pozostawiły po sobie coś jeszcze - spustoszenie. Wykorzystując nieuwagę starszych lokatorów, ukradły z ich mieszkania około 30.000 złotych, czyli wszystkie
oszczędności życia. Do ustalenia sprawczyń kradzieży bardzo przydał się monitoring, bowiem samochód, którym prawdopodobnie poruszały się kobiety, został
zarejestrowany. Dzięki spostrzegawczości policjantów ten sam pojazd został zauważony na początku lutego na terenie Nowego Miasta. Kierowca zachowywał
się dziwnie, można powiedzieć, że bardzo nerwowo i na widok mundurowych
próbował wjechać w boczną uliczkę. Ostatecznie został zatrzymany do kontroli.
W pojeździe siedziały dwie panie, odpowiadające rysopisowi przedstawionemu
przez pokrzywdzonych. Kobiety zostały zatrzymane. Dwie mieszkanki Częstochowy w wieku 45 i 36 lat mają postawiony zarzut kradzieży i zostały objęte policyjnym dozorem. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

"Owocna" kontrola

POWIAT LESZCZYŃSKI > Lepiej
nie popełniać wykroczeń i nie
płacić mandatów, ale kiedy już
się zdarzy, można zrobić to od razu. Leszczyńscy policjanci zostali
wyposażeni w terminale płatnicze, dzięki którym mandat można uregulować bezgotówkowo,
bezpośrednio w radiowozie. Na
wydruku potwierdzającym zapłatę znajduje się numer, kwota
mandatu, a także identyfikator
policjanta. Dzięki temu rodzajowi płatności mandat będą mogły
zapłacić również te osoby, które
nie mieszkają w kraju i nie dysponują przy sobie polskim złotym.
w gotowce. Wystarczy plastik.
REKLAMA

Zdjęcie: KMP w Lesznie

Wystarczy
plastik

LESZNO > Niespodziewany obrót
przyjęła kontrola volkswagena transportera na ulicy Poznańskiej. Funkcjonariusze, zerkając w część ładunkową
pojazdu, zauważyli w niej kartony
wypełnione alkoholem bez polskich
znaków akcyzy. Autem kierował
52-letni mieszkaniec Leszna. W toku
dalszych działań udało się dotrzeć do
miejsca, w którym zgromadzona była
większa ilość alkoholu - w garażu na
terenie Poznania odkryto 1400 litrów
spirytusu w plastikowych butelkach,
umieszczonych w kartonach. Ładunek został zabezpieczony, a 52-latkowi grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Gdyby alkohol trafił
do obrotu, Skarb Państwa straciłby
100.000 złotych z tytułu niezapłaconej akcyzy.

Narkotyki
w reklamówkach
LESZNO > 30-letni mieszkaniec Leszna
został zatrzymany pod zarzutem posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych i odurzających. Przestępstwa
miał dopuścić się w warunkach recydywy. Informacje o możliwych nieprawidłowościach w działalności 30-latka funkcjonariusze pozyskali drogą operacyjną.
W efekcie wylegitymowali go w pobliżu
garażu. Mężczyzna miał w kieszeni spodni 16 gramów marihuany. Jeszcze lepsze
było znalezisko w użytkowanym przez
niego pomieszczeniu. Co prawda nie
parkował w nim żaden samochód, ale
za to w reklamówkach zawieszonych na
ścianie można było znaleźć marihuanę
i amfetaminę - ponad 3500 porcji. 30-latek dopiero co odsiedział pięcioletni wyrok za udział w zorganizowanej grupie
przestępczej trudniącej się wprowadzaniem do obrotu narkotyków, a tu znowu
czekają go kłopoty. Grozi mu kara do 15
lat pozbawienia wolności. Na razie został
aresztowany.

Rozbój dla telefonu
LESZNO > Mieszkaniec Leszna został
zaatakowany na klatce schodowej
przed wejściem do swojego mieszkania. Kiedy otrzymał cios w tył głowy,
osunął się na posadzkę. Później posypały się kolejne uderzenia. Zauważył
wtedy, że napadli go dwaj mężczyźni, którzy następnie przeszukali go
i ukradli telefon komórkowy. Podejrzani zostali zatrzymani. Mają 37 i 24
lata. Postawiono im zarzut rozboju
i trafili do aresztu. Grozi im kara do 12
lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# promocja
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# ciemna strona regionu

Koniec samochodowego przekrętu,
policja zgarnęła podejrzanych
Oni demontowali samochody, a policja zdemontowała ich - mowa
o działającej na wielką skalę samochodowej grupie przestępczej.
Wątek przekrętów motoryzacyjnych pociągnęli policjanci z Leszna. Sprawnie przeprowadzona akcja o zasięgu ponadwojewódzkim doprowadziła do wyłapania wszystkich podejrzanych. Zatrzymań dokonano tego samego dnia o jednej godzinie.

P

rzyglądając się sprawie można powiedzieć jedno - to zdecydowanie
nie byli pospolici przestępcy zajmujący się chałupniczym demontażem
samochodów. Siatka działała jak w zegarku, a każdy wiedział dokładnie, co ma
robić. Obszar funkcjonowania był szeroki i poza Polską objął Francję, Niemcy,
Czechy i Słowację. Autobiznes musiał
kręcić się jak trzeba. Kiedy nad samochodowymi przestępstwami pochylali się doświadczeni w tego rodzaju działalności kryminalni z Leszna, zauważyli
kilka istotnych faktów, którym postanowili się przyjrzeć bliżej. Zebrane materiały zostały przekazane do Poznania,

do specjalnego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, specjalizującego się w przestępczości zorganizowanej
i korupcji. Drążenie sprawy doprowadziło do uzyskania ważnych informacji - że
grupa prawdopodobnie funkcjonowała
od roku, a może i dłużej i że objęła swoimi mackami województwa wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i małopolskie. Ale
nie tylko kraj nad Wisłą był w kręgu zainteresowania gangu. Przestępcy śmiało
mieli poczynać sobie we Francji, Niemczech, w Czechach i na Słowacji.
- Członkowie grupy zajmowali się przede wszystkim kradzieżami pojazdów
Zdjęcia: KMP w Lesznie

REKLAMA

dostawczych marek francuskich, które
następnie poddawane były legalizacji.
Przebijano znaki identyfikacyjne należące wcześniej do samochodów zniszczonych - mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie. Grupa nie gardziła też mniejszymi pojazdami takimi
jak motocykle crossowe oraz enduro.
Likwidacja siatki należała do zadań wyjątkowo trudnych. Policjanci wiedzieli, że niektórzy podejrzewani o przestępstwa mogą być niebezpieczni, co
tym bardziej utrudniało działanie. Akcja musiała być zaplanowana perfekcyjnie z jeszcze innych powodów - zasięg terytorialny i liczbę potencjalnych
zatrzymanych. Tego samego dnia o jednej godzinie około 200 policjantów weszło do ponad 40 mieszkań rozlokowanych w województwach dolnośląskim,
lubuskim i kujawsko-pomorskim. Do zatrzymania wykorzystano funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych
Komendy Głównej Policji, a także Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. Schwytano wszystkich
członków grupy w wieku od 29 do 42 lat,
a w domu jednego z nich zabezpieczono

800.000 złotych w gotówce.
Zabezpieczono też kilka skradzionych
aut, ponad 20 motocykli i liczne części
samochodowe. Wszystko wskazuje na
to, że podejrzani mogli śledzić ruchy policji, gdyż znaleziono u nich skanery częstotliwości. Ponadto mieli w posiadaniu
urządzenia służące wykrywaniu i zagłuszaniu sygnałów GPS.
- Większość zatrzymanych ma postawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu, kradzieży
z włamaniami do aut, a także paserstw tłumaczy M. Żymełka.
Prokuratura zawnioskowała do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto
o tymczasowe aresztowanie dla ośmiu
zatrzymanych w samochodowej sprawie.
Inni członkowie grupy mają policyjne
dozory lub zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Przestępstwa, które miały zostać popełnione, są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności,
a wartość skradzionych pojazdów szacowana jest na kilka milionów złotych.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# gastronomia
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Nowe miejsce,
ta sama jakość
Restauracja od lat słynie ze smacznych
potraw, a zmiana lokalizacji jest kolejnym etapem jej rozwoju.
- Dzięki przenosinom chcielibyśmy dotrzeć
do większej liczby gości, którzy wcześniej
- ze względu na odległość od centrum do nas nie trafili - mówi Przemysław Basiński, szef kuchni i zarazem właściciel
Primavery.
Restauracja zajmuje parter i piętro narożnej kamienicy. Wnętrza są przyjemne, trochę tajemnicze, pachnące dawnymi czasami,
z pewną nutą
industrialną.
Primavera jest
o t war t a n a
codziennych

klientów. Przechadzając się po głównym placu miasta można tu przyjść,
zjeść lunch, wypić kawę lub herbatę albo skosztować domowego ciasta. Kto
zgłodnieje, może wybrać stanowiące nowość w ofercie świeże makarony (przygotowywane na zamówienie) i sałaty,
a także sprawdzone już i smaczne tradycyjne obiady.
W karcie dań jest duży i stale powiększający się wybór win z różnych zakątków
świata. Są tu trunki z Argentyny, Francji,
Chile, Włoch czy Izraela.
- Mamy przystępne cenowo wina dobrej
jakości, które polecamy naszym klientom.
Ponadto w tej dziedzinie jesteśmy jak najbardziej otwarci na sugestie naszych gości.
Do oferty wprowadziliśmy także piwa rzemieślnicze - zaznacza P. Basiński.
Pięknie zaaranżowane zostało pierwsze piętro Primavery. Tutaj można zorganizować kameralną imprezę rodzinną
czy spotkanie biznesowe. Widzimy się
w Primaverze!
Waścicielem i szefem kuchni w Primaverze jest Przemysław Basiński. Nowy lokal mieści się w Lesznie przy ul. Rynek 12, a dokładnie
na rogu Rynku i ulicy Łaziebnej
w pięknej kamienicy.

Parter przeznaczony jest dla gości codziennych, którzy przychodzą tu z ulicy,
aby wypić kawę lub zjeść pyszny obiad.

(15/2018)

Jeżeli jeszcze nie wiecie, gdzie wdepnąć na kawę lub smaczny obiad,
a do Primavery w leszczyńskim Gronowie było wam za daleko, teraz
kłopot został rozwiązany. Primavera przeniosła się w nowe miejsce na róg Rynku i ulicy Łaziebnej, czyli w samo serce miasta.

Godziny otwarcia
poniedziałek-czwartek, niedziela - godz. 12 - 22
piątek, sobota - godz. 12 - 23

Na pierwszym piętrze organizowane są kameralne imprezy. Jednocześnie mogą odbywać się tu dwie uroczystości, każda po około 20 osób.
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# o czym donosiła dawna prasa

Jak kradnie się
zegarek
Prasa międzywojenna, podobnie jak dzisiejsza, pisała bez ogródek, jak jest.
No i napisała, w jakich okolicznościach Franciszek Gożdż stracił mienie…

Dobrobyt i rozwój
Z cyklu: reklamy przedwyborcze.
Za osiemnaście dni ma m. Leszno otrzymać nowy zarząd miasta, który utoruje miastu drogi wiodące do ogólnego dobrobytu i rozwoju.
Przeto należy dopilnować, by wszystkie głosy oddane zostały na nr. 6.
DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Pan Franciszek Gożdż czuł się niezbyt dobrze, nie na ciele, lecz na duchu. Gnębił go
bowiem kryzys gospodarczy, narażając często na poważne straty.
"Na frasunek, dobry trunek" - powiada przysłowie, a pan Franciszek był zdania, że przysłowia są mądrością narodów.
Wobec tego poszedł do restauracji "Elita", aby przy kieliszku, muzyce i… (lepiej nie mówmy, bo żona usłyszy)
zapomnieć o codziennych troskach.
Po wypiciu trzech kieliszków pana Franciszka napadły czarne myśli. Widział, a raczej przeczuwał katastrofę
gospodarczą całego państwa i ogromnie się tem przejął.
Z odrętwienia wyrwał go serdeczny okrzyk:
- Franek! Jak się masz?
- Przepraszam - powiedział pan Franciszek - ale ja nie mam
przyjemności…
Po długim tłumaczeniu kiedy, co i jak pan Franciszek zakonkludował:
- Choć się nie znamy, ale wypić razem możemy.
Towarzysz był tak dobry, że nawet odprowadził rano przyjaciela do domu. Pan Franciszek po otrzeźwieniu zauważył brak złotego zegarka, wartości 400 zł., o czem zawiadomił policję.
Na drugi raz radzimy p. Franciszkowi być bardziej ostrożnym.
DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK
REKLAMA

Zaczadzenie
Smutna informacja o śmierci kobiety w Poniecu.
Dnia 23 na 24 luty zaczadziła się p. Anna Kollewe. Zachodzi tutaj wypadek nieszczęśliwy, ponieważ zastano ją w pozycji siedzącej przy stole, a kurek od gazu był nieszczelnie zamknięty.
DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Dzieci
co niemiara!
Zabawmy się teraz w medium plotkarskie. Co budziło sensację w międzywojniu? Oto informacja z Rumunii.
W mieście rumuńskim Sighet 47-letnia Maria Pop urodziła 21. dziecka. Maria Pop jest
drugi raz zamężna a trzykrotnie urodziła już
bliźnięta.
GŁOS LESZCZYŃSKI, 1938 ROK

OPRACOWANIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
W TEKSTACH ZACHOWANO
ORYGINALNĄ PISOWNIĘ.
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Odkryj i pielęgnuj
talenty Twojego dziecka
Klub malucha, przedszkole i SZKOŁA - wszystko w jednym miejscu, wszystko na leszczyńskim Grzybowie i do tego w nowoczesnym budynku. Taka właśnie jest Akademia Odkrywców!

Po pierwszym okresie życia malucha,
gdy przez cały czas czuje on bliskość
w rodzinie i poza nią nie widzi świata,
warto uczynić właściwy krok, wybierając miejsce, w którym nadal będzie

czuć się bezpiecznie i przyjaźnie. Poczucie bezpieczeństwa jest sprawą
priorytetową - zarówno dla dziecka,
jak również dla rodziców. I chociaż
nie da się zupełnie uniknąć napięcia,
związanego z pójściem pociechy do
przedszkola, a następnie do szkoły
można zadbać o to, aby było ono jak
najmniejsze.
Akademia Odkrywców jest wyjątkowym miejscem
na oświatowej
mapie Leszna. Dla zespołu pedagogów,
który w niej
pracuje, edukacja dzieci
jest prawdziwą pasją. Nie trzeba przekonywać, że
pasjonaci są niezbędni, aby zaszczepić w najmłodszych ciekawość świata. Ciekawość, która podszyta jest prostą dziecięcą radością. W pierwszych
latach życia dzieci chłoną informacje niczym gąbki, dlatego jest to znakomity czas, aby w przyjazny sposób

przekazywać im wiedzę i tłumaczyć
świat.
Klub malucha, przedszkole i szkoła
Akademii Odkrywców są odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców,
którzy bez przeszkód mogą prowadzić
aktywność zawodową, jednocześnie
mając świadomość właściwej opieki,
rozwoju i edukacji ich pociechy. Tutaj stawia się na fizyczną sprawność
dziecka, samodzielność, dobre wychowanie, wewnętrzną motywację,

efektywną edukację i rozwój społeczny każdego dziecka. Akademia
Odkrywców oferuje także naukę na
szczeblu szkoły podstawowej w formie niedostępnej w innych miejscach. Szkoła ma status niepublicznej
dwujęzycznej placówki, co oznacza,
że szczególnie koncentruje się na językach oraz rozszerzonej edukacji
w zakresie efektywnej nauki czytania,
matematyki, sportu, muzyki, zajęć informatycznych
i przyrody poprzez eksper ym e n t y. L i c z b a
uczniów jest optymalna tak, aby
nauczyciele mieli
czas i możliwość
poświęcenia
uwagi każdemu dziecku. Jest to szczególnie ważne podczas rozpoczęcia nauki dziecka, by na bieżąco reagować
na indywidualne potrzeby, pomagać
rozwiązywać trudności lub rozwijać
wyjątkowe uzdolnienia – rozbudzając
pasję i pozytywny stosunek do zdobywania wiedzy.

W Akademii Odkrywców priorytetem są innowacyjne metody pracy ze
szczególną uwagą na: edukację językową – codzienną, naturalną i przyjazną dzieciom naukę języka angielskiego (min.7 godzin żywego języka
w tygodniu), naukę globalnego czytania oraz edukację matematyczną w oparciu o program Math Circle
z wykorzystaniem sorobanów, kości z ułamkami i liczbami ujemnymi.
Dzieci uczą się także relaksu i koncentracji oraz ćwiczą pamięć, pracują na

własnym komputerze i piszą piórem
od pierwszego dnia rozpoczęcia nauki w szkole. Rytualne, codzienne treningi w formie zabawy są dla uczennic
i uczniów przyjemnością nauki czytania oraz matematyki. Codzienne wykorzystanie platform edukacyjnych,
e-podręczników i komputerów jest
atrakcyjną nauką bezpiecznego i efektywnego korzystania z multimediów.
Równowaga między zadaniami edukacyjnymi
a odpoczynkiem
i relaksem
jest priorytetem
we wspieraniu dorastania
podopiecznych Akademii Odkrywców. Wspólne posiłki od rana do popołudnia w oparciu o zrównoważoną
dietę są nie tylko dostarczeniem energii na cały dzień, ale również stanowią
idealną okazję do integracji i budowania poczucia wspólnoty w każdej klasie. Dzieci po całym dniu wracają do

domu wyedukowane, po ciepłych posiłkach i z odrobionymi lekcjami.
Każde dziecko traktowane jest w sposób indywidualny, a zajęcia dostosowywane są do jego możliwości. To
ważne, bo każdy młody człowiek ma
swoje indywidualne i niepowtarzalne
potrzeby, nad których rozpoznaniem
oprócz nauczycieli czuwa profesjonalny zespół psychologa, pedagoga
i neurologopedy.
Obiekt Akademii Odkrywców jest
monitorowany zarówno w środku, jak
i na zewnątrz. Cały dzień towarzyszy
dzieciom muzyka klasyczna. AKADEMIA ODKRYWCÓW to JEDNO MIEJSCE – WIELE MOżLIWOśCI dla każdego
dziecka począwszy od Klubu Malucha czyli 1 roku życia poprzez Przedszkole aż do ukończenia ósmej klasy
Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły
Podstawowej. Serdecznie zapraszamy:
youtube, fb Akademia Odkrywców
w Lesznie.

Akademia Odkrywców
ul. Iglasta 4 64-100 Leszno

(16/2018)

Dzieciństwo jest najważniejszym okresem życia, w którym dziecko poznaje właściwe wzorce, kształtuje swoją
osobowość i uczy się świata. Rodzice pragną, by wartości i umiejętności
przekazywane w domu, mogły być
ugruntowane także poza nim.

telefony:
65 520-88-99
607-59-55-99
726-70-89-99
www.akademiaodkrywcow.leszno.pl
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# zdjęcia
Żurawie gody
Zdjęcie:
D. Grzelczak
- Tę parę lęgową obserwuję
już czwarty rok - mówi fotografik Dariusz Grzelczak.
Luty i marzec to w przyrodzie okres godów żurawi.
Wzajemne podskoki i taniec to szczególnie piękne
widowisko, dostarczające
niezapomnianych emocji
obserwatorowi uzbrojonemu w aparat fotograficzny.
- Na stanowisku byłem już
o godzinie 6 rano. Żurawie
to bardzo czujne ptaki, dlatego trzeba być przynajmniej godzinę przed świtem
- opowiada autor.
Zdjęcie zostało zrobione
w okolicach Osiecznej.
Ujęcie zostało wykonane
z czatowni, a sam fotograf,
aby uzyskać taką klatkę, musiał zająć pozycję
leżącą.

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

Dumanie
nad
rozlewiskiem
Zdjęcie:
B. Nowakowski
W gminie KrzemieniePraga,
przepiękne
miawo
znaleźć
można wiele
sto o niezwykłej
historii,
pięknych
miejsc. Takich
z wielomajak
zapierającymi
chociażby
to zimowe
dech zabytkami.
W jedrozlewisko.
W innych
lanymwz piękniejszych
tach
tym miejscu była
parków
królewski wytafla
lodu.
poczynek - paw i jego
towarzysz.

# zdjęcia
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Feeria barw
Zdjęcie:
K. Matysiak

Zastanawiacie się, co takiego przedstawia to zdjęcie i w jaki sposób zostało
wykonane? To nic innego
jak woda w szklance wymieszana z dodatkiem
oleju rzepakowego, zabełtana w taki sposób,
że utworzyły się bąbelki. Pod spodem umieszczona została papeteria.
Efekt został uzyskany
dzięki odpowiedniemu
kątowi padania światła.
Zdjęcie wykonane przy
użyciu obiektywu do
makrofotografii.

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

Stary dom
Zdjęcie:
M. Woźna
Budynek przy ul.
Grodzkiej w Lesznie ma swoj klimat.
Przypomina o minionych czasach, mocno
wyrózniając się pośród nowoczesnego
budownictwa.
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# zdrowie

Grypa wciąż zwala z nóg
W tym sezonie odnotowano
więcej zachorowań na infekcje
grypopodobne niż rok wcześniej o tej samej porze. Czy rzeczywiście grypa jest tak straszna jak ją malują i czy można
obronić się przed wirusem?
W powszechnym przekonaniu grypa jest
mocnym przeziębieniem, które na tyle skutecznie atakuje, że jedynym sposobem walki z nim jest zażycie garści tabletek i wizyta
w łóżku. Tak naprawdę choroba przychodzi nagle i nie ma - w przeciwieństwie do
przeziębienia - żadnych symptomów przepowiadających. Mówiąc prosto, nie chodzi
się z nią przez trzy dni, w trakcie których
samopoczucie stopniowo się pogarsza.
- Wirus pojawia się nagle. Wieczorem możemy czuć się dobrze, a następnego dnia
o poranku możemy nie być wstanie podnieść się z łóżka - mówi Kalina Pabisiak-Ignaszewska, rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lesznie. - Temperatura wzrasta nawet do 40 stopni Celsjusza, odczuwalne są bóle stawów, mięśni, głowy, czasami katar, kaszel, a nawet może pojawić się
światłowstręt.
W Polsce występują trzy rodzaje wirusów
REKLAMA

grypy. Najłagodniejszym z nich jest wirus
C, który objawia się dolegliwościami podobnymi do przeziębienia. Mówiąc o grypie w jej typowej postaci, mamy na myśli wirusy A i B. Ten pierwszy pojawia się
w wielu podtypach, najczęściej w postaci dwóch naprzemiennie występujących
szczepów H1N1 i H3N2. Zwany jest świńską grypą, a to dlatego, że źródłem jego
występowania jest nie tylko człowiek, ale
też trzoda chlewna, ptactwo oraz bydło.
Podtyp H5N1 zwany ptasią grypą dotyka
ptactwo i występuje jedynie w krajach południowej Azji. Drugi typ zwany grypą potoczną występuje w dwóch liniach Yamagata i Victoria.
Do zakażenia wirusem dochodzi podczas
bezpośredniego kontaktu z chorym. W mikroskopijnych wydzielinach z dróg oddechowych obecny jest wirus, który najczęściej przenosi się na zdrową osobę lub
przedmioty w jego otoczeniu poprzez kichanie, kasłanie lub dotyk. Na dłoniach wirus
jest w stanie przetrwać do 8 minut, na materiałach nierdzewnych np. klamkach czy
poręczach do 24 godzin, a na banknotach
nawet do 3 dni. Dorosły chory może zarażać przez 5 dni, dziecko przez 10 dni, a małe dziecko nawet 6 dni przed wystąpieniem
objawów. Osoby z niedoborem odporności
mogą zarażać nawet przez wiele miesięcy.

- Panuje przekonanie, że niska temperatura jest najlepszym sposobem na zniszczenie
wirusa. To nieprawda. Podczas mrozu nie
giną drobnoustroje. Tracą tylko swoją aktywność. Wirus grypy w temperaturze od 0
do 4 stopni Celsjusza potrafi przetrwać 48
godzin, natomiast w lodzie nawet kilka lat tłumaczy K. Pabisiak-Ignaszewska.
W tym sezonie grypowym odnotowano więcej przypadków zachorowań na infekcje grypopodobne niż w ubiegłym roku
o tej samej porze. O „infekcjach grypopodobnych” piszemy jak najbardziej świadomie, ponieważ tak właśnie kwalifikowane
są te przypadki w statystykach.
- W stu procentach o grypie moglibyśmy
mówić wówczas, gdyby każdy pacjent miał
wykonywany wymaz z gardła, który następnie byłby poddawany badaniom laboratoryjnym. W praktyce nikt tego nie robi - diagnostyka następuje na podstawie
objawów klinicznych co pozwala na szybkie wdrożenia leczenia - wyjaśnia rzecznik
leszczyńskiego „Sanepidu”.
Stwierdzenie, że grypy nie należy lekceważyć wydaje się być trywialne. Faktycznie jednak najlepiej pójść do lekarza, położyć się do łóżka i przyjmować lekarstwa.
Przechodzona grypa może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, łącznie z ciężkim zapaleniem oskrzeli,
płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu czy mięśnia sercowego. Ponadto może doprowadzić do problemów

z układem krążenia, a w skrajnych przypadkach grozi Zespołem Gulliana-Barego objawiającym się porażeniem nerwów.
Najbardziej zagrożone są dzieci do 4. roku
życia (niedostatecznie wykształcony układ
odpornościowy), osoby po 65. roku życia
(mniejsza wydolność mięśniowo-oddechowa, zmniejszona grasica przez którą przepływają Limfocyty T), kobiety w ciąży,
a także osoby przewlekle chorujące np. na
astmę, cukrzycę czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Najlepszym sposobem zabezpieczającym przed grypą są szczepienia. Co prawda przed infekcją chronią w zakresie od 70
do 89 procent przypadków, ale dzięki nim
przebieg ewentualnej choroby jest łagodniejszy i można w 100 procentach uchronić się przed powikłaniami. Szczepionka
jest bezpieczna, bo zawiera zabite fragmenty wirusa. Z jednej strony wydawać by się
mogło, że takie rozwiązanie promuje lobby farmaceutyczne, ale z drugiej szczepionka jest tańsza niż leczenie grypy. Dobre
leki przeciwwirusowe potrafią zmusić pacjenta do pozostawienia w aptece 150 złotych, podczas gdy profilaktyka jest trzy razy tańsza.
Wygląda na to, że w tym sezonie szczyt
zachorowań na infekcje grypopodobne powoli zmierza do końca. Grypa atakuje jeszcze w marcu, a później powróci jesienią.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# promocja
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# nie daj się przestępcom!

Oszustwa zasi
UWAGA!

Jeśli odwiedza was majster informujący o obniżce cen, nowej
usłudze albo o konieczności zmian w sieci, jeśli mówi ogólnikowo, że jest z „energetyki” i jeśli podsuwa papiery do podpisania - uważajcie! Bądźcie asertywni nawet wówczas, gdy w jego mniemaniu podpis to konieczność. Tylko w ostatnim roku do
Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie zgłoszono kilkadziesiąt spraw dotyczących naciągania na tani prąd.

REKLAMA

16

- Sprawa dotyczy przede wszystkim
trzech podmiotów: Energa-Obrót S.A.,
Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. oraz Green
S.A. W ostatnich miesiącach mieszkańcy Leszna - głównie osoby starsze
- zgłaszali na nie skargi już kilkadziesiąt razy - mówi Adam Pietrzykowski, Miejski Rzecznik Konsumentów
w Lesznie.
Schemat działania wszystkich tych
firm jest bardzo podobny. Przedstawiciele chodzą po domach oferując nowe
umowy. Nie zdradzają, jaki podmiot
rzeczywiście reprezentują. Zwykle mówią ogólnikowo, np. że są z „energetyki”. Bywa, że kłamiąc podszywają się

pod innych usługodawców, np. firmę
Enea. Warunki, jakie proponują klientom, są oczywiście „nie do odrzucenia”. Prąd ma być tańszy. Nie trzeba
chyba dodawać, że w zdecydowanej
większości przypadków kolejne rachunki weryfikują te kłamstwa.
Adam Pietrzykowski: - Klienci niestety zawierzają naciągaczom. Podpisują umowy bez dokładnej analizy albo
w ogóle ich nie czytają. W wielu przypadkach nie otrzymują kopii dokumentów i wcale się tego nie domagają.
Nie wiedzą, że właśnie zostali oszukani. Brak przestrogi bywa kosztowny. Konkretne przypadki w Lesznie

# nie daj się przestępcom!

silane energią
Pamiętaj!
Zgodnie z ustawą konsument, który zawarł umowę
poza lokalem sprzedawcy lub na odległość może
w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i ponoszenia
kosztów. Wystarczy złożyć
stosowne oświadczenie.
konsumentów uznano działanie Polskiego Prądu i Gazu (i nałożono 8 kar
pieniężnych w łącznej kwocie ponad
10 mln zł).
Tylko… co z tego? Nasuwa się bowiem pytanie: skoro wymienione spółki naruszają zbiorowe interesy konsumentów i są karane,to jak to możliwe,
że po wielu miesiącach od decyzji
UOKiK nadal oszukują Polaków?

Po raz kolejny przypominamy:
Nie podpisuj umowy bez dokładnej analizy!
Zawsze domagaj się kopii dokumentów!
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości już po
zawarciu umowy, skontaktuj się z rzecznikiem konsumenta.
TEKST:
MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

REKLAMA

wskazują, że opłaty za prąd mogą być
wyższe od dotychczasowych o 23%,
66%, a nawet (jak w przypadku jednego z poszkodowanych) 300%!
Co więcej, umowy podpisywane są
zwykle na 2-3 lata. Ich przedterminowe
wypowiedzenie również wiąże się ze
sporymi kosztami - do nawet 50 zł za
każdy miesiąc, który pozostał do końca
trwania umowy. Łatwo zatem policzyć,
że wypowiedzenie trzyletniej umowy
niedługo po jej podpisaniu wiąże się
z opłatą sięgającą nawet 1800 zł.
Energetyczni naciągacze zbierają żniwo w całej Polsce. Stosowane przez
nich praktyki są dobrze znane Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego wpływały skargi na wszystkie wymienione spółki.
Już w 2015 r. prezes UOKiK wydał
decyzję, w której stwierdził, że Energa-Obrót narusza zbiorowe interesy konsumentów. W grudniu 2016 za
praktyki naruszające zbiorowe interesy

17

18

# sprawy

Skuteczniejsza walka z dopalaczami
Skoro nie można sobie poradzić systemowo, trzeba od innej strony. Miasto uderzyło we
właścicieli nieruchomości wynajmowanych pod - delikatnie
mówiąc - działalność o wątpliwej reputacji. Są już pierwsze
pozytywne skutki tych posunięć. Jednocześnie w Lesznie
została uruchomiona kampania
antydopalaczowa.

N

iektórym wydaje się, że temat
dopalaczy jest banalny. Nie
zdają sobie sprawy, że substancje te są jeszcze groźniejsze niż narkotyki, bo ich skład bywa różny. Jeżeli
ktoś zażyje narkotyk, lekarze przeważnie wiedzą, jak mu pomóc. Z dopalaczami sprawa nie jest już taka łatwa. Składy
"produktów" o takich samych nazwach
handlowych są zmieniane, przez co
wywołują zagrożenie utratą życia lub
śmiercią. Lekarze często są bezradni,
bo nie wiedzą, co doprowadziło pacjenta do szpitala, a kanon zachowań po zażyciu takich środków jest zatrważający.
REKLAMA

Miejski Zakład Komunikacji na potrzeby kampani społecznej udostępnił miejsce na autobusach.
Wystarczy posłuchać opowieści ludzi,
którzy mieli kontakt z dopalaczami lub
się od nich uzależnili - uczucie ciężkich
nóg czy wrażenie, że nie istniejesz, to
tylko dwa przykłady tego, co dzieje się
po zażyciu dopalaczy. Tak opowiadały
osoby z Leszna, które brały truciznę, ale
- z pomocą dobrych ludzi - wyszły na
prostą i powróciły do normalnego życia.
W Lesznie co chwilę zmieniały się lokalizacje sklepów z dopalaczami. Za
każdym razem policja wraz z Sanepidem odwiedzali takie punkty. Dochodziło wówczas do zatrzymań sprzedawców
i zabezpieczenia towaru, który następnie
poddawany był badaniom. Tyle że chwilę później powstawał następny sklep,
w innym punkcie miasta.
Wydaje się, że zostało znalezione pewne rozwiązanie na walkę z dopalaczami.
Leszno uderzyło w podmioty wynajmujące lokale pod tego rodzaju działalność,
występując przeciwko nim na drogę cywilną. Chodzi o właścicieli nieruchomości przy ulicach Zakątek i Wróblewskiego w Lesznie, którzy mieli naruszyć dobre
imię, wizerunek i renomę Leszna. Efekt
jest taki, że właściciele lokalu przy ulicy
Zakątek już zawarli ugodę z miastem. Na
jej mocy muszą zapłacić wysokie zadośćuczynienie na rzecz MONAR-u. Sprawa
drugiej lokalizacji na razie pozostaje nierozstrzygnięta. Inicjatywę miasta wsparła
leszczyńska prokuratura.

O działaniach antydopalaczowych
w Lesznie głośno jest również za sprawą akcji pod hasłem "Dopalacze niszczą życie", prowadzonej przez leszczyńską policję wespół z samorządem
województwa wielkopolskiego, fundacją Banku Zachodniego WBK, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu
oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Lesznie. Tylne części autobusów
przewoźnika zostały oklejone, stając się
nośnikiem kampanii wymierzonej w trujące substancje.
- Fotografia wykorzystana w ramach
programu została stworzona w ramach konkursu przez Aleksandrę Lewandowską, gimnazjalistkę z Konina. Liczymy na to, że tą kampanią uda
nam się dotrzeć do szerokiej rzeszy odbiorców. Podobne działania prowadzone są w Poznaniu i Koninie - mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
Jacek Domagała, dyrektor Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Lesznie podkreśla, że firma po raz pierwszy zaangażowała się w tego rodzaju działania.
Za nośnik dla kampanii autobusy posłużą przez trzy miesiące, ale niewykluczone jest, że zostanie ona w tej formie
przedłużona.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Uwaga! Skrzyżowanie będzie zamknięte!
Poważne utrudnienia
w ruchu czekają kierowców chcących dojechać z Leszna do
Wilkowic.

W

Grafika: UML

związku z budową drogi łączącej
węzeł Święciechowa (powstający właśnie
odcinek S5) z planowanym
wiaduktem nad linią kolejową Poznań-Wrocław
w ciągu ulicy Wilkowickiej,
zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Spółdzielczej i Wilkowickiej. Prace,
zgodnie z założeniem, mają rozpocząć się 6 marca
i wówczas kierowcy chcący dotrzeć do Wilkowic będą musieli skorzystać z objazdu. Niestety, będzie się
to wiązać z koniecznością
nadłożenia drogi (patrz mapa obok).
Budowa łącznika jest jedną z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych
miasta ostatnich lat. Kierowcy z pewnością nie będą zadowoleni z konieczności wprowadzenia objazdów,
ale nie ma wyjścia. Aby niedługo było lepiej, teraz musi
być nieco trudniej.
Według pierwotnych zapowiedzi prace na skrzyżowaniu miały rozpocząć się pod
koniec lutego, ale przesunięcia terminu dokonano ze
względu na zapowiedzianą
przez synoptyków niesprzyjającą aurę. Jeżeli nic się nie
wydarzy, roboty potrwają
pół roku.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
AUTOPROMOCJA
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# ludzie

W poszukiwaniu smaku życia
W duszy Marii Konieczka gra reggae, choć przez kilka lat uczyła
się w szkole muzycznej w klasie skrzypiec. Z zamiłowaniem tworzy rysunki. Jest kolorowym, wytatuowanym ptakiem, a ptaki muszą być wolne, żeby czuć się spełnione. Najbardziej kocha jednak
podróże i jedzenie. I to właśnie z tych dwóch pasji Maria uczyniła
sposób na życie.

J

ej historia jest przykładem na to, że
będąc nawet z małego miasta, można być kim tylko się zapragnie.
I że nie należy bać się świata, ani mieć
wobec niego jakichkolwiek kompleksów. Rodzice Marii od 30 lat prowadzą
w Lesznie restaurację Markiz, która jest
niemalże częścią ich domu. Znajduje się
bowiem w przybudówce bezpośrednio
z nią sąsiadującą.
- Moje najpiękniejsze wspomnienie
z dzieciństwa to tata pachnący warzywami. To jest zakodowane w mojej głowie mówi Maria Konieczka.
Wychowując się w takim klimacie ciężko jest się nie zarazić miłością do jedzenia. Rodzice nigdy nie napierali, żeby
pracowała na kuchni. To była jej decyzja. Zaczęła więc studia w Poznaniu na
kierunku marketing i zarządzanie, aby
zdobyć teoretyczną wiedzę o prowadzeniu restauracji. Szybko się jednak okazało, że to nie dla niej i że ciągnie ją do
gotowania.

Uzależniona od podróży

W wieku 17 lat pojechała na wakacje
do brata w Irlandii. Mieli pomysł, aby
wypiekać domowe ciasta i sprzedawać
je po domach. Przedsięwzięcie okazało się jednak trudniejsze niż podpowiadała im to dziecięca fantazja. Przełomowym momentem, który uświadomił jej,
że w życiu nie usiedzi w jednym miejscu, był szalony wyjazd “na stopa” po
Europie. W podróży spędziła ponad dwa
miesiące. Testowała nowe smaki, i już

na pewno wiedziała, że to właśnie gotowanie będzie jej sposobem na poznawanie świata, a jedzenie jej jedyną religią.
Po powrocie do Polski oznajmiła rodzicom, że już czas, aby na dłużej opuścić
rodzinne gniazdo.
- Rodzice zawsze dawali mi wolną rękę,
chcieli po prostu, żebym była szczęśliwa
- wspomina Maria Konieczka.
Niestety, pierwsza wyprawa w dorosłe
życie okazała się wielkim rozczarowaniem. Miejscem, które Maria wybrała na
swój pierwszy przystanek była Holandia.
Nie znalazła pracy w żadnej restauracji.
Powodem było zbyt małe doświadczenie
i nieznajomość języka holenderskiego.
Mimo to została na pół roku i wykonywała typowe emigracyjne prace. Nie było łatwo, ale zarobione podczas pobytu
pieniądze pozwalały jej myśleć już o kolejnej podróży.
Po pobycie w wietrznej Holandii obrała kurs na bardziej przyjazne klimatem
miejsce. Padło na Maltę. Jest to kraj na
Morzu Śródziemnym, a Maria bardzo
chciała udoskonalić sztukę przyrządzania owoców morza. To był strzał w dziesiątkę. Po tygodniu Maria dostała pracę
we włoskiej restauracji. Pięła się szybko w kuchennej hierarchii a przy okazji
uczyła się języka włoskiego. Wierzyła
w siebie i swoje możliwości. To pozwoliło jej przetrwać w tym męskim świecie.
Dopiero pracując w rejonie Morza Śródziemnego dowiedziała się, ile jest różnych gatunków ryb, jak można je przyrządzać i z czym podawać. Nie ruszając

REKLAMA

Maria Konieczka kocha podróże i jedzenie.
się z Polski, nigdy nie zdobyłaby takiego doświadczenia. W naszym kraju nie
mamy dostępu do produktów, które Maria
wykorzystuje tworząc dania kuchni śródziemnomorskiej. Nigdy jednak nie zapomina o swoich korzeniach.
- To czego nauczyłam się u boku mojego taty wykorzystuję, gdy tylko mam taką możliwość. Uwielbiam wprowadzać do
dań polskie akcenty i dzięki temu tworzyć

swój niepowtarzalny styl - tłumaczy Maria Konieczka.
Maria pracowała też na Gozo, czyli małej
wysepce wielkości Poznania, należącej do
Archipelagu Maltańskiego. Nowe miejsca
to nowi ludzie i wyzwania, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.
- Pracowałam z szefami z Włoch, Sycylii, Francji, Brazylii. Miałam to szczęście, że trafiałam na bardzo dobrych,
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wymagających szefów, od których wiele
się nauczyłam. Trzeba to kochać, gdyż jest
to ciężka fizyczna praca. Spędza się w niej
nawet po czternaście godzin, zwłaszcza
w sezonie turystycznym. Kuchnia to też
brutalny świat rywalizacji. Jedna z moich koleżanek z pracy wrzuciła mi kiedyś
garść soli do mojego dania - opowiada.

Na szczęście pomiędzy kolejnymi przygodami jest czas, aby zresetować głowę
i nabrać dystansu. Najlepszym sposobem
na to według Marii są odwiedziny u rodziców w Lesznie. Podczas pobytu w rodzinnym mieście odwiedza znajomych,
ale także pomaga rodzicom w restauracji. Tworzy dla gości specjalne weekendowe menu. Chce w ten sposób przybliżyć leszczynianom nowe smaki.
Kolejnym przystankiem na jej kulinarnej mapie była Skandynawia, gdyż potrzebowała zmiany i odpoczynku od
wyspiarskiego życia. Obrała kurs na
Norwegię, gdzie jedzenie bardzo się różniło od tego, które do tej pory przyrządzała. Na północy Norwegii przez cztery
miesiące pracowała w hotelowej kuchni.
Miejsce ją zachwyciło, niestety kuchnia
i jej monotonia już nie. Wszechobecny
łosoś znudził ją do tego stopnia, że wróciła na święta do Leszna. Umieściła swoje CV w bazie szefów kuchni. Propozycję pracy dostała, gdy właśnie zasiadała
z rodziną do wigilijnego stołu.
- Życie szefa właśnie takie jest. Nigdy
nie wiesz kiedy się odezwą i gdzie rzuci
cię los - mówi Maria Konieczka.
Po dwóch dniach była już na miejscu
w obserwatorium zorzy polarnej. To było jej kolejne wyzwanie, a zarazem spełnienie dziecięcych marzeń o zobaczeniu tego zjawiska na żywo. Pracując

karierze będzie szkolenie z dekoracji
czekolady. Cukiernictwo bowiem to jej
kolejna miłość. Po wakacjach znów wróciła na Maltę, gdzie mieszka i pracuje jako kucharz również jej starszy brat.

Plany na przyszłość

w obiekcie turystycznym Aurora Sky
Station miała okazję serwować kolację dla króla Szwecji. Turystom z całego świata przygotowywała łosia, czyli
lokalną specjalność. Czuła, że to wyjątkowy moment w jej karierze. Jednak dla
niej liczy się bardziej to, jak gotuje, a nie
dla kogo.
- Dla mnie każdy jest wyjątkowy. Po
prostu lubię karmić ludzi i widzieć, że im
smakuje. To daje mi satysfakcję - mówi
Maria Konieczka.
Ostatnie wakacje spędziła we Francji
pracując przy zbiorze winogron i zwiedzając francuskie miasta. Tam zrodził
się pomysł, że następnym krokiem w jej

- Moim zawodowym marzeniem jest,
by wszystko to, czego się nauczyłam, zamknąć w jednym miejscu. Bardzo możliwe, że wrócę do Leszna. Nie chciałabym
zaprzepaścić tego, co rodzice tworzyli przez lata. Po to zdobywam doświadczenie, żeby kiedyś móc kontynuować rodzinną tradycję najlepiej jak potrafię.
To byłoby jednak całkiem inne miejsce,
z nowoczesną kuchnią, muzyką na żywo
i eventami na świeżym powietrzu. Restauracja bazowałaby na lokalnych produktach sezonowych, z których utworzyłabym niewielkie menu - opisuje Maria
Konieczka.
Tymczasem Maria jest w drodze…i realizuje swoje życiowe motto, które brzmi:
“Żyj życiem, które kochasz i kochaj życie, którym żyjesz”.
A mnie zżera ciekawość gdzie będzie, gdy zadzwonię do niej następnym
razem.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE
MARII KONIECZKA
REKLAMA
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Harry Potter po leszczyńsku
Tego jeszcze nie było! Tego nie można przeoczyć! To trzeba przeczytać! Lada dzień na półkach w księgarniach pojawi się książka pt. „Pułapki Czasu: Klątwa Pieczęci” - najbardziej leszczyńska książka przygodowa na świecie.
- Spełni trzy funkcje. Po pierwsze, stanowi nowatorski sposób
edukacji dzieci i młodzieży w zakresie historii regionu. Po drugie,
jest nietuzinkowym narzędziem
promocji Leszna. Po trzecie, ma
do nas przyciągnąć turystów - zaznacza dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie Andrzej Kuźmiński, pomysłodawca
powstania książki.
- A po czwarte, ma nakręcić czytelnictwo, szczególnie wśród ludzi
młodych - dodaje spiesznie autorka książki Ewa Rosolska.
Pani Ewa pochodzi i mieszka w Lesznie. Przez ponad 20
lat pracowała z dziećmi i młodzieżą. Na swoim koncie ma
już wiele dzieł, m.in. kierowany do młodzieży cykl zatytułowany „Tajemnice Starego Witraża” (w maju światło dzienne ujrzy
piąty tom). Pisała również dla dorosłych i dzieci (niedawno wydano jej „Bajeczki Babeczki”).
- Uwielbiam pisać. Jestem bardzo nakręcona. A skoro ludzie
chcą czytać to, co tworzę, nie
mam zamiaru przestać - mówi.
- Wybór autorki, której chciałem
powierzyć pomysł książki o Lesznie, był dla mnie oczywisty. Ewa
pochodzi z Leszna, cechuje ją znakomite pióro i jak nikt inny ma świetny kontakt z młodymi czytelnikami, a więc
grupą, na której najbardziej nam zależy
- podkreśla Andrzej Kuźmiński.
- Pomysł przypadł mi do gustu. Oczywiście zgodziłam się, a wtedy Andrzej
podsunął mi stertę książek historycznych. Byłam… przerażona - dopowiada
REKLAMA

z przymrużeniem oka pisarka. - Skupiłam się na wybranych miejscach i czasie, a więc leszczyńskich zabytkach
w XVII i XVIII wieku. To tam przeniosłam bohaterów i tam zaczęła się przygoda - ich i moja…
„Pułapki Czasu” są książką familijną, adresowaną do każdego, niezależnie od wieku. Dla mieszkańców Leszna

i regionu, szczególnie
tych mocno związanych ze swoją małą ojczyzną, to pozycja obowiązkowa. Choć książka
jest mocno naszpikowana historią, napisana została przystępnym językiem. Próżno w niej
szukać niekończących
się opisów. Rozpoczęta
akcja do ostatniej strony nie zwalnia tempa.
Książkę czyta się jednym tchem, trudno się
od niej oderwać. Recenzenci (w różnym wieku)
zgodnie wydali na jej temat bardzo pozytywne
opinie.
- W domu powinien ją
przeczytać każdy: od
babci, do wnuczka. Nikogo nie zanudzi - mówi
z całą stanowczością dyrektor Kuźmiński.
Bohaterowie „Pułapek
Czasu” przenoszą się do
przeszłości. Podążając
za przygodą odwiedzają kilkadziesiąt rzeczywistych miejsc w Lesznie i okolicy, np. Lochy

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ratusz,
Pałac Sułkowskich czy Zamek w Rydzynie. W książce pojawiają się dawne nazwy ulic i stare mapy. Wyjątkowa
szata graficzna (łącznie z okładką) jest
dziełem lokalnego grafika Mirosława
Małeckiego, który z pasją potrafił przelać książkową wizję na papier.
Wydawcą „Pułapek Czasu” jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie.
Patronat nad dziełem objął prezydent
Leszna Łukasz Borowiak, a wydaniem,
promocją i sprzedażą w całym kraju
zajmie się Wydawnictwo Edukacyjne
z Krakowa.
Wspomniany tom I (Klątwa Pieczęci),
a także tom II (Kielich Braci Czeskich)
pojawią się w księgarniach dosłownie
lada dzień. Nie zabraknie oczywiście
spotkań promujących książki oraz szeregu wydarzeń związanych z publikacjami (szczegóły m.in. na stronie www.
mbpleszno.pl). Już teraz możemy zdradzić, że mieszkańcy zostaną zaproszeni
na wycieczki prowadzące śladem bohaterów książki. Ponadto w MBP ma powstać muzeum związane z „Pułapkami
Czasu”.
Ewa Rosolska nie zwalnia tempa. Kolejne tomy „Pułapek Czasu” są już
w przygotowaniu...
TEKST: MICHAŁ DUDKA
REKLAMA
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MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.
UL. SAPERSKA 23, 64-100 LESZNO
65/525 92 91

65/529 90 96

www.facebook.com/MZOleszno

www.mzoleszno.com.pl

KRUSZENIE UW
AGA! NOWA U
Kruszymy:
SŁUGA!
►beton ►żelbeton

►kamienie ►asfalt ►gruz
Usługę tę wykonujemy kruszarką McCloskey J40v2.

PODSTAWIENIE KONTENERA
Na odpady z remontu i budowy, wielkogabarytowe, biodegradowalne oraz poprodukcyjne. Usługa wykonywana jest na zlecenie klienta w uzgodnionym terminie
i miejscu, po wypełnieniu formularza zamówienia oraz karty przekazania odpadu.

UTRZYMANIE PORZĄDKU ULIC
ORAZ CHODNIKÓW

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie letniego utrzymania czystości terenów utwardzonych, mechanicznego oczyszczania chodników,
ulic i placów, mechanicznego oczyszczania opasek przyulicznych, a także ręcznego odśnieżania chodników i opróżniania koszów ulicznych.

NISZCZENIE DOKUMENTÓW
Profesjonalne niszczenie dokumentów w procesie cięcia
i szarpania na niszczarce przemysłowej w III stopniu tajności dla materiałów poufnych.
►sprzedaż pojemników na odpady komunalne dla firm i osób fizycznych |►sprzedaż worków na odpady poremontowe takie jak: płyty kartonowo-gipsowe, styropian, tapety, opakowania po farbach, klejach, zaprawach itp., pocięte listwy podłogowe, kasetony | ►sprzedaż worków na odpady biodegradowalne, np. skoszoną trawę, chwasty, trociny lub inne odpady z ogrodu | ►odbiór wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w terminie i miejscu ustalonym przez klienta

ZADZWOŃ! BIURO OBSŁUGI KLIENTA, TEL. 65/525 92 91

(17/2018)

Ponadto oferujemy
usługi takie jak:
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Halo, h
K

Charakterystyczny dom, nad którym w Pawłowicach górują anteny,
znają chyba wszyscy. To stąd właśnie nawiązywane są dalekie łączności. Ameryka, Azja? Żaden problem.
Potrzeba jest tylko odpowiednia
pora i dobre warunki. Przy radiu siedzi Jan Żalik, z zamiłowania krótkofalowiec od ponad pół wieku. Przez
ostatnie kilkanaście lat szefował Zespołowi Szkół w Pawłowicach.

ropka, kreska, kropka, kropka w pokoju rozbrzmiewa miarowe stukanie w telegraf. Wydawać by się mogło, że nikt już
czegoś takiego nie używa, bo są przecież
telefony, komputery i w ogóle cała ta nowa technologia. Telegraf stojący na biurku
Jana Żalika, choć w swej formule niezmieniony, jest urządzeniem nowoczesnym,
połączonym kabelkiem ze sprzętem zapewniającym łączność z całym światem.
Do telegrafu nie za bardzo jestem przekonany. Było coś takiego, gdzieś, kiedyś, na
samym początku łączności. Ale Jan Żalik
rozwiewa moje wątpliwości.
- Mimo technologii, mimo zastosowania
głosu, telegraficzny sposób przesyłania informacji wciąż jest rozwiązaniem najpewniejszym - wyjaśnia.
Urządzenie radiowe, zapewniające kontakt z całym światem, połączone jest
z komputerem. Takie współistnienie technologii starszej z nową - jedna bez drugiej nie ma racji bytu. Kiedy rozmawiamy,
pan Jan kręci gałką, a później na komputerowym monitorze wskazuje, w którym
miejscu ktoś nadaje. Widać to w postaci
wychylonej amplitudy. Jest. Właśnie udało się nawiązać radiowy kontakt z Portugalczykiem. Mieszka w Amadorze i ma
na imię Joaquim. Z komputera biurkowego do Portugalczyka płynie wiadomość, że
pan Jan nadaje z Pawłowic, które położone
są 80 kilometrów na południe od Poznania.
Łączyć się można w różny sposób - nie
tylko systemem telegraficznym, ale też
za pośrednictwem fonii. Później, co jakiś
czas, z urządzenia płyną zmieszane głosy
różnych ludzi. Większość w języku angielskim, ale ani to brytyjski, ani amerykański
akcent.
- Na 20 metrach nawiązałem ostatnio
łączność z Anglikiem, Rosjaninem, Grekiem, Hiszpanem i Amerykaninem - opowiada Jan Żalik.

Sam zbudowałem radio

Radioaparat zafascynował Jana Żalika
w latach pięćdziesiątych minionego wieku,
gdzieś tak pod ich koniec. Był wówczas
uczniem leszczyńskiego liceum.
- Profesor Lotz, który uczył nas fizyki, zademonstrował działanie radia. To mnie
ujęło, doznałem wtedy jakiegoś olśnienia
- przyznaje. - Po lekcji poszedłem do niego, aby powiedział mi więcej na temat tego
wynalazku. Profesor był zadowolony i jeszcze kilka razy zachodziłem do niego w tej
sprawie. Przyprowadziłem nawet mojego
kolegę ze szkoły zawodowej.
Pan Jan przypomina sobie, że wtedy, w Pawłowicach, rodzice nie mieli
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halo, tutaj Antarktyda!
w domu radia. Takim sprzętem do odsłuchu rozgłośni radiowych dysponował tylko jego wujek. Miał skrzynkowy odbiornik zasilany bateriami, bo prąd z gniazdka
w tamtych latach jeszcze nie wszędzie był
oczywistością.
- Zacząłem myśleć nad tym, aby samodzielnie zbudować radio. Napisałem do
redakcji "Młodego Technika" z prośbą
o schemat prostego odbiornika. Przysłali
mi taki przedstawiający dwulampowe radio, bardzo proste w budowie. Części ściągałem wtedy z Poznania, bo w Lesznie ich
brakowało. Zbudowałem radio i byłem
bardzo szczęśliwy, że dokonałem tego samodzielnie - wspomina.
Niedługo jego rodzice kupili fabryczny
odbiornik - "Stolicę", taką na fale średnie
i długie.
- A ja, słuchając programu ze swojego radia, dowiedziałem się, że w Poznaniu odbędzie się kurs dla krótkofalowców, organizowany przez Ligę Przyjaciół Żołnierza,
późniejszą Ligę Obrony Kraju. Dowiedziałem się też, że radio poznańskie będzie informować o początkach tego kursu
- dodaje.

Pierwsza łączność

To było spełnienie marzeń, ale niepozbawione problemów. Kursy miały odbywać
się w Poznaniu w godzinach popołudniowo-wieczornych. Z Pawłowic do Poznania
nie było łatwo się dostać, dlatego pan Jan
- mając 20 lat - podjął pierwszą poważną
decyzję.
- Uznałem, że na cztery miesiące zamieszkam w Poznaniu u kuzyna, który wtedy
tam studiował. I tak udało mi się ukończyć kurs oraz uzyskać pierwsze zezwolenie na posiadanie i używanie stacji

Wystarczy dobra antena, odpowiedni sprzęt, pasja i oczywiście czas na jej realizację - na falach eteru mona usłyszeć wszystko.
radioamatorskiej - opowiada.
Pasja pochłonęła go tak bardzo, że sam
zbudował kilka stacji, składających się
z odbiorników i nadajników sygnału
radiowego.
- Pierwsze zezwolenie umożliwiało pracę telegraficzną. Dziś już takich obostrzeń
nie ma. Właściwie każdy może zostać krótkofalowcem, chociaż egzamin pozostał
i wciąż trzeba go zdać, aby uzyskać uprawnienia - dodaje pan Jan.
Pierwsze łączności nawiązał krótko po
tym, jak uzyskał pozwolenie. No dobrze,
wcześniej też było ich kilka, z czystej

ciekawości. Ale ta pierwsza łączność oficjalna została nawiązana z Ukrainą. Znak
rozpoznawczy tej stacji brzmiał: UT5GY.
To dość tajemniczy skrót, który laikowi mówi niewiele. Pan Jan posługuje się
skrótem: SP3AMZ. Pierwsze dwie litery są kodem kraju, cyfra - numerem

okręgu (w tym przypadku województw
wielkopolskiego i lubuskiego), a kolejne to już indywidualny identyfikator. Tak więc SP3AMZ jest tylko jeden
- w Pawłowicach.
ciąg dalszy na następnej stronie
REKLAMA

U nas
Twoja reklama
ŻYJE
cały miesiąc!
Telegraf - wydawać by się mogło, że jest urządzeniem zapomnianym. Nic
z tych rzeczy - nadal jest jednym z najpewniejszych środków łączności, chociaż
w nowym wydaniu.

Dzwoń: 603-668-780
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ciąg dalszy z poprzedniej strony

Ameryka rano lub nocą
Łączności trochę się nazbierało. Kiedy
rozmawiamy, na koncie ma ich 55.435,
z czego połowę potwierdzonych. Każda
potwierdzona łączność to jedna karta QSL,
na której znajdują się szczegółowe informacje na ten temat. Dzisiaj można mieć
je w wersji cyfrowej, ale pan Jan twierdzi,
że to nie to samo, dlatego ma całą kolekcję kart papierowych. Otwiera przede mną
szuflady, a w nich dokładnie opisane i posegregowane karty, niekiedy bardzo ładnie
przygotowane graficznie. Ponad 22.000
sztuk…
Ile kart, tyle łączności, niekiedy bardzo
egzotycznych. Połączenie z Ameryką Północną lub Południową? Proszę bardzo, bez
problemów! Tylko trzeba poczekać na odpowiednią pogodę. W języku krótkofalowców nazywa się to propagacją, czyli - nie
wdając się w szczegóły - sposobem rozchodzenia się fali radiowej w różnych warunkach atmosferycznych i na różnych
pasmach. Kluczową kwestią jest odbijanie się fali od różnych warstw atmosfery,
dzięki czemu sygnały docierają na dalekie
odległości.
- Ameryka jest lepiej słyszalna za dnia
zimą, latem - w nocy. Rano lepiej idzie

wschód, później wszystko się przesuwa opisuje Jan Żalik.
Na początku lat dziewięćdziesiątych na
swojej posesji ustawił czternastometrowy
maszt, na którym zamontowane są różne

anteny do łączności radiowej. Dzięki temu otwarły się nowe możliwości związane
z dalekimi połączeniami. Z Pawłowic sygnały najlepiej niosą się na południe i nie
było niczym nadzwyczajnym, gdy pan
Jan ze swojego domu nawiązał połączenie
z Antarktydą.

Pięć godzin przy sprzęcie

Pan Jan na ponad 22.000 potwierdzonych łączności.

Pan Jan, choć bardzo kocha swoje hobby,
potrafi zachować do niego dystans. Są dni,
kiedy radia w ogóle nie włącza. Ale kiedy
nadejdzie moment, potrafi siedzieć przy japońskim urządzeniu nawet 5 godzin.
- Ile czasu spędził już pan przy tym biurku? - pytam.
- Sam się nad tym zastanawiałem. Ale wie
pan co, jakby tak zsumować, a później po-

Pasja trwa od 57 lat,
od czasu tej fascynacji radiem z liceum.
Ludzie wciąż się temu
dziwią.
- Zdarza się, że pytają:
jeszcze ci się to nie znudziło? - mówi. - Odpowiadam wtedy: nie, nie
znudziło się, to jest dla
mnie fascynujące.
Radiową pasją zaraziła
się także małżonka pana Jana, która uzyska- Oto karta QSL pana Jana. Wysyła ją, gdy ktoś nawiąła uprawnienia nasłu- że z nim łączność.
chowca. Dla męża jest
bardzo wyrozumiała. Kiedy rozmawiamy dzielić te łączności, to pewnie udałoby się
przy herbacie, przychodzi i z czułością gła- to ustalić…
dzi go po włosach.
- Jak się rozkręci na ten temat, to pana zaTEKST I ZDJĘCIA:
gada - żartuje.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# felieton

W świecie absurdów

pozostań sobą
Świat, który nas otacza - ten realny - jest wręcz nieprawdziwy,
bywa nieprawdopodobnie zakłamany… nie daj się zwieść!

Ale obcując z „możesz wszystko” uważajcie na jego wrednego kuzyna
o imieniu „musisz”. Ten to dopiero
zaraza…
Musisz to kupić, bo to tylko u nas. Bo
nowość. Bo promocja. Bo bielsze nie
będzie. Generalnie cud, że jeszcze bez
tego dajesz radę - bez Tego!
Musisz przyjąć tę pracę. Nie możesz odmówić. A potem będziesz musiał u nas
pracować i robić te wszystkie rzeczy…
Musisz ładnie wyglądać. Kupić te spodnie, zrobić modny fryz, umyć auto.
Musisz podpisać tę umowę. Przecież
najkorzystniejsza.
Musisz się rozwijać, bo przyszłość. Bo
konkurencja.
Musisz mieć porządek w ogrodzie, bo
sąsiad…
Musisz zapisać syna na angielski, a córkę na pływanie. A sam musisz znać co
najmniej pięć języków...

Musisz walczyć o Polskę! Musisz być
z nami i przeciw tym. I tamtym.
Musisz to obejrzeć. I słuchaj!
Musisz kupować. Musisz płacić. Musisz
być. Musisz wziąć i musisz dać.
Musisz mieć własne zdanie... ale koniecznie takie, jak nasze.
Musisz! Musisz! Musisz!
Ale… ja nie chcę.
Nie ulegajcie zbyt łatwo temu wszechobecnemu „muszę”. „Muszę” to teoria,
z której nic dobrego nie wychodzi. Jeśli znacie prawo i normy etyczne, a do
tego potrzeby swoje i swoich bliskich,
to najlepiej będziecie znali własne „muszę”. Sami to zdefiniujcie, a innych poproście ewentualnie o sugestie co do
„mogę” i „powinienem”. Resztą zarządzajcie sami.
Nigdy nie pozwólcie na to, aby świat
pokierował Was w takim kierunku, że
znając cenę wszystkiego zapomnicie
o wartości własnego życia.
Wiele uwagi, z wiadomych względów,
poświęcono ostatnimi czasy himalaistom. Im też specjaliści-od-życia-i-wszystkiego mówią, że muszą inaczej.
Mówią, ale nie pytają. Mówią z pełnym
przekonaniem, jakby nie wiedzieli, że
miłość, pasja i marzenia to coś, za co
warto umrzeć.
Umrzeć w spokoju. Wolnym. Z daleka
od „muszę”.
ZAUFANY

REKLAMA

XXI wiek rozkręca się w najlepsze. Żyjemy w czasach rozwoju, postępu, nowoczesności i innych dumnych haseł.
Z pewnością już nie raz słyszeliście, że
w zasadzie nie ma już żadnych granic
i barier, że teraz jest łatwiej i że musicie to wykorzystać. To właśnie motyw
przewodni naszej wspólnej egzystencji - „możesz wszystko!”. I w mniejszej czy
większej mierze to prawda. Do odważnych świat należy, a marzenia są po to,
aby je spełniać. Podpisuję się pod tym
obiema rękami. Bądźcie kowalami swojego losu przez duże „K” i wykujcie najpiękniejsze dzieło, jakie tylko potraficie.
To wymarzone. Najlepsze.
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# wojsko

Do Leszna marsz!
D

owodem więzi społeczeństwa
z wojskiem jest fakt fundowania leszczyńskim oddziałom
sztandarów przez mieszkańców. Za inne
symbole dobrych relacji możemy uznać
liczną obecność leszczynian podczas
składania uroczystej przysięgi przez wcielonych do służby, tłumy na dniach otwartych jednostki czy kolejki do wojskowej
grochówki.

Mackensen i Habsburg

Każdy z nich w swym żołnierskim życiorysie ma wpisane Leszno. Pierwszy
(wspomniany na łamach "Leszczyniaka" przy okazji święta na ulicy Wolności, przy której kwaterował) służył w mieście w 1869 roku. Nie istniały wówczas
jeszcze obiekty koszarowe, stąd zamieszkiwanie wojaków w domach zamożnych
obywateli. Mackensen bardzo dobrze
wspominał Leszno i miał skomentować

Defilada w Lesznie.

oddelegowanie do miasta jednego z żołnierzy takimi słowami: "Do Leszna został
Pan przeniesiony? Pieszo bym szedł do
Leszna, gdybym tylko mógł!"
Drugi, żywiecki arcyksiążę, służył w 17.
Pułku Wielkopolskim do 1932 roku, kiedy to otrzymał w zarząd dobra rodzinne.
Mimo zwolnienia się z leszczyńskiego
wojska nie zapomniał o miejscowych. Co
roku z okazji Bożego Narodzenia, Świąt
Wielkanocnych oraz święta pułku (na
którym pojawiał się osobiście), przysyłał
oficerom 120 butelek przedniego wina.

Na służbie garnizonu

Rosnąca liczba żołnierzy nie pozostawała bez wpływu na decyzję władz miejskich o inwestycjach budowlanych. Wiele żołnierskich obiektów zachowało się
do dnia dzisiejszego, lecz pełnią zupełnie inne funkcje. Powszechnie kojarzony
z działalnością wojska jest obiekt Szkoły

Podstawowej nr 7. Wcześniej była to wozownia i magazyny, a następnie koszary
dla 2. Batalionu 55 Pułku Piechoty. Także dawne kasyno przy ulicy Królowej Jadwigi czy zabudowania przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego, gdzie mieściły się
koszary nazwane w okresie międzywojennym im. Jana Henryka Dąbrowskiego, słusznie łączone są z armią. Również
okolice obecnego osiedla Na Skarpie,
z używanym ciągle określeniem "strzelnica" (przez młodszych mieszkańców pobliskich osiedli zwana też "masakrą"), nie
jest bezpodstawna. To tutaj mieściła się
od 1926 roku strzelnica bojowa, szkolna,
rzutnia granatów ostrych oraz tor przeszkód, działający aż do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Później przeniesiono się na plac ćwiczeń w Wyciążkowie.
Rzadziej pamięta się o siedzibie Geodezji i Urzędu Budowlanego przy obecnych Al. Jana Pawła II, który zbudowany

Reprodukcja: Mateusz Gołembka

Związki miasta z wojskiem istniały od niepamiętnych czasów, a od kiedy pamiętam leszczyńscy wojacy w miejskiej przestrzeni wzbudzają pozytywne emocje.

August von Mackensen na obrazie L.
Rozpendowskiego.
został jako lazaret. Inny przykład może
stanowić budynek z charakterystyczną
wieżycą zegarową przy obecnej ul. Niepodległości, w którym parkowano pojazd
dowódcy, czy dawna łaźnia przy obecnej
ul. Leszczyńskich 35.

Rezerwa nie zapomniała

Wprowadzone kilka lat temu zmiany zniosły zasadniczą służbę wojskową.

Poczty sztandarowe w okresie międzywojennym.

REKLAMA

Świadkowie na przysiędze.
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Zdjęcie: Mateusz Gołembka

# wojsko

Rezerwiści na leszczyńskim dworcu kolejowym.
Jednym z efektów takiej decyzji jest znik- w cywilnym życiu. W wojsku powtarzanięcie rezerwistów z miejskiego krajo- no jak mantrę także jedną, ważną rzecz:
brazu. Obecnie zakończenie służby przez żaden pojedynczy żołnierz nie jest armią.
żołnierza wygląda bardzo podobnie do Stanowi to znakomite uzupełnienie wierozwiązania umowy z pracodawcą, od- dzy zdobywanej w szkole, w której nie
bywa się poprzez złożenie i podpisanie otrzymujemy grupowych świadectw czy
stosownych dokumentów. Dawniej odej- nie dowiadujemy się o nazwiskach żeście do rezerwy było ogromnym świę- glarzy z załogi Krzysztofa Kolumba, bez
tem, aby jednak zostać rezerwistą nale- których wyprawa nie doszłaby do skutku.
żało swoje odsłużyć. Często wcielenie do Wojsko to także wspomnienia i przyjaźsłużby oznaczało zderzenie dwóch świa- nie na całe życie.
tów. Rozkazy, meldunki czy ukryta pod
beretem fryzura, którą pierwszego dnia
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
zapewniał wszystkim garnizonowy ViZDJĘCIA:
dal Sassoon, to inna rzeczywistość od tej FB/LESZNO W STARYM OBIEKTYWIE

(…) Leszczyński wojskowy garnizonie,
Walcz o dobre pozycje szturmowe - walcz o nie,
Niech cię nie dosięgnie żadna redukcja odnowy,
Broń tego! Święty Szczepanie - patronie garnizonowy.
Fragment wiersza Józefa Nowaczyka „Garnizon Leszczyński”

Koszary przy Dąbrowskiego.

REKLAMA
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Cztery dziewczynki

Ostatni miesiąc upłynął mi na nadprogramowej pracy,
która pochłaniała każdą wolną chwilę, każdy wieczór,
każdy weekend. Gdy skończyłam swoje zadanie odetchnęłam z ulgą i zaczęłam rozglądać się za najlepszym
sposobem na odreagowanie. Przeczesując internetową księgarnię (należę do osób, które większość rzeczy
kupują online - to niesamowita oszczędność czasu)
natknęłam się na pozycję„Małe kobietki”. Natychmiast
przypomniał mi się przeuroczy klimat wnętrza domu, w którym mieszkały bohaterki książki, a także filmu o tym samym tytule. Film
z 1994 roku dziś wydaje się być już prawdziwą prehistorią, a ja nadal trwam w zachwycie. Kreacja młodziutkiej Winony Ryder, piękna Susan Sarandon, a także Kirsten Dunst oraz Claire Danes bardzo mnie wówczas zachwyciły. Akcja rozgrywa
się w latach sześćdziesiątych dziewiętnastego wieku. Nieobecny ojciec rodziny,
walczący na wojnie secesyjnej pisuje listy, których tak bardzo wyczekują jego cztery córki oraz żona. To ona sprawuje nad dorastającymi dziewczynkami pieczę i nieustannie zachęca je, by odnalazły swoją własną drogę życia. Postać mamy wyraźnie
wyprzedzała swoją epokę, wpajała więc córkom ideologie wolności. Polecam i film
i książkę na wspólne spędzenie czasu dla mamy i córki.

Słoneczne nuty

Sting i Shaggy całkiem niedawno popełnili
pełen jamajskiego ciepła singiel, który promuje ich najnowszą płytę. Panowie postanowili wydać inspirowany Jamajką album
„44/879”, który ukaże się w sklepach już 20
kwietnia. Skąd ten kod cyfrowy? Są to numery kierunkowe ich rodzinnych krajów - Wielkiej Brytanii i Jamajki. Piosenka pod tytułem
„Don’t make me wait” przyjemnie buja mną i moim autem, kiedy wczesnym rankiem wyruszam w podróż do pracy.

Szybki retusz

Kiedy rano brakuje mi czasu, a właściwie
powinnam napisać: każdego ranka, z powodu braku czasu mój makijaż sprowadza
się tylko do dwóch kosmetyków. Tusz do
rzęs sprawia, że oko wygląda na odrobinę
mniej zaspane, a kolorowa szminka przyciąga wzrok na tyle, że nikt nie patrzy na
pozostałe braki mojej twarzy. Cóż… myślę,
że spotkam się ze zrozumieniem niejednej
mamy rocznego dziecka. Właściwie to prawie dwulatka.

Dwa wskaźniki szczęścia

Mówią, że szczęśliwi czasu nie liczą. I fakt,
jestem niesamowicie szczęśliwą osobą,
a na nadgarstku notorycznie noszę zegarki,
którym wyczerpały się baterie. Moja druga połowa zawsze z chichotem podpytuje
mnie, czy wiem, która jest godzina. Spoglądam na zegarek i mówię, że to przecież
tylko moja bransoleta. Marzy mi się jednak
już od bardzo dawna pewien model zegarka i jestem przekonana, że dbałabym wówczas o wymianę baterii. Chociaż… co mi
tam, fajnie jest być szczęśliwą.
TEKST: BARBARA MENDYKA

# młodzież
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W walce z wykluczeniem
pokolenia „ani-ani”
NEET’em może być zarówno osoba wykształcona, jak i ta, która przedwcześnie
porzuciła edukację. To osoby z rodzin
ubogich i zamożnych; wysoko wykwalifikowane, jak i te, które nie posiadają
zbyt wielu umiejętności. Łączy ich przede wszystkim brak motywacji do kontynuowania edukacji bądź zmiany kwalifikacji, a także brak zainteresowania
aktywnością zawodową.
Projekt "Laboratorium gier: Akcelerator rozwoju edukacji i przedsiębiorczości dla Innowatorów i Liderów
zmian" swoje działania skupia głównie
w obszarze opracowywania i wdrażania
innowacyjnych metod edukacyjnych
opartych na wykorzystywaniu gier jako
skutecznej metody nieformalnej edukacji w pracy z najmłodszymi reprezentantami grupy NEET. Realizowany jest przez
Fundację Centrum Aktywności Twórczej, finansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+ w partnerstwie z organizacjami z Cypru, Hiszpanii
i Wielkiej Brytanii. W efekcie jego realizacji powstaną cztery narzędzia edukacyjne. Głównym narzędziem, które docelowo będzie wykorzystywane przez
pedagogów i pracowników młodzieżowych, którzy w swej codziennej pracy spotykają się z problematyką NEET,
będzie gra edukacyjna aktywizująca
młodzież NEET zawodowo i społecznie,
wspierająca postawy przedsiębiorcze,
ich umiejętności językowe oraz kompetencje kluczowe.
- Brak motywacji i zainteresowań czymkolwiek to efekt długotrwałej stagnacji, jakiej doświadczają młode osoby, które ani
nie pracują, ani się nie uczą. Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest takie osoby na

nowo zmotywować do działań i czymkolwiek zainteresować. Wierzymy, że narzędzie, jakim jest gra planszowa, pozwoli
nam choć trochę przykuć ich uwagę i namówić do tego, by otworzyli się na życie i otaczający świat. W grze znajdą się
m.in. takie elementy, jak: obrót pieniądza,

specyfikacja zawodów, relacja pracodawca-pracownik, umiejętność powiązania
swoich działań z ich następstwami oraz
radzenia sobie z problemami i szybkiego
reagowania... czyli wszystko to, co ma pomóc młodzieży w integracji z rynkiem pracy - mówi Ewelina Lasota z Fundacji CAT.
- W ramach projektu odbędą się cztery
warsztaty dla kadry edukacyjnej, a więc
wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z młodzieżą NEET. Chcemy nie tylko
dostarczyć im narzędzia do pracy, które
powstaną w ramach projektu, lecz także zapewnić możliwość realnego wpływu na formę, kształt i treść tych narzędzi,

poprzez konsultowanie wypracowanych
założeń i wymianę doświadczeń - mówi
koordynator projektu Monika Pawlak
z Fundacji CAT. - Z kolei na kolejne cztery warsztaty zaprosimy młodzież, która
będzie miała możliwość przetestowania
gier i doboru mechanizmów, które według
nich są w grach najbardziej atrakcyjne
i efektywne.
Na stronie www.gamelab.fundacja-cat.pl
znajdują się informacje o projekcie i wszelkich działaniach, zarówno tych już podjętych, jak i tych, które odbędą się w najbliższej
przyszłości.

(18/2018)

Zjawisko NEET jest obecnie jednym z najważniejszych problemów społecznych, z jakimi zmaga się współczesna Europa.
Problem dotyczy młodzieży, która z różnych powodów pozostaje jednocześnie poza sferą edukacji i poza zatrudnieniem.
W Polsce używa się także określenia „pokolenie ani-ani” (ani
się nie uczą, ani nie pracują).
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Wrastanie paznokcia
Z wrastaniem paznokcia mamy do czynienia wówczas, gdy
płytka paznokciowa uszkadza
otaczającą tkankę wału paznokciowego. Następstwem
tego stanu jest bolesność, zaczerwienienie, obrzęk, zakażenie bakteryjne.
Najczęstszą przyczyną wrastania jest niewłaściwe skracanie
paznokci. Inne to przerost wałów okołopaznokciowych, noszenie nieodpowiedniego obuwia, często także nadpotliwość,
przy której wilgotna, rozmiękczona tkanka jest bardziej podatna na uszkodzenia ze strony
drażniącej wał płytki.

Domowe sposoby

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

W przypadku niezaawansowanego wrastania płytki, kiedy
ubytek paznokcia jest niewielki
oraz nie doszło jeszcze do stanu
zapalnego, jest możliwość zabezpieczenia palca samodzielnie w domu. Należy w takiej

sytuacji odseparować płytkę paznokciową od skóry niewielką
ilością płatka bawełnianego lub
waty, poprzedzając to działanie zdezynfekowaniem miejsca
zabiegu.

W gabinecie

Jeśli jednak jest obecny stan zapalny lub bolesność występuje
dłużej niż 2 dni, należy zgłosić
się do gabinetu podologicznego.
W zależności od rodzaju wrastania i jego zaawansowania,
do dyspozycji jest wiele metod,
by płytka paznokciowa została
w jak najbardziej komfortowy
sposób skorygowana do właściwego kształtu. Celem zabiegu
jest natychmiastowa ulga. Bezpośrednio po wizycie u podologa, bolesność nie powinna występować, a stan zapalny przy
odpowiedniej pielęgnacji w domu powinien ustąpić w ciągu
3-14 dni od wizyty (czas uzależniony jest od zaawansowania
infekcji).

Zaawansowane wrastanie
paznokcia. Przypadek
PODOlove.
Chłopiec, 15 lat. Do gabinetu zgłosił się wraz z rodzicami
w kwietniu 2017 roku z obfitym
stanem zapalnym paluchów obu
stóp, obrzękiem oraz sączącą się
treścią surowiczo-ropną. Biorąc
pod uwagę możliwości finansowe, wspólnie podjęliśmy decyzję o dłuższej terapii.
Pierwsze etapy zaopatrywania palców polegały
na tamponowaniu i działaniu przeciwzapalnym,
następnie zostały podjęte
działania korekcji kształtu płytek paznokciowych. W związku z tym,
iż u chłopca główną
przyczyną nawrotowości wrastania jest przerost
wałów okołopaznokciowych, w obecnej chwili aplikowane są klamry
ortonyksyjne, zapobiegające zapadaniu się płytek

paznokciowych w okalającą tkankę, aż do czasu decyzji
o plastyce wałów okołopaznokciowych, która ostatecznie zakończy problem chłopca.
Na załączonym kolażu (powyżej) widoczny jest stan palców
chłopca, z którym zgłosił się na
pierwszą wizytę do gabinetu
oraz (poniżej) na wizycie kontrolnej w lutym 2018r.

(19/2018)
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Seplenienie - przyczyny i rodzaje

REKLAMA

górnymi, a dolnymi zębami. Przy tej formie sygmatyzmu język pozostaje zwykle
ułożony płasko. Brzmienie głosek jest tępe, przypomina angielskie th. Przyczyną
tego zaburzenia jest często wada zgryzu,
tak zwany, zgryz otwarty.

Przyczyny seplenienia:
►Zbyt długie karmienie dziecka smoczkiem.
►Nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych, (język jest zbyt duży, krótkie wędzidełko podjęzykowe).
►Wady zgryzu i inne anomalie zębowe.
►Niska sprawność narządów artykulacyjnych.
► Nawracające, przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych.
►Upośledzenie słuchu.
►Naśladowanie nieprawidłowych
wzorców.

►Seplenienie boczne – polega na asymetrycznym ułożeniu całego językaszczelina nie tworzy się w linii środkowej
lecz z boku, przy kłach, zębach przedtrzonowych lub trzonowych. Rozróżniamy
seplenienie boczne prawostronne, lewostronne, obustronne. Przyczynami tego zaburzenia mogą być : wady zgryzu, porażenie połowicze, nieprawidłowe nawyki
artykulacyjne.

Najczęściej spotykane rodzaje seplenienia:
►Seplenienie międzyzębowe – podczas
artykulacji głosek detalizowanych szeregu
syczącego (s , z, c, dz) czubek języka wsuwa się między przednie siekacze. Szczęka dolna jest nieco opuszczona, wskutek
czego powstaje znaczna szczelina między

►Seplenienie nosowe – w zależności
od stopnia przechodzenia powietrza przez
nos rozróżnia się seplenienie nosowe całkowite i częściowe. Przy seplenieniu nosowym częściowym układ języka jest prawidłowy, ponieważ podniebienie miękkie
nie jest całkowicie opuszczone- powietrze wydostaje się jednocześnie przez usta
i przez nos. Nieprawidłowy układ języka
obserwujemy przy seplenieniu nosowym

całkowitym, język zwiera się z podniebieniem twardym całkowicie, a powietrze
w całości przedostaje się przez jamę nosową, wytwarzając nieprzyjemny poszum
nosowy. Ten rodzaj seplenienia spowodowany jest zazwyczaj zaburzeniami pracy
podniebienia miękkiego.
►Seplenienie fizjologiczne (rozwojowe) - pojawiające się w związku
z rozwojem mowy dziecka i polegające na
zastępowaniu głosek detalizowanych jednego szeregu, innym, np. dziąsłowe : sz,
ż, cz, dż są zastępowane przez głoski zębowe szeregu syczącego: s , z, c, dz lub
szeregu ciszącego ś, ź, ć, dź.

(20/2018)

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)

Sygmatyzm (seplenienie) - to nieprawidłowa realizacja głosek detalizowanych,
jednego, dwu, lub wszystkich trzech szeregów (tj. s,z,c,dz, ś,ć,ź,dź, sz,ż,cz,dż). Zaburzona może być artykulacja jednej, kilku, lub kilkunastu głosek.
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# promocja

Biuro Podróży Eurotop świętuje swoje 18 urodziny! Dokładnie 1 marca 2000 roku rozpoczęła się wyjątkowa, turystyczna przygoda
właścicielki biura Katarzyny Mencel-Zielińskiej, jej załogi, a przede wszystkim licznych Klientów biura.
K. Mencel-Zielińska: - Opiekujemy się
naszymi Klientami od A do Z. Zwracamy uwagę na każdy, nawet najmniejszy szczegół i do każdego zlecenia
podchodzimy sumiennie i z pełnym
profesjonalizmem. Oczywiście w zaspokajaniu potrzeb Klientów pomaga nam spore, już teraz 18-letnie doświadczenie oraz owocna współpraca
z touroperatorami.
Uczciwość i solidna praca wielokrotnie zostały doceniane, nie tylko przez
samych Klientów. Eurotop ma na
swoim koncie mnóstwo certyfikatów, nagród i wyróżnień przekazanych przez organizatorów wycieczek.
To przede wszystkim biuro rzetelne
i godne zaufania.
Istotnym ułatwieniem dla Klientów
jest możliwość skorzystania z internetowej wyszukiwarki wakacji (na stronie www.eurotop.leszno.pl), do czego
gorąco zachęcamy. Znajdują się tam
oferty wszystkich touroperatorów. To
łatwy i szybki sposób znalezienia wymarzonej oferty, a dodatkową fachową poradę zawsze można uzyskać
w biurze. Polecamy i zapraszamy.

(21/2018)

- To niesamowite, że nasze biuro ma już
18 lat. Praca stanowi dla nas jednocześnie pasję, w związku z czym jest źródłem przyjemności i satysfakcji. A jak
powszechnie wiadomo, gdy jest miło,
czas szybko leci… W efekcie nasza dorosłość w postaci 18. urodzin przyszła
bardzo szybko - podkreśla Katarzyna
Mencel-Zielińska. - Najbardziej cieszy
fakt, że spora grupa Klientów - Przyjaciół Eurotopu - jest z nami od samego
początku Od 18 lat rokrocznie wykupują u nas wczasy oraz wycieczki na całym świecie, bowiem oferta jest z roku
na rok wzbogacana o nowe kierunki.
Satysfakcja klientów stanowi dla nas
największą i najcenniejszą pochwałę
i nagrodę. Bardzo Wam dziękujemy! Za
to, że jesteście z nami, że obdarzyliście
nas zaufaniem i że polecacie nas dalej.
To dzięki Wam biuro funkcjonuje.
Eurotop świadczy kompleksowe
usługi turystyczne. Oprócz niezwykle
bogatej oferty, życzliwości i profesjonalnego doradztwa, Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie ubezpieczeń turystycznych, załatwienia wizy
czy rezerwacji parkingu przy lotnisku.

# praca
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# sport
ŻUŻEL

PIŁKA RĘCZNA

Aż pięciu reprezentantów Fogo Unii Leszno otrzymało powołania i wzięło
udział w zgrupowaniu kadry narodowej w Zakopanem: Piotr Pawlicki, Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej, Dominik Kubera i Bartosz Smektała. Potem
kadra Byków przygotowywała się do nadchodzącego sezonu trenując w Hiszpanii, m.in. jeżdżąc na torach motocrossowych.

Szczypiorniści Realu Astromal Leszno utrzymali w lutym status quo: raz zwyciężyli, raz zremisowali i raz przegrali. Najpierw stracili punkty na własnym
terenie, przegrywając 20:23 z zespołem z Zielonej Góry. Następnie – również
w hali Trzynastka – zremisowali 26:26 z AZS UW Warszawa (zwyciężyli w karnych 4:2). Wreszcie zanotowali komplet punktów, wygrywając w Żukowie z
tamtejszym GKS 27:32. Po 17 spotkaniach zajmują wysokie, 4. miejsce w tabeli I Ligi.

W 2018 roku Polacy nie obronią złotego medalu wywalczonego w Drużynowym Pucharze Świata w minionym sezonie w Lesznie. A to dlatego, że w
tym roku… taki turniej się nie odbędzie. Zastąpią go Mistrzostwa Świata Par
(pod oficjalną nazwą Monster Energy FIM Speedway of Nations). Każda reprezentacja wystawi do boju dwóch seniorów i jednego juniora (zawodnik
rezerwowy). Turniej odbędzie się w dniach 8-9 czerwca we Wrocławiu.
Piotr Pawlicki został najpopularniejszym zawodnikiem, a Piotr Baron najpopularniejszym trenerem roku 2017 w plebiscycie sportowym Głosu Wielkopolskiego. Z kolei aż czterech zawodników Byków znalazło się w gronie
dziesięciu najpopularniejszych zawodników plebiscytu Tygodnika Żużlowego (Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Jarosław Hampel, Bartosz Smektała), odchodzący z Leszna Grzegorz Zengota został wybrany najsympatyczniejszym
żużlowcem kraju, a rozgrywany w Lesznie finał Drużynowego Pucharu Świata imprezą roku.
Bardzo smutna informacja dla kibiców żużla w Lesznie. W wieku 61 lat zmarł
Wojciech Szymkowiak, członek grupy Gładek Brothers Band, autor niezwykle popularnego wśród fanów czarnego sportu utworu „Hej Unia”.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Dwukrotnie w ostatnim czasie powinęła się noga podopiecznym Łukasza
Grudniewskiego. Pierwszoligowcy Jamalex Polonii 1912 Leszno luty rozpoczęli od pokaźnego triumfu w Siedlcach 77:97. Następnie przed własną publicznością pokonali GKS Tychy 90:83 i… złapali lekką zadyszkę. Polegli kolejno w Pruszkowie (76:68) i Krakowie (79:66). Mimo dwóoch z rzędu porażek
nadal zajmują fotel wicelidera I Ligi. Rozgrywki w sezonie zasadniczym powoli dobiegają końca. Kibice już zacierają ręce na emocjonujące play-offy.
REKLAMA

FUTSAL
Cenne zwycięstwo na wyjeździe odnotowali zawodnicy GI Malepszy Futsal
Leszno. W Gnieźnie wygrali 2:3. Również w kolejnym spotkaniu byli blisko
triumfu, ale ostatecznie „tylko” zremisowali przed własną publicznością z Heliosem Białystok 2:2.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Tęcza Leszno melduje się w play-offach! Awans do tej fazy rozgrywek Leszczynianki
przypieczętowały dwoma zwycięstwami poza domem: 73:80 w Wodzisławiu Śląskim i 73:77 w Głuchołazach. Wcześniej pokonały w hali Trapez ekipę z Gorzowa
Wielkopolskiego 64:42 i przegrały w Krakowie 79:57. Sezon zasadniczy w ich wykonaniu dobiegł końca. Teraz Tęczowe czeka niełatwa przeprawa w fazie play-off.

SIATKÓWKA
Play-off nie w tym roku. Pomimo olbrzymiej woli zwycięstwa i zaciekłej walki o
każdy punkt, siatkarze UKS 9 Leszno przegrali ostatnie, decydujące spotkanie
rundy zasadniczej z gośćmi z Osieczy 2:3.
OPRACOWANIE: MICHAŁ DUDKA
AUTOPROMOCJA
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Impreza na szóstkę!
Po pierwsze, tytuł mistrzyni Polski i złoty medal wywalczyła reprezentantka
gospodarzy Renata Tomczak. Najpierw
ekspresowo przeszła przez eliminacje
w hali w Rydzynie, by potem - w wielkim finale w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie - pokonać
Katarzynę Matysiak z Warty Muszkieterowie Poznań i przy aplauzie licznie
zgromadzonej publiczności sięgnąć po

najcenniejszy kruszec.
Wśród mężczyzn triumfował Maciej
Bem z AZS AWF Poznań, który w finale okazał się lepszy od Jakuba Dołżyckiego z UKS Ateny Gdańsk. Brązowy
medal wywalczył pochodzący z Rydzyny wychowanek IKS Leszno, a obecnie zawodnik AZS AWF Poznań Adrian
Wojtkowiak.
- W mistrzostwach wzięło udział 150 zawodniczek i zawodników.
Poziom zawodów był bardzo wysoki. Zarówno sami
zawodnicy, jak i ich trenerzy podkreślali wzorową
organizację imprezy. Poziomem przyrównywali ją do mistrzostw Europy.
Przedstawiciele samorządów Leszna i Rydzyny również nie kryli zadowolenia
i z pewnością nie żałują,
Renata Tomczak (z prawej) w trakcie wielkiego fina- że mistrzostwa odbyły się
łu. Za chwilę zostanie Mistrzynią Polski…
na ich terenie. Wszyscy byli
REKLAMA

(37/2018)

Za nami Mistrzostwa Polski Juniorów we Florecie Kobiet i Mężczyzn, zorganizowane przez obchodzący 15-lecie klub IKS Leszno.
Dwa dni rywalizacji w Rydzynie i Lesznie przyniosły ogrom emocji. To była impreza na medal - i to z dwóch powodów…

Pamiątkowe selfie, od lewej: zawodniczki Warty Muszkieterowie Poznań Weronika Wisoky i Katarzyna Matysiak, Renata Tomczak z IKS Leszno, prezydent
Leszna Łukasz Borowiak i organizator mistrzostw Sławomir Mocek.
usatysfakcjonowani i my także jesteśmy
- podsumował Sławomir Mocek z IKS
Leszno, trener Renaty Tomczak. I dodał:
- Dopisali również sponsorzy, którym należą się wielkie słowa podziękowania. Bez
ich wsparcia trudno byłoby zorganizować zawody na takim poziomie. Wsparli nas: Jespol, Jamalex, Salon Mody Męskiej Tomasz Dworczak, Klub X-Demon,
Euro-Comfort, Almark, Meibes, Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie, Lespin, WinkHaus Polska Beteiligungs, Huta Szkła Gloss, Miejskie Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej w Lesznie, Pompax
i Enea Fundacja. Dziękujemy!
***
Początek marca przynosi Renacie Tomczak i Adrianowi Wojtkowiakowi kolejne szanse na medale. Tym razem
w Soczi walczą o jak najlepsze miejsca
w Mistrzostwach Europy Juniorów.
ZDJĘCIA: RAFAŁ PASZEK
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# ze straży miejskiej

Kobiet
Ewelina Głowacz (23 lata) i Eliza Rutecka (29 lat) od kilku miesięcy pełnią służbę w Straży
Miejskiej w Lesznie. Nam opowiedziały, jak to jest pracować
w męskim gronie i zdradziły,
w jaki sposób w stosunku do
nich zachowują się osoby karane mandatami.
- Skąd pomysł, żeby wybrać akurat Straż Miejską?
E. Głowacz: - Zamiłowanie do
służb mundurowych towarzyszy
mi odkąd pamiętam. Mój ojciec
jest strażakiem i być może stąd
to się wzięło. Zresztą od urodzenia mieszkałam w pobliżu
strażackiej remizy, a w szkole
podstawowej brałam udział
w konkursach wiedzy pożarniczej. Kiedy w liceum
w Miejskiej Górce uruchomiony został kierunek prawno-policyjny, stwierdziłam,
że to jest to. Po maturze miałam zamiar studiować resocjalizację. Poszłam do Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie,
ale kierunek, na którym mi zależało,
nie został uruchomiony. Z tego powodu wybrałam pedagogikę i zrobiłam
licencjat z wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego. Rozważałam
wstąpienie do policji i wtedy rzuciło
mi się w oczy ogłoszenie o naborze
do Straży Miejskiej w Lesznie.
- Wychowanie wczesnoszkolne
i służby mundurowe to dwa odrębne światy.
- To prawda, chociaż po czasie okazało
się, że chyba jednak nie do końca.
- Z tą Strażą Miejską to od początku
było tak na serio?
- Przeczytałam, że nigdy nie było tu
kobiet, ale stwierdziłam, że złożę papiery. Nie byłam przekonana, czy zostanę przyjęta.
- Że niby trochę taka "ściema"?

Od lewej: Eliza Rutecka i Ewelina Głowacz

- Można tak powiedzieć. Ale udało się i nie żałuję decyzji. W międzyczasie dostałam się na studia
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ety łagodzą obyczaje
magisterskie z resocjalizacji, dzięki
czemu jednocześnie pracuję i odbywam praktyki. W ich ramach jeżdżę po
szkołach i właśnie tutaj przydaje się
pedagogika.
- U pani było chyba trochę inaczej.
E. Rutecka: - W Kaliszu na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza ukończyłam studia z ochrony dóbr kultury
i ten kierunek rzeczywiście ma niewiele wspólnego ze służbami mundurowymi. Ale kiedy byłam jeszcze
nastolatką, bardzo ciągnęło mnie do
wojska...
- Chyba stąd ten zdecydowany
uścisk dłoni na powitanie.
(śmiech) I tak odezwało się dawne zamiłowanie do munduru, więc stwierdziłam, że spróbuję. Poza tym już od
pewnego czasu szukałam stabilnej
pracy, a ta praca jest kreatywna. Nie
siedzę za biurkiem, codziennie robię
coś innego. Wychodząc na patrol spotykam się z różnymi ludźmi.
- Od czego zaczęła się praca w Straży Miejskiej?
E. Rutecka: - Zostałyśmy wysłane na
miesięczne szkolenie do Gdańska, zakończone trzyczęściowym egzaminem. W jego skład weszła także część
praktyczna z technik i taktyk interwencji. Pomiędzy egzaminem musiałyśmy jeszcze odbyć praktykę na miejscu, w Lesznie.
- Jak się pracuje w takim męskim
gronie?
E. Głowacz: - Zostałyśmy miło przyjęte
i nie ma problemu z tym, że jesteśmy
kobietami.
E. Rutecka: - Zresztą my same chcemy,
aby tak było. Nie czujemy się inaczej
ze względu na płeć.
- Kiedy po raz pierwszy wyszłyście
na ulicę?
E. Rutecka: - Już w październiku ubiegłego roku, ale jeszcze nie w patrolu,
lecz jako praktykantki.
- Czy to jest praca trudna, wymagająca

ze względu na kontakt z różnymi
ludźmi i - nie ukrywajmy - różnymi
zachowaniami?
E. Głowacz: - Każdy zawód na swój sposób jest trudny. Powiedziałabym, że
jest to praca specyficzna. Wychodząc
na ulicę nie wiemy, co się wydarzy, kogo spotkamy. Trzeba szybko reagować.
Nie ma mowy o rutynie.
E. Rutecka: - Do każdego trzeba podchodzić indywidualnie i należy wykazać się dużą cierpliwością. Nie ma miejsca na uzewnętrznianie swoich emocji.
- Czy na ulicy bywały już sytuacje
kryzysowe w kontaktach z ludźmi?
E. Głowacz: - Wydaje mi się, że osoby,
które stoją po drugiej stronie odbierają
nas nieco inaczej.
- To znaczy?
E. Rutecka: - Chyba jednak łagodzimy
obyczaje.
E. Głowacz: - Wygląda na to, że w przypadku, gdy kobieta przeprowadza interwencję, nie ma takiej agresji. Nie

spotkałam się z tym, przynajmniej do
tej pory.
E. Rutecka: - Chociaż być może jest to
związane z faktem, że chodzimy w patrolach mieszanych.
E. Głowacz: - Zdajemy sobie sprawę,
że jest to praca odbierana przez społeczeństwo - delikatnie mówiąc - z rezerwą. Nie oszukujmy się, nikt nie jest
zadowolony z tego powodu, że jest pouczany bądź karany. I to mam gdzieś
z tyłu głowy
- Nie pojawiają się czasami jakieś
wątpliwości?
E. Rutecka: - Chyba jedyną wątpliwością była kwestia tego, czy moje warunki
fizyczne są odpowiednie, czy to nie będzie przeszkodą do pracy w tym miejscu. Moje wątpliwości podczas rozmowy
kwalifikacyjnej rozwiał pan komendant,
a później jeszcze wspomniane szkolenie.
- Czym się w takim razie zajmujecie?
E. Głowacz: - Tak jak każda osoba pracująca w tej formacji zajmujemy się egzekwowaniem utrzymywania czystości

i porządku w mieście, ochroną spokoju
i porządku publicznego oraz wieloma
innymi zadaniami. Jestem przeszkolona
w temacie pobierania próbek z palenisk
i w okresie zimowym kwestia sprawdzania jakości spalanych materiałów jest
jednym z ważniejszych zadań.
E. Rutecka: - Ja z kolei jestem w trakcie szkolenia na operatora drona, co
w szczególności przyda się Straży Miejskiej i innym wydziałom urzędu.
- Temat psich kup?
E. Rutecka: - Sama mam psy, więc jestem
szczególnie wyczulona na osoby, które
po swoich czworonogach nie sprzątają.
- Pełna bezwzględność.
E. Rutecka: - Wręcz przeciwnie, nie jesteśmy bezwzględne, lecz wyrozumiałe.
Jako strażniczki jesteśmy dla ludzi. I o to
chodzi w tej pracy.
- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# kobiecym okiem

Zorganizuj swoją przestrzeń do pracy
Forma „home office” robi się coraz bardziej popularna, choć ma swoje plusy i minusy.
Kiedy nasz dom staje się jedno cześnie biurem, zdecydowanie należy wyznaczyć sobie miejsce, które będzie sprzyjało kreatywności.
War to też ustalić z domownik ami, że Twoja obecność w domu, czy

mieszkaniu jest równoznaczna z obecnością w miejscu pracy, więc pranie, sprzątanie, czy robienie zakupów nie wchodzi w grę. Argumenty
„przecież siedzisz cały dzień w domu” powinny być na liście tematów

zakazanych. Niewątpliwie taki system pracy pozwala zaoszczędzić czas
i pieniądze, które tracimy na dojazdy.
Dzięki temu możemy szybciej przygotować posiłek dla reszty domowników. Pamiętaj też, że nie możesz

rozpraszać się drobnostkami, które
w domu mnożą się bardzo szybko.
By nasze mini-biuro nakręcało do pracy, warto zaopatrzyć je w fajne i designerskie przedmioty. Zdecydowanie
zmotywują do działania i poprawią
naszą efektywność!
BARBARA MENDYKA

Odpowiednie światło może
chronić nasze oczy,
więc wbrew pozorom wybór lampy
nie jest taki prosty.

Spinacze o psim kształcie uporządkują dokumenty, które luzem leżą na biurku.

Super praktyczny organizer na
ścianę. Przypniesz do niego karteczki z listą priorytetów, czy numer telefonu do
ważnej osoby. W piątek bez żalu wyrzucisz
to co nieaktualne i z radością odhaczysz
wykonane zadania.

Ceramiczny kubek, w którym kawa smakuje jeszcze bardziej.

W domowym biurze możesz
sobie pozwolić na wygodne siedzenie.
Lodowy pendrive na pewno się nie zgubi, wszędzie go zauważysz.

Notes lub planer to podstawa,
jeśli lubisz mieć wypisane
obowiązki czarno na białym.

Zadbaj o zielone roślinki, by raz na jakiś
czas zawiesić na nich oko.

Biurko - im
prostsze tym większa szansa
na porządek. Szufladki sprzyjają chomikowaniu
niepotrzebnych dokumentów.

Owsianki z żurawiną

Chyba nie ma takiej
osoby, która by nie
przyznała, że od czasu
do czasu miewa chęć na
coś słodkiego. Różnica
polega na tym, że jedni po prostu sięgają po
słodycz, drudzy szukają
zdrowego jej zamiennika. Właśnie ta opcja
zdecydowanie powinna
wejść nam w krew, by
bez wyrzutów sumienia
sięgać po kolejne ciastko do kawy. Przepis jest
bardzo prosty i możemy go modyfikować
wedle naszych kubków
smakowych.

Potrzebujesz:

►2 szklanki płatków owsianych (wersja
bezglutenowa również wchodzi w grę)
►100 g żurawiny
►100 g słonecznika, dyni lub
orzechów
►50 g sezamu (jeśli lubisz)
►3 łyżki miodu
►3 jajka
►150 ml mleka
Mokre i suche składniki wymieszaj
w osobnych miskach, a następnie połącz je ze sobą. Powstałą masę najlepiej
skubać palcami i formować z niej okrągłe ciasteczka. Ciastka układaj na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce.
Piecz w 170 stopniach około 20 minut.

Pióro
w elektrycznym kolorze.
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Kamila Bonawenturczyk
Zawsze chciałam…

...konie. Jazda konna to moje kolejne hobby.
Jednak w całej tej zabawie najważniejszy dla
mnie jest kontakt z czterokopytnym przyjacielem. Konie mają w sobie coś tajemniczego,
intrygującego.

Zdjęcie: Honorata Nabzdy
jak

...zostać fryzjerką. Na samym początku mojej kariery
zawodowej notorycznie uczęszczałam na szkolenia
fryzjerskie po cichu marząc, bym to właśnie ja mogła być tą osobą, która szkoli. Bardzo szybko jednak
musiałam rozglądać się za nowym marzeniem, bo to
spełniło się w ekspresowym tempie! W wieku 24 lat zostałam najmłodszym instruktorem marki Goldwell. Na
szczęście chęci do szukania nowych wyzwań mnie nie
opuszczają.

Ogromnymszacunkiem
darzę…

Zdjęcie: Olek Bortel

Zdjęcie:
Natalia Kołodziej

Młodziutka, zdolna, bardzo zakochana w sporcie dziewczyna. Nieustannie
marzy o podróżach do miejsc, których
jeszcze nie odkryła. W rękach ma niesamowitą moc i potrafi wyczarować cuda na każdej głowie. Jest niegroźną zakupoholiczką, która posiada niezliczoną
ilość par butów. Wszystkie pedantycznie
równo układa na półkach w swojej garderobie. Lubi nowe wyzwania i konne
przejażdżki po lasach. Ktoś o takim nazwisku nie ma prawa być nudny!

Nie
wyobrażam
sobie…

...uczucia zazdrości w stosunku do drugiej osoby. Uważam, że każdy ma równe szanse, każdy startuje z czystą, białą kartką, którą samodzielnie wypełnia swoimi
doświadczeniami. Bardzo mnie irytuje, gdy ktoś biernie
czeka na to, co uważa, że mu się należy, ale nie chce
włożyć nawet najmniejszego wysiłku w osiągnięcie celu. Ciężko pracuję na to co posiadam i czerpię z tego
ogromną satysfakcję.

Jestem bardzo…
...poukładaną osobą. Wszystko zawsze dokładnie planuję z dużym wyprzedzeniem. Lubię trzymać rękę
na pulsie i mieć kontrolę nad tym, co dzieje się wokół
mnie. Pedantycznie dbam o porządek w miejscu pracy
i we własnej garderobie. W tej kwestii nie ma u mnie
miejsca na szaleństwo i drobne zaniedbania.

Nigdy nie żałuję…

Zdjęcie: Agnieszka Wiatrowska

Nie rozumiem…

...mojego życia bez
sportu i treningów.
Jako amatorka mogę śmiało powiedzieć, że trenuję
jak zawodowiec, co
najmniej 5 dni w tygodniu spędzam na
jakiejś sali, trenując
cross fit, pole dance
lub szlifując swoją
sylwetkę podczas
treningów personalnych. Sport to
moje poczucie wolności. Dzięki niemu
zyskałam pewność
siebie, jestem świadoma własnego
ciała. To dla mnie
bardzo ważne.

...pieniędzy wydanych na podróże. Właściwie dlatego też
dużo pracuję. Tak naprawdę każdy dzień tygodnia poświęcam pracy. Od poniedziałku do soboty można mnie
szukać w salonie fryzjerskim Pura Linea Hair, a w niedzielę prowadzę szkolenia. Urlop jest więc jedną z nielicznych
chwil, których nie spędzam na stanowisku pracy. Każdego
roku planuję wakacje w innym miejscu, choć mam takie,
do których uwielbiam wracać.
TEKST: BARBARA MENDYKA
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Humor
na marcowe dni
:)

Późna noc, w domu profesora dzwoni
telefon.
Zaspany odbiera i słyszy głos:
- Śpi pan?
- Tak śpię.
- No właśnie, a my się jeszcze uczymy!
:)
- Dzieci, nie widziałyście mojego sitka?
- Tak, ale było dziurawe i wyrzuciliśmy.
:)
Trzech ludzi leciało balonem, ale stracili orientację i postanowili dowiedzieć
się, gdzie się znajdują. Obniżyli lot i widząc na dole człowieka, zapytali:
- Czy może nam pan powiedzieć, gdzie
jesteśmy?
- W balonie - odpowiedział człowiek na
ziemi.
- Pan zapewne jest matematykiem.
- A po czym to wnioskujecie?
- Podał pan odpowiedź prawdziwą,
precyzyjną i zupełnie bezużyteczną.
- A panowie zapewne są inżynierami.
- A skąd taki wniosek?
- Po pierwsze: nie macie pojęcia, gdzie
jesteście i jak się tam znaleźliście. Po
drugie: prosicie o pomoc matematyka,
a po uzyskaniu odpowiedzi dalej nic
nie wiecie... i winicie za to matematyka.
:)
Rozmawiają dwaj kumple:
- Jaki masz plan na poniedziałek?
- Będę czekał na piątek.
:)
Do Nowaków przychodzi sąsiad:
- Czy mama jest w domu?
- Nie ma - odpowiada Jaś.
- A tato?
- Nie ma.
- A może jest babcia?
- Babcia też zdążyła się schować.

Do czego to doszło... Rodzice nie wierzą swoim dzieciom i używają zwierząt domowych do szukania narkotyków w ich pokojach. Ja na szczęście
nie muszę. Ufam mojej córce i córka
także ma do mnie pełne zaufanie. Tak
wynika z zapisów w jej szyfrowanym
pamiętniku.

łatwe

:)

:)
Jedzie blondyna samochodem pod
prąd. Policjant ją zatrzymuje i pyta:
- Czy Pani wie gdzie jedzie?
- No tak, jadę na zebranie ale chyba
się już skończyło bo widzę, że wszyscy
wracają.
:)
- Te, Hienek, a ta twoja co sieje na polu?
- Sieje zamęt…
:)
Do agencji reklamowej wpada facet
z wielkimi planszami, rzuca na stół tysiące projektów.
Pracownik agencji szyderczym głosem:
- I co? Pewnie ma być na jutro?
Facet: - Jakbym chciał na jutro, to bym
przyszedł jutro!

średnie

- Jaką supermoc chciałbyś posiadać?
- Niewidzialność.
- Dlaczego akurat niewidzialność?
- Bo siedziałbym teraz tutaj i oglądałbym ten mecz bez niepotrzebnego
gadania.

Sudoku

:)
Przychodzi blondynka do sklepu AGD
i mówi :
- Poproszę tę mikrofalówkę.
Sprzedawca mówi :
- Blondynkom nie sprzedajemy!
Blondynka wraca do domu i farbuje
włosy na czarno. Wraca do sklepu i mówi :
- Poproszę te mikrofalówkę.
- Blondynkom nie sprzedajemy!
Blondynka w domu farbuje się na rudo,
wraca do sklepu i mówi :
- Poproszę tę mikrofalówkę.
- Jak jeszcze raz pani tu przyjdzie, to
mnie pani popamięta!
- Ale skąd pan w ogóle wie że ja jestem
blondynką?
Sprzedawca odpowiada:
- Bo to nie jest mikrofalówka, tylko
telewizor!

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)

Baran (21.03-19.04)

W pracy możesz uzyskać fenomenalne wyniki, jeśli przedstawisz swoje pomysły
tym, którzy mogą poprzeć twoje zainteresowania. Osiągniesz bezproblemowo
swoje wszystkie założone cele. Pojawią się także możliwości podróży ale musisz je
uprzednio przemyśleć.

Byk (20.04 - 20.05)

Rozbicie emocjonalne nie pozwoli Ci myśleć racjonalnie. Dla odmiany skup się na
odpoczynku, którego Ci brakuje. Możesz mieć problem ze współpracownikami,
jeśli spróbujesz im powiedzieć, co mają robić. Uważaj, by nie mówić rzeczy, których możesz żałować.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Będziesz komunikować się z łatwością z otaczającymi Ciebie ludźmi. Znajdź ujście dla jakichkolwiek frustracji związanych z pracą. Zastanów się nad swoim hobby, dzięki któremu przekonasz się, że cenną wiedzę można zdobyć, jeśli tylko zaczniesz słuchać.

Rak (21.06 - 22.07)

Twoja troska o bliskich i tych, którzy mają mniej szczęścia od ciebie, tylko zwiększy
twoją atrakcyjność. Jesteś na dobrej drodze i możesz zarabiać pieniądze, jeśli tylko skupisz się na celu. Nie rób zbyt dużych zakupów.

Lew (23.07 - 22.08)

Postaraj się poświęcić więcej czasu skupiając się na własnych potrzebach. Możesz oczarować każdego, kogo spotkasz, swoją kulturową postawą i światopoglądem. Nie pozwól, aby bliscy narzucali Ci swoje zdanie, bo droga którą obrałeś jest
prawidłowa.

Panna (23.08 - 22.09)

Powstrzymaj się od nadmiernych wydatków związanych z imprezami. Zadbaj o wszelkie pojawiające się problemy zdrowotne. Umieść swoje pieniądze w bezpiecznym miejscu, które zapewni ci zysk. Zaplanuj dokładnie spotkania z rodziną i przyjaciółmi.

Nie ufaj osobom które oferować Ci będą bezinteresowną pomoc. Możesz zarobić
dodatkowe pieniądze, jeśli umieścisz oszczędności w inwestycjach. Możesz cieszyć
się przyjemnym czasem, spotykając się z przyjaciółmi. Potrzebujesz przerwy od
codziennej rutyny.
Nastał czas na podążanie za swoimi pragnieniami i marzeniami. Bądź dyskretny
ze swoimi uczuciami i wstrzymaj się od swoich wyznań, dopóki nie dowiesz się
więcej o osobie, która o Ciebie zabiega. Nie bierz na siebie zbyt wielu obowiązków
jednocześnie.
Będziesz gotowy walczyć z każdym, kto stanie na Ci na drodze, ponieważ będziesz
mieć wrażenie, że wszyscy robią Ci na przekór. Samotne Bliźnięta mają szanse poznania nowych partnerów życiowych podczas wycieczek lub imprez towarzyskich.
Staraj się nie być zbyt hojny. Pojawią się okazje, aby pokazać otaczającym Ciebie osobom swoją wartość, które poprawią Twoją reputację i przyśpieszą rozwój.
Omów swoje cele z partnerem. Kursy edukacyjne będą zakończą się Twoim osobistym sukcesem.
Możesz poprawić swoją reputację, jeśli będziesz traktował bliskie Ci osoby z szacunkiem i godnością. Dzięki temu szybko nauczysz się jak osiągnąć swoją doskonałość. Czas wrócić na właściwe tory. Zastanów się nad przedłużeniem ważnych
dla Ciebie umów.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Wodnik (20.01 - 18. 02)

Ryby (19.02 - 20.03)

Jeśli Twoi współpracownicy nie chcą się zaangażować w pracę razem z Tobą,
pracuj sam. Pojawią się nowe możliwość związane z Twoim rozwojem w sferze
zawodowej. W końcu możesz cieszyć się robieniem rzeczy, które sprawiają Ci
przyjemność.

Horoskop klasyczny na marzec 2018 r.
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Baranowska perła
Gdzie jest Rydzyna i co się w niej znajduje, wiedzą chyba wszyscy.
Ale nie każdy już wie, że ród Leszczyńskich był właścicielem innej,
równie urokliwej rezydencji niemal na drugim końcu dzisiejszej Polski - zamku w położonym nad Wisłą Baranowie Sandomierskim.

B

etonowe płyty wiodące w dół
niespecjalnie kojarzą się z urokliwym miasteczkiem i zamkiem. Samochód toczy się
powoli do pewnego miejsca. Uwaga,
przeprawa promowa! Z tego punktu, jeszcze przed chwilą schowanego w kępach
roślinności, rozpościera się niesamowity widok na Wisłę. Masy wody leniwie
przesuwają się z prawej na lewą stronę,
wpadając raz w zatoczki, a innym razem
załamując się na gałęziach wystających
gdzieniegdzie znad tafli. Rzeka wygląda groźnie, a jej ciemne wody zlewają się
z gęstniejącym niebem.
Z przeprawy kokosów nie ma, ale człowiek, który przewozi nas drewnianym
promem na drugi brzeg rzeki bardzo się
z tej pracy cieszy. Daje to do zrozumienia w rozmowie ze znajomym. Dobijamy
na drugą stronę. Obsługa cumuje prom,
opuszcza klapę i z drewnianej przeprawy znowu zjeżdżamy na betonowe płyty.
Tym razem delikatnie pniemy się ku górze, wydostając się z wiślanego obniżenia. Dopiero po kilkudziesięciu metrach
droga z płyt zamienia się w piękną alejkę, nad którą górują drzewa i którą zdobią
stylowe latarenki. Jesteśmy w Baranowie

Sandomierskim. Miasteczko, choć przed
chwilą na rzece przekroczyliśmy granicę
pomiędzy województwami świętokrzyskim i podkarpackim, historycznie leży
w ziemi sandomierskiej, w Małopolsce.
Jeszcze kawałek, skręcamy w prawo
i widzimy bramę prowadzącą do okazałej rezydencji.

O

biekt robi wrażenie
i gdyby porównywać
go z podobnymi budowlami na ziemi leszczyńskiej, pierwszą, z którą można by zestawić rezydencję, mógłby
być chyba wyłącznie zamek rydzyński. Zamek baranowski, otoczony urokliwym założeniem parkowym, został
wybudowany pod koniec XVI wieku,
zastępując dawny dwór rycerski. W tym
miejscu pojawia się wątek wielkopolski.
Na przełomie wieków XV i XVI Baranów był w posiadaniu wielkopolskiej rodziny Górków, aby w 1569 roku przejść
w ręce Rafała Leszczyńskiego. Ród nie
szczędził grosza na inwestycje. W 1583
roku Rafał Leszczyński dokończył

Zamek w Baranowie Sandomierskim - można się tu poczuć jak w Rydzynie.
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rodu Leszczyńskich
Do Baranowa Sandomierskiego można dostać się
od strony Tarnobrzega lub promem przez Wisłę.
Sanguszkowie i Lubomirscy. W XIX wieku należał do Krasickich, ale po pożarze nie mieli oni pieniędzy, aby przywrócić obiektowi dawną świetność. Później znalazł się
w posiadaniu Dolańskich. Po II wojnie światowej w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku
- obiekt został odbudowany. Najpierw należał do zakładów „Siarkopol” w Tarnobrzegu, a później Agencji Rozwoju Przemysłu.

Z

amek w Baranowie Sandomierskim jest
magiczny. Wystarczy tylko zatopić się
w krużgankach, przyjrzeć architekturze,
usiąść na ławce w podcieniach. Deszcz
miarowo stuka w płytki, a w parku czuć przyjemny zapach. To jakby zapach historii. Warto odwiedzić Baranów na wiosnę.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

budowę części obronnej, która powstała przy obiekcie posadowionym w średniowieczu. Tak powstał dwór z piętrami,
przebudowany po raz kolejny na przełomie XVI i XVII wieku przez Andrzeja
I Leszczyńskiego. Wówczas powstał mały zamek, dokładnie taki, jaki można podziwiać dzisiaj.

R

ód Leszczyńskich urządził rezydencję z rozmachem, a zamek był porównywany nawet do Wawelu, tylko w nieco
mniejszej skali. Prawdopodobnie taki
kształt obiektu został nadany przez włoskiego architekta oraz rzeźbiarza Santi
Gucci' ego.
Na początku XVII wieku kolejny z rodu
Leszczyńskich, Rafał VII, znów wprowadził zmiany w strukturze rezydencji, okalając ją bastionami o charakterze obronnym. W tym okresie miała ona zyskać
także sztukaterie.
Kolejnymi właścicielami Baranowa
Sandomierskiego byli Wiśniowieccy,

Miło popatrzeć na piękną architekturę kompleksu.
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Let’s cowork!
To już 3. edycja Ogólnopolskiej Akcji Dni Otwartego Coworkingu.
Biura coworkingowe z całej Polski umożliwią każdemu chętnemu bezpłatne przetestowanie rozwiązania, które pomoże rozwinąć skrzydła. Coworking - to miejsce
do pracy, w kreatywnej przestrzeni, dające więcej niż tylko biurko. Coworking to
ekonomiczne rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnego najmu biura. Całkowity
koszt wynajmu miejsca z wszystkimi dodatkami (drukarka, internet, kawa i herbata) to 400 zł netto miesięcznie.
Akcja skierowana jest do każdej osoby, która potrzebuje miejsca do pracy poza domem. Do osób, które są na początkowym etapie rozwoju swojego biznesu, pracowników zdalnych czy do tych przedsiębiorców, którzy chcą łączyć etat
z tworzeniem własnego biznesu.
Lokalny pisarz młodego pokolenia promuje swoje najnowsze dzieło. Mieszkający w Lesznie Michał Matuszak zawitał do klubu seniora Wrzosowy Zakątek, gdzie promował książkę pt. „Bez wytchnienia”. To już trzecia pozycja
tego autora (wcześniej były „Na marginesie” i „Odgrodzeni”). Tradycyjnie
porusza w niej trudne tematy społeczne, tym razem skupiając uwagę na zakorzenionej w ludziach potrzebę wiary. Książka dostępna jest m.in. w księgarniach na ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Leszczyńskich w Lesznie.

Nowi coworkerzy będą mogli przez trzy dni bezpłatnie skorzystać i przekonać się
na własnej skórze, jak sprawdza się funkcjonowanie w ramach takiej społeczności.
Akcja trwa od 1-3 marca 2018.
Więcej informacji:
biuro@coworkingleszno.pl
tel:535-267-750

Kolejna edycja

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
Podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym zostanie zorganizowana Ekstremalna
Droga Krzyżowa. Tak zwana czerwona trasa powiedzie z Leszna do Błociszewa w gminie Śrem. Ma ona być nieco bardziej wymagająca niż w roku ubiegłym.
Ekstremalna Droga Krzyżowa została zaplanowana na 23 marca.
Zanim pielgrzymi wyruszą na trasę, wezmą udział w inauguracyjnym nabożeństwie (godz. 20:00),
które odbędzie się w kościele pw.
św. Mikołaja w Lesznie. Wyjście
na trasę o godz. 21:00. Powiedzie ona z Leszna przez Osieczną,
Świerczynę, Miąskowo, Krzywiń,
Świniec, Jerkę, Łuszkowo, Rąbiń
do Błociszewa.
Zakończenie EDK przewidywane jest w Błociszewie w kościele
pw. św. Michała Archanioła. Do
pokonania będą 44 kilometry,
a uczestnicy drogi krzyżowej na
miejsce dotrą o poranku. Przejś c i e p ow i n n o o d by w a ć s i ę
w milczeniu.

Czy warto?

Każdy, kto chciałby wziąć udział
w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, powinien zastanowić się, czy
będzie w stanie przejść długi dystans. Pokonywanie kolejnych

kilometrów połączone jest z medytacją, ale należy przy tym pamiętać, że uczestnicy zdani są na
własne siły. Jeżeli jesteś przekonany, że chcesz wziąć udział w EDK,
musisz odpowiedzieć sobie na
kolejne pytanie.

Jak się przygotować?

Buty - powinny być wygodne
i odpowiednie do długich wędrówek. Marzec bywa kapryśny, dlatego należy zaopatrzyć się w ciepłą odzież, w tym również taką,
która zabezpieczy przed ewentualnymi opadami. Do plecaka trzeba koniecznie zapakować żywność, termos z gorącym napojem,
a także wysokoenergetyczne
przekąski - batony czy czekolady.
Nieodzowny będzie telefon komórkowy (najlepiej naładowany
do pełna), a także latarka. Z doświadczeń uczestników EDK wynika, że optymalnym wyborem
będzie tak zwana "czołówka". Poza tym koniecznie trzeba mieć

przy sobie elementy odblaskowe.
I rzecz najważniejsza - należy zadbać o transport do domu.

Co może się przydać?

Dobrze jest wgrać sobie do telefonu ślad trasy EDK. Nie należy
jednak liczyć wyłącznie na zdobycze technologii, dlatego warto
mieć również przy sobie tradycyjną, papierową mapę tego terenu. Wygodnym rozwiązaniem
będzie wykorzystanie kijków do
nordic-walkingu.
Organizatorzy zapewniają kamizelki odblaskowe. Warto zabrać
ze sobą drewniany krzyż. Odbiór
pakietów startowych EDK przewidziano 23 marca od godz. 18:30.
Koszt pakietu - 10 zł.
Więcej informacji na temat Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Leszna do Błociszewa znajdziesz na
www.ekd.org.pl. Tam również
prowadzone są zapisy.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

W które niedziele
zamknięte sklepy?
W marcu weszły w życie przepisy
o ograniczeniu handlu w niedziele. Poniżej lista niedziel w 2018 roku, w które
sklepy będą zamknięte.

11 marca
18 marca
1 kwietnia (Wielkanoc)
8 kwietnia
15 kwietnia
22 kwietnia
13 maja
20 maja (Zielone Świątki)
10 czerwca
17 czerwca
8 lipca
15 lipca
22 lipca
12 sierpnia
19 sierpnia
9 września
16 września
23 września
14 października
21 października
11 listopada (Święto Niepodległości)
18 listopada
9 grudnia

# kalendarium imprez

Data
1 marca
godz. 8-12:30
1 marca
godz. 18
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Nazwa imprezy
VI leszczyńskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (szczegóły na www.leszno.pl)
Wernisaż wystawy „Sonia Rammer - Kroniki islandzkie” w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

2 marca
godz. 18-20

Wernisaż rzeźby„W twarzy ukryte”autorstwa Zbigniewa Micuły, Galeria Sztuki Współczesnej ART 9 (Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Szczepanowskiego 14)

3 marca

XXXIV Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza w Osiecznej (szczegóły na stronie www.osieczna.pl)

3 marca
godz. 18-20
4 marca
godz. 12
4 marca
godz. 16-17
5 marca
godz. 11-12
9 marca
godz. 22-23:30
17 marca
20 marca
godz. 17
22 marca
godz. 18-20

Spotkanie z Tadeuszem Płużańskim oraz koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu Przemysława Maćkowiaka, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (ul. Chrobrego 3)
Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Leszno (start/meta przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych, ul. J. Poniatowskiego)
„Salon historyczno–artystyczny. Życie codzienne kobiet żydowskich”, Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie (ul. Narutowicza 31)
Wykład „Pochwała różnorodności. Architektura II połowy XX wieku.”, Galeria MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)
Huta Szkła – koncert w Maskaradzie (ul. Narutowicza 69)
Mażoretkowe Show we Włoszakowicach, hala sportowa
Wernisaż wystawy „Fascynujący Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego” (Budynek Główny, Pl. Metziga 17)
„Manifesto” - pokaz filmu w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

Wystawy czasowe w Lesznie
►do 11 marca | „Oblicza Pejzażu” ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze | Muzeum Okręgowe w Lesznie, budynek główny, Pl. Metziga 17)
►do 11 marca | „Rozpend. Leon Rozpendowski 1897-1972” (Galeria Sztuki, ul. Narutowicza 31)
►od 21 marca |Fascynujący Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego” | Muzeum Okręgowe w Lesznie, budynek główny, Pl. Metziga 17)
►do 29 marca | „Sonia Rammer - Kroniki islandzkie” | Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

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

48

# autopromocja

