
REKLAMA

REKLAMA

Przeczytałeś?
Podaj dalej!

Bezpłatny miesięcznik Leszna i regionu leszczyńskiego
Nr 4/2018 (11) | 3 kwietnia 2018 | ISSN 2544-1523
www.leszczyniak.pl |        @gazetaleszczyniak

W Lesznie wiosna pachnie metanolem czytaj # 38-39

Kuba Urbaniak w cza-
sach licealnych był wo-
kalistą leszczyńskiej, 
pop punkowej kapeli. 
Dziś jako Podziarany Ta-
ta udziela rad o wycho-
wywaniu dzieci. Ojciec 
pięcioletniej Ninki i pię-
ciomiesięcznego Brun-
ka na Instagramie ma 
już prawie czterdzieści 
tysięcy obserwujących.

Nowy wizerunek ojca w Internecie

Mateusz Gmura, zanim został konsulem w Ameryce, musiał przejść 
długi oraz wymagający proces rekrutacji. Dziś reprezentuje Polskę 
w Nowym Jorku.  Nam opowiedział, jak wygląda jego praca i co fa-
scynuje go w tym mieście.

Wezwany
na służbę Polsce

czytaj # 22-23
czytaj # 14-15

Nie jest źle
z czytelnictwem
W ubiegłym roku Miejska 
Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Grochowia-
ka w Lesznie odnotowała 
niemal 15.000 aktywnych 
czytelników. Okazuje się, 
że leszczynianie czytają, 
chociaż inaczej niż kiedyś.

czytaj # 18-19
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Nie zostali usunięci z pamięci
LESZNO > 1 marca świętowano Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji w leszczyńskich kościołach odprawiono msze 
święte, a w mieście odbyły się uroczystości poświęcone żołnierzom, których komuniści próbowali wymazać z pamięci społeczeństwa.

REKLAMA

Park znów otwarty!
LESZNO > Park 1000-lecia w Lesznie został otwarty. Przypomnijmy, że powodem 
jego zamknięcia były poważne straty po orkanie Ksawery, który w październi-
ku ubiegłego roku spustoszył ulubione miejsce spacerów mieszkańców Leszna. 
W wyniku orkanu powalone zostały drzewa i uszkodzone zagrody dla zwierząt. 
Park udało się otworzyć wcześniej niż przewidywano, co było możliwe dzięki du-
żemu zaangażowaniu pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni.

Laury dla bojanowiaków
POWIAT RAWICKI > Starosta rawicki oraz włodarze gmin wchodzących w skład 
powiatu uhonorowali przedsiębiorców, a także osoby i instytucje zaangażowane 
w działalność na rzecz regionu. Podczas Gali Liderów Powiatu Rawickiego 2018 
wyrazy uznania otrzymali również mieszkańcy gminy Bojanowo. Laurem Przed-
siębiorczości został wyróżniony Krzysztof Prałat, właściciel lokali gastronomicz-
nych. Jego firma angażuje się lokalnie, wspierając kluby MUKS Szok Bojanowo 
oraz TS RUCH Bojanowo. Działaczem społecznym została okrzyknięta Karolina Sa-
lomon, od 2011 roku sołtyska Czechnowa, która wdrożyła w swojej miejscowości 
wiele działań na rzecz lokalnej społeczności. Tytuł Filantropa Roku odebrało Biu-
ro Rachunkowe Alfa sp. z o. o., wspomagające działalność MUKS Szok Bojanowo,  
także wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Spor-
tu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.

Powstanie klasa piłkarska
LESZNO > Niedawno utworzone Stowarzyszenie Klub Piłkarski Polonia 1912 
Leszno zamierza ruszyć z własną klasą piłkarską. Miałaby ona zostać utwo-
rzona w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. Nietypowość roz-
wiązania ma polegać na tym, że uczniowie tej klasy będą mieli możliwość 
uzyskania tytułu technika budowlanego lub technika wykańczania wnętrz. 
Koordynatorem projektu zostanie profesor Ryszard Panfil i niedługo mają 

zostać uruchomione zapisy do no-
wej klasy. Przypomnijmy, że Sto-
warzyszenie powstało po wyod-
rębnieniu z Polonii 1912 Leszno 
i użytkuje obiekty sportowe w lesz-
czyńskim Zaborowie.

Nie żyje Henryk Żyto
POWIAT LESZCZYŃSKI > Bardzo smut-
na wiadomość dla fanów Byków i ki-
biców żużla w całej Polsce. 7 marca, 
po długiej chorobie, zmarł wychowa-
nek Unii Leszno Henryk Żyto - Indy-
widualny Mistrz Polski z 1963 r., złoty 
medalista Drużynowych Mistrzostw 
Świata w 1961 r., pięciokrotny meda-
lista Drużynowych Mistrzostw Polski, 
sześciokrotny triumfator Memoriału 
im. Alfreda Smoczyka. Miał 81 lat.
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Będzie rozbudowa Leszczyńskiego Centrum Biznesu
LESZNO > Na 12.000.000 złotych szacuje się wartość projektów, dla których złożono wniosek o do-
finansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ich ramach przewi-
duje się wdrożenie szeroko rozumianego programu inkubacji dla nowych przedsiębiorstw. Najważ-
niejszą sprawą jest budowa nowego obiektu biurowego z instalacją odnawialnych źródeł energii. 
Budynek zostanie połączony z obecną siedzibą Inkubatora Przedsiębiorczości. Powstaną w nim 32 
biura o powierzchni od 12 do 24 metrów kwadratowych. Cała powierzchnia wynajmu oscylować 
będzie wokół 600 metrów kwadratowych. Ponadto przewidywane jest utworzenie sali konferencyj-
nej, strefy coworkingu i kreatywności wyposażonej w niezbędną infrastrukturę. Ponadto wprowa-
dzone mają zostać nowe usługi. Pierwsze firmy będa mogly wynajmować biura od 2020 roku.

Wolne lokale
LESZNO > Trwa budowa 
bloków w ramach Gmin-
nego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego. 
Docelowo powstać ma 6 
budynków, liczących 96 
mieszkań. Obecnie trwa 
poszukiwanie najemców 
do mieszkań o różnej po-
wierzchni. Zainteresowani 
powinni kontaktować się 
z GTBS przy ul. Leszczyń-
skich 42 w godzinach od 10 
do 16. Można zrobić to oso-
biście lub telefonicznie pod 
numerem 531 825 698.

Jest oświetlenie, jest bezpieczniej
LESZNO > Na ulicy Brata Alberta zakończony został montaż no-
wego oświetlenia. Inwestycja warta była prawie 50.000 złotych. 
W ramach robót wykonano linię kablową razem ze słupami 
i oprawami świetlnymi. Inwestycja ma służyć poprawie komfor-
tu i bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowy dojazd do Wilkowic
LESZNO > Będzie ułatwienie w ruchu pomiędzy Lesznem 
a Wilkowicami w związku z przebudową ulicy Wilkowickiej. 
Tymczasowo utwardzona zostanie ulica Ludowa, która 
w części należy do prywatnego właściciela. Samorząd za-
warł z nim porozumienie, a dzięki takiemu rozwiązaniu da-
lej - ulicą Graniczną - będzie można dostać się do Wilkowic. 
Skrót ma służyć mieszkańcom Wilkowic oraz ułatwić dojazd 
osobom pracującym w tej miejscowości.

Książki, muzeum i relaks
LESZNO > Do budynku przy placu Metziga miałaby się przenieść 
Miejska Biblioteka Publiczna, ale wcześniej musiałaby zostać pod-
dana przebudowie. Trwa sprawdzanie, ile kosztowałyby takie zmie-
nia i opracowywana jest właśnie koncepcja modernizacja. Dobra 
wiadomość jest taka, że z Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego można otrzymać aż 85 procent dofinansowanie. 
To zdecydowanie jest gra warta świeczki. Biblioteka ma wpisać się 
we współczesne trendy, stając się nie tylko miejscem czytania czy 
wypożyczania książek, ale swoistym centrum kulturalnym, gdzie 
znajdą się sale ekspozycyjne, pracownia poligraficzna czy muzeum 
drukarstwa. Możliwe, że w wyjątkowy sposób zaadaptowany zo-
stanie dach budynku, który miałby stać się strefą relaksu, miejscem, 
gdzie będzie można poczytać książkę czy gazetę, raz po raz zerkając 
na panoramę centrum Leszna. Czy pieniądze uda się pozyskać? To 
będzie wiadomo dopiero po wakacjach. Pewne jest jedno - prace 
związane z modernizacją muszą zakończyć się w 2020 roku.

Defibrylatory dla urzędu i OSP
BOJANOWO > Gmina Bojanowo zakupiła dwa urządzenia 
do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jedno z nich trafiło 
na parter Urzędu Miejskiego w pobliżu wejścia głównego, 
a drugi został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-
janowie. W urzędzie wybrani pracownicy zostali przeszkole-
ni do przeprowadzania resuscytacji przy użyciu narzędzia. 
Przeprowadzili ją strażacy-ratownicy medyczni z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Rawiczu. Podobne szkolenia mieli 
przejść radni miejscy.
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Drogi powiatowe do przebudowy
GMINA WIJEWO > Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podpisał umowę z wyko-
nawcą na przebudowę drogi w Brennie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 
do skrzyżowania z drogą powiatową (ulice Kargowska i Kościelna w Brennie). Chodzi 
o odcinek o długości 2,1 km. Umowa na dofinansowanie inwestycji ze środków unij-
nych została podpisana już w 2016 roku. Problem w tym, że całość prac miała koszto-
wać 1.800.000 złotych, a zaplanowana dotacja to 1.200.000 złotych. Najtańszą ofertę 
złożyło w przetargu Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Kwota zaproponowana za 
wykonanie tych prac wyniosła jednak o ponad 83.000 złotych więcej niż początkowo 
zakładano. Wobec tego Rada Powiatu Leszczyńskiego i Rada Gminy Wijewo podjęły 
decyzję o dołożeniu brakujących pieniędzy. W ramach inwestycji mają zostać wykona-
ne roboty ziemne, nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, krawężniki, studzienki ście-
kowe, a ponadto odtworzone mają zostać rowy.

***

GMINA OSIECZNA > ZDP ogłosił także przetarg na przebudowę ulic Krzywińskiej i Ry-
dzyńskiej w Kąkolewie. Pieniądze na realizację tego zadania mają wyłożyć powiat lesz-
czyński oraz gmina Osieczna. Zgodnie z założeniami na prawie 350 metrach długości 
trasy ma zostać poszerzona i wzmocniona prawa krawędź drogi, a przy kolejnych 430 
metrach wybudowany ma zostać chodnik razem ze zjazdami. Wymusza to między in-
nymi konieczność wymiany krawężnika oraz przebudowę wpustów ulicznych. Prawie 
trzyipółkilometrowy odcinek drogi zostanie sfrezowany, a następnie otrzyma nowy 
dywanik asfaltowy. Przebudowa ma zostać wykonana do końca października.

***

GMINA RYDZYNA > Wiemy już, że wykonawcą przebudowy ulicy Poniatowskiego 
w Rydzynie będzie Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna.  Pieniądze na ten cel wyłożą 
powiat leszczyński wraz z gminą Rydzyna, a inwestycja ma kosztować ponad 539.000 
złotych. Ulica zostanie poszerzona w pasie drogowym do 5,5 - 6 metrów, a obecna 
warstwa asfaltowa zyska nową nawierzchnię ścieralną. Dodatkowo jezdnia będzie ob-
ramowana betonowym krawężnikiem, ponadto planuje się nowy chodnik i odwod-
nienie. Prace mają zostać wykonane do końca czerwca. Docelowo w 2019 roku zmo-
dernizowana ulica ma zostać przekazana we władanie gminie Rydzyna.

***

GMINA WŁOSZAKOWICE > Dobra wiadomość w sprawie drogi z Włoszakowic 
do Boszkowa-Letniska. Zgodnie z projektem przebudowane zostanie 2,4 km 
drogi, a obok powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Jeszcze lepsza informacja 
jest taka, że część tej inwestycji miałaby zostać wykonana przed wakacjami. 
Nowa jezdnia ma mieć 6 metrów szerokości, a ścieżka dla pieszych i rowerów - 
2,6 metrów szerokości. W terenie zabudowanym ścieżka ma zostać wykonana 
z kostki betonowej, a poza nim - z masy bitumicznej. Inwestycję o wartości po-
nad 4.500.000 złotych realizować będzie firma Strabag i umowa w tej sprawie 
została już podpisana. Połowa tej kwoty pochodzi z dotacji "Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Dla młodych instrumentalistów
OSIECZNA > W Centrum Kultury i Bibliotece w Osiecznej przeprowadzona zosta-
ła XXXIV edycja Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Członków 
Orkiestr Dętych im. Jana Schulza. Ta edycja zmagań przyciągnęła 58 muzyków 
z 15 orkiestr dętych działających w całym regionie. Pojawili się przedstawiciele 
orkiestr z Chludowa, Chocianowa, Czempinia, Gostynia, Góry, Grodziska Wielko-
polskiego, Kościana, Krzywinia, Miejskiej Górki, Ponieca, Przemętu, Sierakowa, 
Włoszakowic i Osiecznej.

Jubileuszowy Dzień Kobiet
GMINA WŁOSZAKOWICE > Prawie pół tysiąca pań wzięło udział w XV edycji 
Gminnego Dnia Kobiet. Impreza odbyła się 3 marca w Wiejskim Domu Kultury 
w Bukówcu Górnym. W wyjątkowym spotkaniu wzięli udział również mężczyźni, 
w tym przedstawiciele władz gminnych. W imieniu męskiej części uczestników 
życzenia złożył paniom wójt Stanisław Waligóra. Wśród atrakcji, które można było 
podziwiać, był pokaz pole dance przygotowany przez studio tańca ze Świdnicy, 
a także sztuczki iluzjonisty Jakuba Walkowiaka. Po popularnej rozrywce przyszedł 
czas na ucztę intelektualną, a to za sprawą Capelli Zamku Rydzyńskiego, wspartej 
przez profesora Andrzeja Ogórkiewicza z Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wówczas 
słuchacze przenieśli się mentalnie w różne zakątki świata.

REKLAMA

Zmarł Antoni Nowak
GMINA KRZYWIŃ > Nie żyje Antoni Nowak, wieloletni sołtys, radny ziemi krzy-
wińskiej i społecznik. Jego pogrzeb, w którym wzięło udział wielu mieszkańców 
miejscowości, a także przedstawiciele samorządu i innych środowisk, odbył się 3 
marca w Krzywiniu.
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Poznaj uroki życia w dobrej lokalizacji
Blisko centrum, a jednak w spokojnym miejscu. Z ładnymi widokami i jednocześnie z dostępem do infrastruktury. A kiedy ci się zamarzy, 
właśnie stąd - aleją lipową - szybko dojedziesz rowerem do lasu. Takie możliwości oferuje powstające właśnie osiedle Nowe Ogrody.

Budynki powstają w dzielnicy Antoni-
ny, przy ulicy Jana Ostroroga. To spo-
kojny i dobrze skomunikowany rejon 
miasta - niedaleko stąd do Śródmieścia 
oraz centrów handlowych. Pierwszy bu-
dynek już stoi i oferuje klientom prze-
strzenie w różnych metrażach. Drugi, 
położony tuż za nim, jeszcze jest w bu-
dowie. W obu obiektach jest łącznie 48 
mieszkań.
- Są to mieszkania o powierzchniach 
od 40 do 69 metrów kwadratowych. 
W pierwszym budynku do sprzedania 
mamy wciąż mieszkania o powierzchni 
57,5 metrów kwadratowych, 66- i 69-me-
trowe - mówi Michał Kuraś, dyrektor 
firmy K2 Nieruchomości, która jest in-
westorem nowego osiedla. - Wszystkie 
mieszkania w tym budynku mają po trzy 
pokoje, aneksy kuchenne i pomieszczenia 
gospodarcze oraz duże balkony.
W drugim budynku, który zostanie od-
dany do użytku jesienią tego roku, do-
stępne są jeszcze lokale o powierzchni 
od 57,5 do 69,5 metrów kwadratowych 
(nawet czteropokojowe). Dodajmy, że 
największe mieszkania znajdują się na 
ostatnich piętrach budynków i mają 
okazałe, szesnastometrowe tarasy. Stąd, 
zależnie od układu względem stron 
świata, rozpościerają się niesamowite 
widoki na miasto lub na nieprzebrane 
połacie zieleni.
Niedługo ruszyć ma budowa trzecie-
go budynku, w którym zaoferowane 
zostaną mieszkania o powierzchniach 
od 37 do 55 metrów kwadratowych. 
Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie 

klientów, którzy oczekują mniejszych 
lokali.
- Nasze budynki powstają z pustaków 
wapienno-piaskowych, ceramiki oraz ga-
zobetonu. Budowane są w najnowszych 

technologiach, gwarantujących oszczęd-
ności w eksploatacji. W budynkach jest 
ogrzewanie miejskie, a każdy z nich ma 
własny węzeł cieplny. Dodatkowo miesz-
kania mają zainstalowane logotermy, 
czyli indywidualne wymienniki ciepła. 
Takie rozwiązanie gwarantuje dokładne 
rozliczenie zużytej energii - objaśnia M. 
Kuraś.
Na Nowych Ogrodach w standardzie 
są okna PCV, spełniające wyśrubowane 

normy przenikalności cieplnej. Zabez-
pieczają je rolety zewnętrzne o napę-
dzie elektrycznym lub manualnym.
Osiedle nie będzie zamknięte, co odpo-
wiada aktualnym trendom w zakresie 

przyjaznego współistnienia w przestrze-
ni miejskiej. Nowo powstające budynki 
objęte są monitoringiem, a na każde 
z pięciu pięter można dostać się windą. 
W przyziemiu znajdują się garaże, któ-
re - wliczając w to powstający parking - 
gwarantują 1,5 miejsca postojowego na 
każdy lokal mieszkalny.
W pierwszym i drugim bloku metr kwa-
dratowy mieszkania kosztuje 4400 zło-
tych netto. Mieszkania z tarasami to 

koszt w wysokości 4700 złotych net-
to za metr. Zaletą mieszkań na osied-
lu Nowe Ogrody są nie tylko dogodna 
lokalizacja (na przykład pieszo do Ryn-
ku można stąd dojść w 12 minut), spo-
kojna okolica oraz pełna infrastruktura, 
lecz również niskie czynsze. Opłata od 
metra kwadratowego wynosi tu oko-
ło 4,50 złotego, łącznie z zaliczkami na 
wodę i ogrzewanie. Tak atrakcyjne ceny 
w Lesznie nie są oczywiste.
Pierwsze mieszkania już zostały zasied-
lone, a docelowo każdy budynek będzie 
miał własną wspólnotę mieszkaniową. 
Rezerwacje na lokale, które powstaną 
w kolejnych etapach, przyjmowane bę-
dą na przełomie kwietnia i maja. Do-
celowo na półtorahektarowym terenie 
powstanie 9 budynków. W centralnym 
punkcie znajdzie się miejsce na duży 
plac zabaw otoczony zielenią.

Zadzwoń, przyjdź i zobacz, jak mo-
żesz mieszkać!

Pierwszy budynek jest gotowy do zasiedlenia. Za nim powstaje kolejny, a już pojawiają się zapytania o mieszkania, które będą powstawać w trzecim etapie budowy.

Ciekawe są mieszkania na ostatnich piętrach. Mają duże tarasy i rozpościerają 
się z nich piekne widoki, w tym również na centrum Leszna. 

K2 Nieruchomości sp. z o. o.
ul. Jana Ostroroga 8

64-100 Leszno
tel. 519 530 988

biuro@k2nieruchomosci.com.pl
www.k2nieruchomosci.com.pl
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Niebezpieczne prace dekarskie
BRENNO > Dwudziestu dwóch strażaków gasiło pożar przybudówki obiektu in-
wentarskiego, w którym znajdowało się bydło. W tym miejscu panowało duże za-
dymienie. W celu ugaszenia ognia użyto trzech linii gaśniczych. Później rozebra-
no fragment dachu, aby dojść do źródła pożaru. Działania strażaków na bieżąco 
monitorowane były kamerą termowizyjną. Straty oszacowano na około 15.000 
złotych, uratowano mienie o wartości 100.000 złotych. Prawdopodobną przyczy-
ną wybuchu ognia było jego zaprószenie podczas prac dekarskich.

Czujki zadziałały na czas
POWIAT LESZCZYŃSKI > W marcu, w związku z trwającym sezonem grzewczym, 
odnotowano kolejne zdarzenia będące następstwami między innymi nieszczel-
ności w przewodach kominowych. Takie zdarzenia miały miejsce w Lasocicach, 
Lesznie, Świerczynie, Kociugach i Tarnowej Łące. W żadnym z tych przypadków 
nie odnotowano większych strat materialnych i ofiar w ludziach. W większości 
zdarzeń o nieprawidłowościach poinformowały coraz częściej używane czujki 
tlenku węgla. Strażacy przypominają, że należy wykonywać okresowe przeglą-
dy przewodów kominowych. Świadomość w tej akurat sprawie wciąż wydaje się 
być niewystarczająca.

Zapalił się styropian
ŚWIĘCIECHOWA > Doszło do tego w budynku przy ulicy Grota-Roweckiego. Straża-
cy podjęli interwencję i ugasili ogień, używając do tego celu dwóch linii gaśniczych. 
Wcześniej w obiekcie wyłączyli prąd. W celu likwidacji zagrożenia w końcowej fazie ro-
zebrano część nadpalonej podłogi i sprawdzono budynek kamerą termowizyjną. Do 
zdarzenia doszło prawdopodobnie na skutek prowadzonych prac spawalniczych. W 
akcji wzięło udział 20 strażaków. Straty szacowane są na około 10.000 złotych.

Kotek, coś ty zrobił!
LIPNO > Zwierzęta dopiero potrafią, a przy okazji angażują spore siły. Jak jednak 
można się gniewać, skoro pomaga się tak bezbronnemu zwierzęciu, jak ten właśnie 
lipieński kot. Gagatek wywinął numer i wdrapał się na komin domu jednorodzinne-
go przy ulicy Jeżynowej. Problem w tym, że zwierzak znalazł sobie jakąś dziurę i nie 
mógł się z niej wydostać. Na interwencję wysłano pięciu strażaków, którzy zmuszeni 
byli wyciąć część sufitu podwieszanego. To pozwoliło zlokalizować zwierzę i uwolnić 
je. Niesforny kot może nadal cieszyć się życiem, a straty oszacowano na 200 złotych.

Zderzenie trzech aut
KRZEMIENIEWO > Na ulicy Dworcowej (skrzyżowanie z drogą krajową numer 12) 
doszło do zderzenia trzech samochodów: seata ibizy, opla corsy i volkswagena 
golfa. Na miejsce wysłano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie 
i strażaków z OSP Krzemieniewo. Strażacy zabezpieczyli teren działań, udzielili 
poszkodowanym pierwszej pomocy, a po przeprowadzeniu przez policję czyn-
ności dochodzeniowych posprzątali resztki powypadkowe i pomogli w załadun-
ku uszkodzonych aut na lawetę. Do szpitala przewieziono cztery osoby. Straty zo-
stały oszacowane na 16.000 złotych.

Najpierw przechodnie, później strażacy
LESZNO > Ratownicy ze straży pożarnej wyjechali udzielić pomocy mężczyźnie, 
który zasłabł na placu Metziga. Wcześniej mężczyzna miał znajdować się w po-
jeździe, a pierwszej pomocy udzielili mu przechodnie. Strażacy interweniowali, 
ponieważ w tym czasie wszystkie karetki w mieście obsługiwały inne zgłoszenia. 
Udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy i użyli defibrylatora. Później przekazali 
mężczyznę załodze pogotowia.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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"Brzydkie kaczątka" podbiły
leszczyńskie drogi

Chociaż doskwierał śnieg i mróz, pięknie prezentowały się w tej scenerii kultowe citroëny 2CV. Auta, które po wojnie zmotoryzowały Francję, moż-
na było podziwiać przy salonie Citroën Rakowski, a następnie w kilku miejscach powiatu leszczyńskiego. Takie przyjemnie bujające się cukiereczki.

Dziesięć lat temu do Leszna zje-
chało mnóstwo tych samocho-
dów. Specjalnie dla 

nich zamknięto rynek i dum-
nie przejechały po miejskim 
bruku, biorąc udział w raj-
dzie. Tym razem miały prze-
gonić zimę i chociaż wyjrza-
ło słońce, tylko trochę udało 
się pokonać niesprzyjającą 
aurę. Dla właścicieli tych po-
jazdów przyjazd na rajd był 
nie lada wyzwaniem. Zwykle 
przy takiej pogodzie samo-
chody odpoczywają w ga-
rażach. Tym razem jednak, 
pokonując te szersze i nie-
co węższe drogi, zwróciły 
na siebie uwagę mieszkańców ziemi 
leszczyńskiej.
Wśród fanów citroënów 2CV jest Ma-
riusz Rakowski, właściciel salonu Ci-
troën Rakowski w Rydzynie i zarazem 
właściciel żółtego egzemplarza wspo-
mnianego auta, wyprodukowanego 40 
lat temu. Pojazd został odrestaurowa-
ny właśnie w jego salonie, a dziś służy 
właścicielowi na przejażdżki głównie 
w ciepłe dni.
- Ludzie mówią, że auto jest brzydkie, ale 

ono w tej swojej brzydocie jest po prostu 
piękne, a dziś już kultowe - tłumaczy Ma-

riusz Rakowski, patron imprezy. Po goś-
cinnym przyjęciu w salonie w Rydzynie 
załogi skupione w Citroën Klub Poznań 
pojechały odwiedzić miejscowy zamek, 
a następnie pałac w Pawłowicach i za-
mek w Rokosowie. Gdzie tylko "brzyd-
kie kaczątka" się pojawiały, tam zawsze 
wzbudzały spore zainteresowanie.
Prototyp citroëna 2CV powstał przed 
II wojną światową, ale jego produkcja 
wtedy nie została uruchomiona. Auto 
zostało pokazane dopiero w 1948 roku 

na targach moto-
ryzacyjnych w Pa-
ryżu jako pomysł 
producenta na roz-
powszechnienie sa-
mochodów wśród 
mieszkańców 
Francji.
- W  tym roku mija 
70 lat od premiery 
samochodu - mó-
wi Maciej Płocki 
z Citroën Klubu Po-
znań. - Auto przy-
stosowane było do 
francuskich dróg, 

których stan był w tamtych czasach kiep-
ski. Zawieszenie samochodu było proste 
w budowie, a jednocześnie wytrzymałe. 
Świetnie znosiło i do dziś znosi jazdę po 
dziurawych i szutrowych drogach. I przy-
jemnie się buja, stąd - w połączeniu z cha-
rakterystycznym wyglądem - zaczęto 
określać je mianem kaczki.
Pojazd produkowany był aż do 1990 
roku. Jego prosta budowa znalazła od-
zwierciedlenie w niskiej cenie. Konstruk-
cja nie zmieniła się przez lata. W kwe-
stii bezpieczeństwa - z biegiem czasu 
- zastosowano jedynie bezwładnościo-
we pasy bezpieczeństwa. Auto spełni-
ło swoją rolę - zmotoryzowało Francję, 
a później - ze względu na swoją atrak-
cyjną cenę - stało się ulubionym pojaz-
dem ludzi młodych, w tym studentów.

- Dało im wolność, pozwoliło przemiesz-
czać się, tworząc przy tym nowy styl życia 
- przypomina M. Płocki.
Samochód stale wzbudza uśmiech na 

Uczesnicy rajdu kultowymi modelami 2CV zjechali na ziemię lesz-
czyńską, aby powitać wiosnę. Niestety, tym razem było zimowo.

Przy okazji zlotu w salonie można było obejrzeć 
współczesne modele samochodów. Mariusz Rakowski z burmistrzem Ry-

dzyny Kornelem Malcherkiem przy 
Citroenie 2CV.

Niby mały, a jakże pojemny...

drogach i  pozostaje 
niezawodny. Klubowi-
cze z Poznania podró-
żowali modelami 2CV 
na zlot do Portugalii 
i z powrotem. Drogę 
pokonano bez żadnej 
awarii, a ile było przy 
tym zabawy! Nawet 
na niemieckich au-
tostradach kierowcy 
luksusowych limuzyn 
na lewym pasie zwal-

niali, aby zrobić zdję-
cie pięknym egzemplarzom. Jednak 
wciąż jest coś, co - mimo technologii 
- przyciąga do tych pojazdów. Wszak 
citroën to citroën.

A.M. Rakowscy
Dąbcze 136 | 64-130 Rydzyna | tel.: 65 538 86 85

e-mail: amrakowscy@citroen.amrakowscy.pl 
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Plantacja w garażu
LESZNO > Mieszkaniec Leszna w wieku 46 lat został zatrzymany 
pod zarzutem uprawy marihuany, z której można by wyprodu-
kować znaczną ilość środków odurzających. Funkcjonariusze 
temat rozpracowali jeszcze w lutym i pod koniec tego miesiąca 
weszli na teren jednej z leszczyńskich posesji. W garażu odkryli 
kompletną plantację krzewów marihuany. Rosnące w donicz-
kach drzewka o wysokości od 25 do 100 cm oświetlane były 
lampami. Garaż był ogrzewany i wentylowany, aby zapewnić 
roślinom optymalne warunki rozwoju. Poza tym funkcjonariu-
sze znaleźli nasiona, sprzęt ułatwiający i przyśpieszający porost 
roślin oraz nawozy. Podejrzanemu mieszkańcowi Leszna grozi 
kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Spotkanie z seniorami
ŚWIĘCIECHOWA > W ramach programu "Dzielnicowy bliżej 
nas" w Urzędzie Gminy Święciechowa zorganizowane zosta-
ło spotkanie z seniorami. Tematem przewodnim było bez-
pieczeństwo osób starszych. Policjanci przypomnieli podsta-
wowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także 
zachęcali do korzystanie z elementów odblaskowych. Poza 
tym podjęto inny, palący temat - sprawę oszustw, które stają 
się szczególnym zagrożeniem dla seniorów. W ramach pro-
filaktyki mundurowi wyjaśnili, jak działają przestępcy i w jaki 
sposób zareagować, gdy ktoś próbuje dopuścić się wyłudze-
nia pieniędzy mniej, bądź bardziej wyrafinowaną metodą. 
Każdy uczestnik spotkania otrzymał poradnik Wielkopolskie-
go Programu Profilaktycznego "Bezpieczne życie seniorów".

Niezdrowe skłonności do słodkości
LESZNO > Dzielnicowi pochwycili młodego mieszkańca 
Leszna, wyspecjalizowanego w kradzieżach czekolad. 21-la-
tek szczególnie upodobał sobie jeden z osiedlowych skle-
pów, aż w końcu ktoś zorientował się, że ma on niezdrowe 
skłonności do słodkości. Mając informację od dyżurnego, że 
ktoś dopuścił się przestępstwa, policjanci ruszyli w ten re-
jon. Wylegitymowali tam 21-latka z wypchaną kurtką, a wy-
pchana była dlatego, że mężczyzna miał pod spodem bluzę 
wypełnioną tabliczkami czekolady. Nie owijał w bawełnę 
i od razu przyznał, że słodkości pochodzą z jednego sklepu. 
Inwentura wykazała, że w ciągu kilku tygodni z placówki 
skradł około 50 tabliczek czekolady o łącznej wartości 600 zł. 
Za kradzieże grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 
Taki to z niego czekoladożerca.

Do szpitala po kolizji
BIELEWO > Kierujący oplem corsa 
25-letni mieszkaniec Kościana stracił 
panowanie nad samochodem, wpadł 
w poślizg i dachował. Wraz z nim au-
tem podróżowało dwóch 16-latków 
z Kościana. Jeden z nich został prze-
wieziony na badania do szpitala.

Poślizg na "dwunastce"
GARZYN > Kolizja na drodze krajowej nr 12. Kierowca forda 
transita, jadący z Gostynia w kierunku Leszna, na prostym 
odcinku drogi niespodziewanie wpadł w poślizg i zde-
rzył się bokiem z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku 
volvo z naczepą. Następnie ford zjechał do rowu, wypadł 
z niego i dachował na pobliskim torowisku. TIR, którego 
kierowca próbował uniknąć spotkania z mniejszym pojaz-
dem, wpadł do rowu i przewrócił się na bok. W naczepie 
przewożone były opakowania kartonowe, które - wskutek 
kolizji - wypadły na drogę. Fordem transitem podróżowało 
sześć osób z powiatu śremskiego. Zmierzały one do pracy 
w Lesznie. Nikt nie odniósł obrażeń, kierowca forda został 
ukarany mandatem karnym.

Dachowanie
na parkingu

OSIECZNA > 21-letnia mieszkanka 
Osiecznej, jadąc ulicą Leszczyńską od 
strony Wojnowic, postanowiła skrę-
cić w lewo, w drogę prowadzącą do 
Pawłowic i dalej - do Ponieca. Pod-
czas wykonywania manewru straciła 
panowanie nad kierownicą, wpadła 
w poślizg i zjechała z drogi. Zdarzenie 
było o tyle niebezpieczne, że samo-
chód pokonał ogrodzenie pobliskiej 
firmy, zsunął się ze skarpy, a następ-
nie dachował na parkingu. Kobieta 
wyszła ze zdarzenia bez żadnych 
obrażeń, ale za spowodowanie kolizji 
została ukarana mandatem karnym.
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Funkcjonalny SUV za rozsądną cenę
Nowa Dacia Duster zaskakuje wyglądem zewnętrznym i jakością wykończenia wnętrza. Kiedy patrzy się na to, w co ten model został 
wyposażony, a później widzi się jego cenę, można poczuć się mile zaskoczonym. Naprawdę mile zaskoczonym.

Nie będziemy owijać w bawełnę - kie-
dy marka Dacia zrobiła wielki powrót 
na rynek motoryzacyjny pod egidą 
koncernu Renault, wielu zastanawiało 
się, co z tego wyniknie. Ten producent 
w dawnych czasach nie kojarzył się do-
brze i mit awaryjności utrwalił się 
w świadomości ludzi, ale przyszedł 
czas, aby odkłamać to, co zostało 
zapamiętane. Współczesna Dacia 
w niczym nie przypomina produktu 
z zamierzchłych czasów. Marka po-
wróciła na rynek z założeniem, że jej 
samochody będą tańsze, a przy tym 
tak samo funkcjonalne jak pojazdy 
z tych samych segmentów, lecz bar-
dziej prestiżowych marek.
Pierwsze Dacie po powrocie na ry-
nek rzeczywiście wydawały się 
nieco plastikowe, a jakość wykoń-
czenia wnętrza mogła budzić wie-
le zastrzeżeń. To z jednej strony. 
Z drugiej jednak nabywca otrzy-
mywał auto nowe, pewne, chociaż 
może nie tak bardzo "wybajerzo-
ne" jak kilkuletnie pojazdy używa-
ne innych producentów. Dylemat 
mógł być poważny, tyle, że Dacia na 
przestrzeni kilku lat obecności na ryn-
ku uczyniła ogromny postęp zupełnie 
niwelując dawne wady. Jednym z przy-
kładów jest Nowa Dacia Duster. Spraw-
dźmy, jak się spisuje w praktyce.

Przemyślane wnętrze

Testujemy Nowego Dustera w wer-
sji Prestige. Linia nadwozia wpisuje się 
w aktualne trendy na rynku motoryza-
cyjnym - pięknie poprowadzona karo-
seria i delikatne boczne przetłoczenia 
dodają modelowi uroku. Co czeka nas 
w środku? Chwileczkę. System "hands-
-free" powoduje, że nie zatapiamy klu-
czyka w zamku, lecz płynnie przechodzi-
my do lekkiego pociągnięcia za klamkę, 
bo zamki ryglują się same. Pierwsza nie-
spodzianka - tapicerka wysokiej jako-
ści zachęca do zajęcia miejsca w fotelu 
kierowcy. W kabinie przewidziano miej-
sca na kubki, z prawej strony kierow-
ca otrzymuje dostęp do podłokietnika, 
a panel multimedialny jest na wyciąg-
nięcie ręki. O tym za chwilę, bo naj-
pierw przesuwam dłonią po kokpicie. 
I już widzę, że materiały, z których go 
wykonano nie budzą żadnych wątpli-
wości. Elementy są dobrze spasowane, 
producent zadbał o detale i naprawdę 
nie ma się do czego przyczepić. Na plus 
należy zaliczyć sposób umiejscowienia 

zapalniczki samochodowej. Jest tak 
położona, że dostęp do niej jest łatwy, 
a przy okazji znajduje się ona na tyle da-
leko, że umieszczając w jej pobliżu róż-
ne przedmioty nie będą przeszkadzać 
one w korzystaniu z gniazda. Kierowni-

ca wielofunkcyjna, przyjemna w doty-
ku z pełnym panelem zarządzania. Tu-
taj przełącza się informacje z komputera 
pokładowego, a z poziomu przycisków 
pod kierownicą można sterować głoś-
nością systemu audio. Ilość miejsca dla 
kierowcy i pasażerów w kabinie pojazdu 
na przyzwoitym poziomie, a sterowanie 
szybami odbywa się elektrycznie zarów-
no z przodu, jak również z tyłu.

Zarządzanie multimediami

Wróćmy do wspomnianego panelu mul-
timedialnego, umieszczonego w konso-
li centralnej. Producent zrobił go w taki 
sposób, w jaki powinno się konstruować 
tego rodzaju urządzenia. Nie potrzeba 
żadnych instrukcji obsługi i wszystko jest 
intuicyjne. Port USB do odtwarzania mu-
zyki - jest, klasyczne radio FM - obecne, 
fale średnie - obecne, producent zadbał 
też o radio w nowym cyfrowym syste-
mie DAB+. Parowanie smartfonu z urzą-
dzeniem multimedialnym Nowej Dacii 
Duster trwa kilka sekund i daje kolejne 
możliwości - system audio pozwala stru-
mieniować dźwięk z telefonu komórko-
wego, łącznie z radiem internetowym. 
Z racji obecności łączności bluetooth 
można oczywiście korzystać także z sy-
stemu głośnomówiącego do rozmów te-
lefonicznych. Wszystko jest jak trzeba.

Na plus należy zaznaczyć obecność 
w samochodzie systemu kamer. Taki 
przydatny gadżet w przypadku cofania 
czy parkowania w różnych dziwnych 
miejscach. Kto by wychodził z samo-
chodu, żeby sprawdzić, czy się zmie-

ści pomiędzy innymi autami? Przecież 
wszystko można obejrzeć na central-
nym panelu sprzęgniętym z kamera-
mi umieszczonymi z przodu, z tyłu i po 
bokach.

Dla rozsądnego kierowcy

Systemy multimedialne są miłym dodat-
kiem, ale samochód ma przede wszyst-
kim spełniać rolę niezawodnego, przy-
jemnego w obsłudze i jeszcze dającego 
radość z jazdy środka transportu. Testo-
wany benzyniak o pojemności 1.6 litra 
(115 KM) nie jest mistrzem w przyśpie-
szaniu, ale powiedzmy sobie jasno - to 
nie ma być auto wyścigowe i nie do ta-
kich celów zostało stworzone. Silnik 
mruczy przyjemnie i jest dobrze wy-
głuszony. Głośniej pracuje dopiero po 
przekroczeniu prędkości 110 km/h. Na-
pęd testowanego modelu współpracuje 
z pięciostopniową, manualną skrzynią 
biegów. Malkontenci pewnie powie-
dzą, że przydałby się szósty bieg, ale… 
Przy wspomnianej już prędkości 110 
km/h silnik wciąż trzyma się się w oko-
licach 2800 obrotów na minutę. Widać, 
że przekładnie zostały odpowiednio do-
brane i za to producentowi należy się 
pochwała. Tym bardziej, że utrzymanie 
takiej wartości obrotów wciąż gwaran-
tuje oszczędność w spalaniu. Dodajmy, 

że w ofercie są także warianty z sześcio-
stopniową skrzynią biegów, więc argu-
ment, że "ma tylko pięć biegów" można 
bardzo łatwo obalić. Deklarowane spa-
lanie w wariancie mieszanym dla testo-
wanego egzemplarza wynosi 6,6 litra na 

100 kilometrów, w cyklu pozamiej-
skim potrafi zejść poniżej 6 litrów. 
Oczywiście wszystko zależy od nogi 
kierowcy, a tym, którzy z rozsądkiem 
operują pedałem przyspieszenia, 
samochód odwdzięczy się napraw-
dę zadowalającym spalaniem. 
Oszczędności można uzyskać także 
dzięki obecnemu w aucie systemo-
wi start-stop.

Przestrzeń i możliwości jezdne

Najlepsze rzeczy zostawiam na ko-
niec. Bagażnik - całkiem spory (445 
litrów), a po rozłożeniu tylnej kana-
py uzyskujemy bardzo dużą ilość 
miejsca (1478 litrów), dzięki czemu 
można przewieźć sporej wielkości 
przedmioty. Atutem Nowej Dacii 
Duster jest prześwit kół. Tym samo-
chodem (testowany model ma ko-

ła na obręczach 17-calowych) można 
wjechać wszędzie bez obaw o znisz-
czenie zawieszenia i zdemolowanie 
podwozia. Już pierwsza wersja Dustera 
robiła w tym względzie dobre wraże-
nie, bez problemu radząc sobie z bez-
drożami wokół budowanej właśnie tra-
sy ekspresowej S5.
Wisienką na torcie jest cena. I tu ma-
ła zagadka. Ile może kosztować ta-
ki samochód? Skoro SUV i taki wóz to 
pewnie dużo… Nic bardziej mylne-
go. W wersji najtańszej można go ku-
pić  już od 39. 900 zł. Testowany mo-
del kosztował nieco ponad 60.000 
złotych, ale miał wiele dodatków, któ-
rych niekoniecznie każdy musi oczeki-
wać. Wariantów samochodu jest wie-
le, w tym z napędem na cztery koła, 
w wersji benzynowej, z silnikiem dies-
la, a już niedługo będzie można nabyć 
wariant zasilany gazem LPG. Miłośnicy 
tego ostatniego rodzaju paliwa wie-
dzą, że silniki w autach marki Dacia są 
nieskomplikowane w budowie i do-
brze znoszą gaz. Dzięki temu Nowa Da-
cia Duster może okazać się mistrzem 
oszczędności w eksploatacji. I takie 
właśnie samochody klienci cenią sobie 
najbardziej. Nową Dacię Duster moż-
na obejrzeć, wypróbować i zamówić 
w leszczyńskim salonie firmy Smektała 
Sp. z o. o. przy ulicy Poznańskiej. (24/2018)
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Co to za teść!
Prasa międzywojenna opisała historię wzniecenia pożaru w miejscowości 
należącej do współczesnej gminy Bojanowo:

W Sowinach pow. Rawicz wybuchł pożar pastwą którego padł chlew i stodoła 
należące do chałupnika Lewandowskiego Wojciecha, powodując szkody około 
7500 złotych.
Na tak biednych ludzi jest to bardzo poważna strata. Co najsmutniejsze, że podej-
rzanym o zbrodnię podpalenia jest nie kto inny, tylko "rodzony" teść poszkodo-
wanego 73 letni Przybylak Bartosz. Podejrzenie utwierdza ta okoliczność, że dba-
jący o "ognisko" w rodzinnej zagrodzie teść zaszył się w "gąszczu" pobliskiego 
lasu i do tej chwili tam się ukrywa.
Resztę wykaże śledztwo.

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Potyczki przedwyborcze
Dawniej również nie przebierano w słowach, kiedy dochodziło do politycz-
nej gry. Oto przykład:

Pan Wstawski, na niedzielnem zebraniu, mówił o taborze. Śmieszny ten młodzie-
niec wmawia z uporem manjaka, że zrobienie oszczędności, spowoduje w kon-
sekwencji bezrobocie.
Słuchając przemówień panów z jedynki, ma się wrażenie, że ludzie ci postradali 
zdrowe zmysły.
I tacy chcą być powtórnie wybrani do R. M., tacy mają czelność wygłupiać się 
publicznie.

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

Jarmark nie taki spokojny
Zmieniają się czasy, metody działania przestępców pozostają niezmienne. 
Zresztą - co tu dużo mówić - na jarmarkach, czy targowiskach do dziś grasu-
ją przestępcy, zwłaszcza kieszonkowcy. Przykład z Leszna:

Jarmark odbyty wczoraj był bardzo słaby. Kupcy na ogół skarżą się, gdyż uczest-
nicy jarmarku dziwnie stronili od sklepów. Łączność pomiędzy kupcami a jarmar-
kowiczami dziwnie szwankuje. Coś się popsuło na niekorzyść kupców.

***

Panu Hermanowi Bałdemu skradziono cielaka wagi 150 kg.

***

O! Naiwności ludzka.
Wczoraj na jarmarku dał się "nabrać" p. W. Kotlarski z Kłębowa pewnemu oprysz-
kowi na dolary amerykańskie.
Sprzedał krowę, konia a pieniądze schował w kieszeń na piersiach i oglądał się p. 
Kotlarski za innem bydlęciem do kupna.
Szukał i znalazł młodego opryszka, który namówił go do przejścia się do innego 
miejsca, gdzie czeka nań koń "arabski".
Poszli. Młody po drodze nagle znajduje paczkę z dolarami i z miną uroczystą 
wskazuje jej zawartość gospodarzowi. Po cichu obaj skręcają do zaułka i liczą 
znalezione dolary.
(Znalezione, podrzucił je zręcznie ten sam opryszek).
Na liczących dolary napadł drugi opryszek, robi gwałt, że to on zgubił dolary. 
Pierwszy uciekł z dolarami. Drugi rewiduje gospodarza, przegląda mu kwotę zł 
490 szybko zamienia na papierki i znika.
Gospodarz został na placu bez pieniędzy.

***

Pewnej kobiecinie mała rączka opryszka wyciągnęła wczoraj kwotę 60 zł z za-
mkniętej kieszeni.

***

Pewien handlarz nabierał naiwne kobieciny na wymianę drobnych na "grubsze", 
które okazały się fałszywe.

***

Ogółem dzielna policja dla zabezpieczenia swobody jarmarku, zatrzymała 15 
sztuk opryszków ze wszystkich stron Polski.

DZIENNIK LESZCZYŃSKI, 1930 ROK

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA | ZACHOWANO ORYGINALNĄ PISOWNIĘ
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Maszyny, żużlowcy i szybowiec
w Agromiksie
Na dobry początek wiosny dobrze było wybrać się do firmy Agro-
mix z Rojęczyna, gdzie podczas dnia otwartego zaprezentowano 
nowe oraz sprawdzone rozwiązania na rynku maszyn rolniczych. 
Dla zwiedzających przygotowano kilka niespodzianek.

Tak szerokich możliwości wysta-
wienniczych nie ma w regionie lesz-
czyńskim żadne przedsiębiorstwo 

specjalizujące się w sprzedaży, serwiso-
waniu i obsłudze tego rodzaju urządzeń. 
W minionych latach branża złapała lek-
ką zadyszkę. Z tego powodu firmy nieco 
ograniczyły produkcję maszyn, lecz kie-
dy pojawiło się ożywienie, terminy do-
staw sprzętów wydłużyły się. Mimo tych 
braków Agromix podczas dnia otwarte-
go zaprezentował pełną gamę urządzeń. 
Firma z Rojęczyna jest jedynym w Pol-
sce przedstawicielem marki Krone, ofe-
rującej kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, 
prasy i sieczkarnie. Te urządzenia można 
było osobiście zobaczyć i dotknąć. Spo-
rym zainteresowaniem cieszyły się wo-
zy paszowe holenderskiego producenta 
Trioliet, a także rozsiewacze, siewniki czy 
agregaty uprawowo - siewne firmy Ama-
zone. Klienci oglądali opryskiwacze Tecno-
ma, sprzęty marki Kubota oraz ładowarki 
Manitou. Precyzję działania urządzenia 
ostatniego z wymienionych producentów 
można było przećwiczyć osobiście, biorąc 
udział w nietypowej konkurencji - rzucie 
piłką do kosza.
Domeną dnia otwartego w Agromiksie 
była nie tylko prezentacja urządzeń no-
wych. Stał się on też znakomitą okazją do 
wymiany doświadczeń ze specjalistami 
z działu serwisowego. 
- Współczesne maszyny rolnicze są urządze-
niam w pełni skomputeryzowanymi  o wie-
lu funkcjach. Dzięki spotkaniu z naszymi 

fachowcami ich użytkownicy mogli dowie-
dzieć się więcej o działaniu maszyn, również 
poznać takie możliwości, z których do tej 
pory nie korzystali - mówi Karolina Dwo-
rakowska-Matuszewska z firmy Agromix 
Rojęczyn.
Dział serwisowy przygotował też pokaz 
ostrzenia noży, a na stanowisku finanso-
wym można było zapoznać się z dostęp-
nymi opcjami zakupu sprzętów. Przedsię-
biorstwo z Rojęczyna, zdając sobie sprawę 
ze specyfiki polskiego rynku, oferuje mię-
dzy innymi dogodne formy finansowania 
oferowanych przez siebie urządzeń. Flago-
wym produktem finansowym jest Agromix 
Kredyt, pozwalający dokonać zakupów na 
uczciwych warunkach, bez gwiazdek i ha-
czyków w umowach. Maszyny można na-
być z zerowym oprocentowaniem z mini-
malną wpłatą wstępną lub - w niektórych 
przypadkach - bez wkładu własnego.
Agromix jest otwarty na wszystkich go-
ści, toteż na prezentacjach w firmie po-
jawili się nie tylko rolnicy, ale również 
osoby niezwiązane z branżą rolną. Atrak-
cyjność imprezy zwiększyła obecność 
przedstawicieli Aeroklubu Leszczyńskie-
go, którzy zaprezentowali prawdziwy 
szybowiec, jak również leszczyńskich 
żużlowców - Janusza Kołodzieja, Do-
minika Kubery i Bartka Smektały. Firma 
obdarowała każdego gościa drobnymi 
upominkami, ponadto można było sko-
rzystać z części gastronomicznej. Dodaj-
my, że w przyszłym roku Agromix Roję-
czyn będzie obchodził 30-lecie istnienia.

(2
5/
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To zdjęcie powstało 
w marcu 2011 roku. Oto 
widok Leszna w kierun-
ku wschodnim. Miasto 
trwa nieustannie, ale wy-
starczy popatrzyć, jak 
przez te 11 lat zmieniły się 
samochody, a szare bu-
dynki stały się ładniejsze 
dzięki inwstycjom w no-
we elewacje. Miasto to 
żywa tkanka, zmienia się 
codziennie. Zmieniają się 
obrazy, przyroda i zmie-
niają sie ludzie. Kadr został 
uchwycony z budynku 
Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej.

Miasto
zmienia się

Zdjęcie:
B. Nowakowski

Pochwal się swoją twórczością! Prześlij zdjęcie/a swojego autorstwa na leszczyniak@mtlmedia.pl. 
REKLAMA
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Spokój, w uszach dźwię-
czy cisza. Tylko czasami 
w tej wiośnie nadachodzą-
cej  zaśpiewa ptak. Zbli-
ża się wieczór, ale z każ-
dym kolejnym porankiem 
więcej będzie ptasiego 
świergotania. Na łąkach 
pojawią się zwierzęta - to 
wybiegną z lasu, to zatrzy-
mają się, aby zerknąć na 
otaczającą je przestrzeń. 
Zieleń mocno się wysy-
ci aż w końcu eksploduje 
z pełną mocą.

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

Łąka
przed wieczorem

Zdjęcie:
W. Składkowski

REKLAMA
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Mateusz Gmura z zawodu jest 
tłumaczem języka angielskie-
go. To właśnie translacja jest 

jego źródłową profesją. Filologię angiel-
ską ukończył na Uniwersytecie Wrocław-
skim, a dopiero później zajął się przygo-
towaniem pod kątem pedagogicznym. 
W latach 2008-2017 pracował jako na-
uczyciel języka angielskiego w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Lesznie.
- W 2016 roku, podczas leszczyńskiej 
wizyty ambasadorów akredytowanych 
w Polsce, pełniłem funkcję ich przewod-
nika oraz tłumacza. Jednocześnie w trak-
cie spotkania rozmawiałem z sekretarzem 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych Janem Dziedziczakiem. Pojawiło 
się wówczas zapytanie dotyczące mojej 
ewentualnej chęci startu w konkursie na 
stanowisko konsula RP - wspomina.
Dziesięć lat w szkolnictwie to wystar-

czająco cenny bagaż doświadczeń, aby 
zakończyć jeden etap w życiu i rozpo-
cząć kolejny.
- Podjęcie takiej pracy to przede wszyst-
kim honor oraz przywilej możliwości słu-
żenia Państwu Polskiemu. Bez dwóch 
zdań - podkreśla.
Wcześniej jednak o wszystkim opowie-

dział żonie. Po długiej rozmowie i prze-
analizowaniu wszystkich spraw, podjęli 
decyzję. Jednocześnie doskonale zdawa-
li sobie sprawę z tego, że będzie to au-
tentyczne wyzwanie dla całej rodziny. 
Proces rekrutacji konsula jest bardzo wy-
magający i trwa około sześciu miesię-
cy. Składa się z licznych ćwiczeń, wy-
kładów, szkoleń oraz kursów, podczas 
których kandydaci przyswajają rozma-
ite zagadnienia prawa polskiego oraz 
międzynarodowego.

Nauczyciel wezwany na służbę Polsce
Mateusz Gmura, zanim został konsulem w Nowym Jorku, musiał przejść długi oraz wymagający proces rekrutacji. Osiągnął swój 
cel. Reprezentuje obecnie Polskę w Nowym Jorku. 

- Mówimy tutaj o potężnym kompendium 
ustaw, rozporządzeń, konwencji oraz re-
zolucji - wyjaśnia. - Gabaryty materiału 
do przyswojenia są imponujące. Wszyst-
ko jednak po to, abyśmy mogli w należyty 
sposób wykonywać swoją służbę na pla-
cówce dyplomatycznej.
Rekrutacja kończy się dwuczęścio-

wym egzaminem organizowanym przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Pierwsza część jest pisemna, natomiast 
druga to już egzamin ustny.
- Zdarzało się, że - celem przygotowań 
- dwa razy w tygodniu jeździłem do War-
szawy. To był szalony czas oraz nie la-
da wyzwanie dla całej mojej rodziny! 
- wspomina.
Pewnego sierpniowego, słonecznego 

dnia Mateusz Gmura przeszedł praw-
dziwy chrzest bojowy. Pracę rozpoczął 
w momencie przygotowania do wizy-
ty prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja 
Dudy w Nowym Jorku. Dzień wcześniej 
przywitał się z Konsulem Generalnym 
RP,
Maciejem Golubiewskim oraz formal-

nie przejął obowiązki służbowe. Na-
tomiast już dzień później wyjechał do 
akademii wojskowej w West Point, by 
pomóc w przygotowaniach do wizyty 
prezydenta.

Obowiązki

Konsulowie na placówkach są zawsze 
na kontrakcie czasowym. Dzięki temu 

występuje stała rotacja. Każda kadencja 
jest inna, ponieważ współtworzą ją inni 
ludzie. Zadania konsula wyznacza usta-
wa o prawie konsularnym.
- Do głównych obowiązków konsu-
la polonijnego należy współpraca z Po-
lonią, a ponadto aranżowanie wizyt 
państwowych oraz reprezentowanie Rze-
czypospolitej Polskiej na spotkaniach ze-
wnętrznych, organizowanych z pomocą 
organizacji polonijnych przez amerykań-
skie instytucje lub konsulaty innych kra-
jów - wyjaśnia.
Mateusz Gmura jest konsulem odpowie-

dzialnym za relacje ze środowiskami po-
lonijnymi. Jego główny zakres obowiąz-
ków to współpraca z Polonią. W Stanach 
Zjednoczonych mieszka ponad trzy mi-
liony obywateli polskich lub osób o pol-
skim pochodzeniu. Konsulat Gmury 
należy do Nowojorskiego Okręgu Kon-
sularnego, który obejmuje aż jedenaście 
stanów północno-wschodniego wybrze-
ża USA. Należy jednak pamiętać, że Po-
lonia jest już
bardziej rozproszona oraz mniej jedno-

rodna niż jeszcze kilka dekad temu.

Mateusz Gmura z prezyden-
tem RP Andrzejem Dudą.
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Nauczyciel wezwany na służbę Polsce
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Dyplomacja, poza znajomością savoir-vivre’u, obycza-
jów danego kraju, talentami oratorskimi, umiejętnościa-
mi tworzenia korespondencji czy urządzania przyjęcia, to 
zdolność prowadzenia rozmowy i - pomimo rozbieżności 
między stronami - znalezienia wspólnych punktów i pól do 
współpracy. Krótko mówiąc - chęć komunikacji.

- W tym samym czasie ponownie wzra-
sta liczba polonijnej młodzieży chętnej 
do nauki języka polskiego. W 70 szkołach 
polonijnych naszego okręgu uczy się po-
nad 10.000 uczniów. Amerykańskie wła-
dze stanowe popierają ideę dwujęzyczno-
ści wśród Polonii - dodaje.
Niezwykle ważną rolą Konsulatu RP jest 

dbanie o dobre imię Polski poza granica-
mi kraju.
- Gdy jest ono szkalowane, absolut-
nie musimy reagować i zawsze to robi-
my. Służyć Ojczyźnie za granicą może 
każdy polski obywatel na różne sposo-
by. Najważniejsze tylko, aby nasze świa-
dectwo było pozytywne, ponieważ to za-
razem ocena ogólna wystawiona Polsce 
- tłumaczy.
Praca to nie tylko obowiązki, ale też 

przyjemność. Niezwykle dużą radość 
sprawia mu także
kontakt z innymi ludźmi. Konsulat Ge-

neralny RP jest polską instytucją, więc 
można powiedzieć, że konsul pracu-
je w polskim środowisku. Często jednak 
spotyka ludzi, którzy każdego dnia nie-
zwykle ciężko pracują na chleb. Każdy, 

bez względu na pochodzenie, ma swo-
ją misję. Amerykanie są bardzo otwarci 
oraz mają pozytywny stosunek do innych 
nacji, w tym także do Polaków. Cenią nas 
za pracowitość, determinację oraz odda-
nie dla wspólnych
uniwersalnych idei, takich jak wiara, 

uczciwość czy zaufanie.
- Kiedyś lojalność Pułaskiego docenił 
prezydent Waszyngton, geniusz Kościusz-
ki głosił Jefferson. Polskie walory opie-
wali Wilson, Hoover, a teraz także Do-
nald Trump. Wszyscy oni mają ten sam 
szacunek wobec przymiotów, które dla 

nas - Polaków - również stano-
wią meritum - podkreśla.

Odkrywanie Nowego Jorku

Dodatkową zaletą  pracy 
w Konsulacie Generalnym 
RP jest możliwość mieszka-

nia w Nowym Jorku. To, co można zoba-
czyć w internecie jest tylko namiastką tej 
ogromnej metropolii.
- Nie ma chyba na świecie drugie-
go miasta, które byłoby tak różnorodne 
i zgodne zarazem w tej swojej rozmaito-
ści i pozornym chaosie - dodaje.
Mateusz Gmura uwielbia muzykę. Jesz-

cze przed wyjazdem często występował 
w szkolnym zespole ,,The Kopernix”. 
Jest także fanem jazzu lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych oraz fusion z lat sie-
demdziesiątych XX wieku. Nowy Jork 

stanowi scenę oraz kulisy muzyki tamte-
go okresu.
- Idąc zatem tym tropem, docieram do 
miejsc, w których grywali Charlie Par-
ker, John Coltrane czy Miles Davis. Na 
siódmej ulicy znajduje się najstarsza pol-
ska parafia na Manhattanie - kościół 
Świętego Stanisława, zaś ulicę wyżej na 
Saint Mark’s jest kamienica z okładki pły-
ty zespołu Led Zeppelin. Jednak zupeł-
nie szczerze moim ulubionym miejscem - 
oczywiście poza przepięknym budynkiem 
De Lamar House, siedzibą naszego kon-
sulatu - jest dom z moją rodziną. To port, 
w którym cumuję najchętniej - opowiada.

Polska

Odległości ponad 6000 kilometrów nie 
da się oszukać konwersacjami przez 
Skype’a czy What’s-Appa.
- Myślę, że z oczywistych względów 

brak mi reszty rodziny oraz grona przyja-
ciół. Na wiosnę z pewnością odczuję też 
brak speedway’a. Przed wyjazdem bar-
dzo mocno zżyłem się ze środowiskiem 
żużlowym. Jestem jednak absolutnie pe-
wien, że królowa żużla jest w dobrych rę-
kach zarządu, kibiców oraz miasta Lesz-
na - zakończył Mateusz Gmura.

TEKST:
KAMIL DUDKA
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Luksus dostępny
na wyciągnięcie ręki
Przez lata utarło się przekonanie, że kamienne wykończenie własnego domu jest rozwiązaniem, na które mogą pozwolić sobie nieliczni. 
Nic bardziej mylnego. Tak naprawdę kamień jest wyborem najoptymalniejszym i - w ostatecznym rozrachunku - niedrogim. Dlaczego?

Obecnie coraz częściej 
różne odmiany ka-
mienia wykorzysty-
wane są do zdobie-

nia i utrwalania elewacji nowo 
powstających czy remonto-
wanych budynków. Ten rodzaj 
materiału sprawdza się, bo jest 
niezawodny, w tym również 
odporny na czynniki atmosfe-
ryczne. Z tych właśnie wzglę-
dów różne odmiany kamie-
nia coraz częściej stosowane 
są w budownictwie zarówno 

mieszkaniowym, jak i przemy-
słowym. Za zastosowaniem 
tego rodzaju rozwiązania 
przemawia nie tylko trwałość. 
Materiał ten jest estetyczny 
i ponadczasowy, a do tego - 
w przeciwieństwie do innych 
opcji - w przeliczeniu na okres 
eksploatacji jego cena nie jest 
wysoka. Faktem jest, że kamie-
nie są różne i należy dosto-
sować je do swoich potrzeb. 
Aby jednak dostosować odpo-
wiedni kamień zgodnie z jego 

parametrami, w  tym głów-
nie wytrzymałością, z pomo-
cą przychodzą fachowcy za-
trudnieni w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym AMBIT. Oni naj-
lepiej doradzą, co i do czego 
użyć. Ponadto przewagą ka-
mienia są możliwości obróbki 
materiału, dzięki czemu moż-
na nadać mu pożądaną, ory-
ginalną fakturę. Idealnym tego 
przykładem jest granit, który 
na życzenie klienta dostępny 
jest w trzech opcjach:

►wariant polerowany - po-
wierzchnia materiału jest gład-
ka, wręcz lustrzana, tzw. wyso-
ki połysk. Polerowanie odbywa 
się poprzez zastosowanie ka-
mieni ściernych oraz wody,

►wariant płomieniowany – 
powierzchnia materiału po-
przez użycie palnika z odpo-
wiednią mieszaniną gazów ma 
fakturę antypoślizgową/chro-
powatą. Jeśli klient nie życzy 
sobie całej płyty w strukturze 

płomieniowanej, możliwe jest 
także wykonanie groszkowa-
nego paska na stopniu schodo-
wym, czy też płycie tarasowej, 

►wariant skórzany/satyno-
wy - struktura materiału ma 
charakter półpolerowany. Uzy-
skanie takiej powierzchni jest 
skomplikowane, ale efekt - pio-
runujący. Właśnie ze względu 
na efekt ta forma obróbki cie-
szy się coraz większym zainte-
resowaniem klientów.

Konglomerat kwarcytowy jest najtwardszym kamieniem w ofercie AMBITu. W przy-
rodzie nie występuje naturalnie, ale za to powstaje z naturalnych kamieni takich jak 
kwarc i granit (95%) z dodatkiem spoiwa (5%). Cechuje go wyjątkowa wytrzyma-
łość, dlatego z powodzeniem można stosować go do różnych celów. Idealnie spisuje 
się w roli blatu kuchennego, po którym czasami zdarzy się przejechać nożem, równie 

chętnie stosowany jest w łazienkach. Fachowcy mówią wprost: zastosowanie konglome-
ratu kwarcytowego ogranicza jedynie wyobraźnia. Materiał ten w Ambicie dostępny jest 
w czterech kolorach, a klienci bardzo chętnie wybierają wariant biały. Cechuje go pięk-
ny, jednolity odcień, co w przypadku granitu jest trudne do osiągnięcia. Dodając do tego 
wyjątkową wytrzymałość, konglomerat kwarcytowy można uznać za materiał bez wad.

Ogranicza nas wyłącznie wyobraźnia
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Granit jest materiałem wyśmieni-
cie nadającym się na blaty, posadz-
ki, parapety wystawione na działanie 
czynników zewnętrznych czy scho-
dy, a to dlatego, że jest zdecydowa-
nie odporniejszy niż aglomarmur. 
P.B. AMBIT sprowadza granit z całe-
go świata, a blat pokazany na zdjęciu 
w kompozycji łazienkowej ma pocho-
dzenie egzotyczne - został przywie-
ziony z Zimbabwe. Pod płytę grani-
tową w kolorze Nerro Assoluto (na 
zdjęciu) w tym miejscu zastosowa-
no umywalkę podblatową, dzięki 
czemu pomieszczenie zyskało jesz-
cze bardziej nowoczesny charakter. 

Blat połączony jest z umywalką w ta-
ki sposób, że nie dostanie się tam wo-
da, co gwarantuje trwałość i elegancję 
na długie lata. Granit, podobnie jak 
aglomarmur, dostępny jest w dwóch 
grubościach - 2 i 3 centymetrów. 
W kompozycji widocznej na zdjęciu 
zastosowano masywniejszy wariant 
z uwagi na wyższą sztywność. Klienci, 
dla zastosowań łazienkowych, wybie-
rają najczęściej właśnie tą zaprezento-
waną kolorystykę. Jednak nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby - zmieniając wy-
strój łazienki - puścić wodzę fantazji 
i wybrać inny spośród 20 dostępnych 
kolorów granitu.

Zrób sobie elegancką łazienkę

Drewniane są jak najbardziej w porządku, ale w przy-
padku tak bardzo eksploatowanych powierzchni jak 
schody lepiej poszukać trwalszego materiału. Kamie-
niem, który idealnie nadaje się na schody jest marmur. 
Od lat dobrze sprawdza się w roli eleganckiego wy-
kończenia wnętrz i jest równie chętnie stosowany jako 
obudowy kominków czy parapety. Ten rodzaj kamienia 
sprowadzany jest z Włoch, a odcień Breccia Sarda po-
chodzi z włoskiej Sardynii. Widok pięknych schodów 
wyłożonych eleganckim marmurem od razu przywodzi 
na myśl ciepłe rejony Morza Śródziemnego. Taka poe-
zja dla oczu, którą można mieć we własnym domu.
Co prawda marmur jest kamieniem miękkim, ale zasto-
sowanie specjalnego impregnatu skutecznie konser-
wuje go, gwarantując ładny wygląd przez długie lata. 

Te schody
oczarują każdego

Kamienie oferowane przez  P.B. AMBIT będzie można obejrzeć, dotknąć i porów-
nać w trakcie zbliżających się Targów Dom i Ogród, które odbędą się 7 i 8 kwietnia 
w leszczyńskiej Hali Trapez. O szczegóły będzie można wypytać dostępnych na stoi-
sku fachowców. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

(2
6/
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)

Ten kamień jest dobrym wyborem dla 
tych, którzy potrzebują trwałych para-
petów wewnętrznych. Takie rozwiąza-
nie sprawdza się zdecydowanie lepiej 
niż na przykład parapety z płyty MDF. 
Dlaczego akurat aglomarmur? Ponie-
waż jest on połączeniem naturalnego 
marmuru (95%) wraz ze spoiwem (5%). 
Czy podoba się Państwu parapet za-
prezentowany na zdjęciu poniżej? 
Powstał właśnie z jasnej odmiany 
kamienia w wersji Polare. Płyta aglo-
marmurowa, wykorzystywana do wy-
twarzania parapetów, dostępna jest 

w dwóch grubościach - 2 oraz 3 cen-
tymetrów. W produkcji parapetów fir-
mę AMBIT ogranicza wyłącznie jej wiel-
kość, która zamyka się w wymiarach 
300 na 125 centymetrów. Stosunek 
ceny do jakości materiału sprawia, że 
aglomarmur będzie najoptymalniej-
szym wyborem spośród gamy dostęp-
nych kamieni. W Ambicie można kupić 
parapety aglomarmurowe w prawie 20 
kolorach. Obecnie na topliście najchęt-
niej kupowanych parapetów z aglo-
marmuru jest oszałamiająco piękny ko-
lor Baltic Grey. 

Trwały parapet z aglomarmuru 
robi dobre wrażenie
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Czytelnictwo wciąż
na

wysokim poziomie

W ubiegłym roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Grochowiaka w Lesznie odnotowała niemal 15.000 aktywnych 
czytelników. I chociaż niektóre grupy wiekowe z czytaniem są 
na bakier, nie jest tak dramatycznie, aby jednoznacznie stwier-
dzać, że Polacy nie czytają.

Liczba czytelników w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Lesznie w latach 2007-2017

- Do ludzi trzeba trafić z ofertą, nale-
ży ich zachęcić do odwiedzania biblio-
teki - uważa Krzysztof Taciak, zastępca 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Lesznie. - Dlatego stale wycho-
dzimy do odbiorców z nowymi pomy-
słami. Wśród nich było uruchomienie 
na początku ubiegłego roku Biblioteki 
Dworcowej.
Pomysł wydawał się bardzo prosty, cho-

ciaż nikt wcześniej na niego nie wpadł 

- skoro kolej dysponuje na leszczyńskim 
dworcu pustymi pomieszczeniami, warto 
byłoby utworzyć w nich bibliotekę. I ta-
ką bibliotekę rzeczywiście utworzono. 
Zgodnie z pierwotnym zamysłem miała 
stać się ona nie tylko miejscem do czy-
tania książek. Dziś Biblioteka Dworco-
wa połączona jest z małą galerią, do któ-
rej można wejść mimochodem, obejrzeć 
wystawę, poczytać gazetę, czy skorzy-
stać z internetu. Wyniki po pierwszym 
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w tym także fakt, że miasto jest pręż-
nym, lokalnym ośrodkiem oświatowym 
i naukowym.
Najsilniejszą grupę wśród odbiorców 

leszczyńskich bibliotek stanowią osoby 
w przedziale wiekowym od 25 do 44 lat, 
za to w liczbie wypożyczeń zdecydowa-
nie przodują czytelnicy powyżej 60. roku 
życia. Kobiety celują głównie w polską 
literaturę piękną - głównie o charakte-
rze obyczajowym, chociaż zdarzają się 
również kryminały. Na topliście auto-
rek literatury kobiecej przodują Gabrie-
la Gargaś, Krystyna Mirek, Katarzyna 
Michalak czy Magdalena Witkiewicz. 
Mężczyzn interesują przeważnie pozy-
cje poświęcone polityce i historii. Pano-
wie gustują również w literaturze sensa-
cyjnej. Rekord wypożyczeń z literatury 
popularnonaukowej został ustanowiony 
przez książkę Wojciecha Sumlińskiego 
pod tytułem "Niebezpieczne związki Sła-
womira Petelickiego".
- Rzeczywiście mówi się, że statystycz-
ny Polak nie czyta, chociaż my mamy 
całe rodziny, które wypożyczają i czy-
tają książki. Są nawet tacy rodzice, któ-
rzy karty biblioteczne zakładają kilku-
miesięcznym dzieciom. A już w ogóle 
najpiękniejszym widokiem jest dla mnie 
obraz, gdy u nas, na miejscu, rodzice 
czytają swoim dzieciom książki na głos 
- mówi Wioletta Grochowiak z Działu 
Gromadzenia, Opracowania i Udostęp-
niania Zbiorów w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Lesznie.

Czytanie wynosi się z domu

Niepokojące jest zjawisko, że grupy, któ-
re teoretycznie powinny czytać, rezygnu-
ją z książek. Wśród czytelników biblioteki 
gorzej jest z młodzieżą ostatnich klas szkół 

podstawowych i liceów oraz studentami.
- Kiedy pytam ich o przyczyny takiego 
stanu rzeczy, mówią mi, że nie mają cza-
su na czytanie, bo zabiera im go szko-
ła - tłumaczy W. Grochowiak. - Jednak 
i w tym gronie są osoby, które z pasją 
oddają się czytaniu książek.
Grażyna Adamczewska, kierowniczka 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wije-
wie również zauważę tę prawidłowość, 
chociaż globalnie rzecz ujmując w jej bi-
bliotece poziom czytelnictwa trzyma się 
mniej więcej na tym samym poziomie.
- Młodzieży czas wolny wypełnia kom-
puter. Oni czytają, ale w  innej  for-
mie - właśnie na komputerze lub w ko-
mórce. Niestety,  najczęściej  swoją 
aktywność  czytelniczą  ogranicza-
ją do lektur - zaznacza w rozmowie 
z "Leszczyniakiem".
Wątpliwości co do przyczyn takiego 

stanu rzeczy nie ma Jolanta Szymańska, 
starszy bibliotekarz w Bibliotece Pub-
licznej Miasta i Gminy Krzywiń.
- Z jednej strony komputer i telefon są 
dla dzieci czymś naturalnym, z drugiej 
nawyk czytania wynosi się z domu i krze-
wi go w szkole - podkreśla.
Co ciekawe, stabilniejszą grupą odbior-

ców książek pozostają dzieci najmłod-
sze. I to w tym gronie, z zaszczepioną 
miłością do czytania, należy upatrywać 
przyszłych klientów bibliotek.

Nie tylko książki

Szansą na zatrzymanie czytelników jest 
to, co już robią biblioteki leszczyńskie 
i co z powodzeniem realizują także pla-
cówki w gminach. Dziś biblioteka stała 
się centrum życia kulturalnego miejsco-
wości, gdzie - oprócz książek - można 
skorzystać z internetu czy innych rodza-
jów aktywności.
- Sporym zainteresowaniem w naszej bi-
bliotece cieszą się spotkania przy grach 
planszowych - zaznacza Maria Biadalska, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Bojanowie.
Dla utrzymania poziomu czytelnictwa 

niezbędne jest dbanie o stały dopływ no-
wości wydawniczych, gdyż podsycają 
one zainteresowanie literaturą.
Sposób korzystania z bibliotek i od-

bioru literatury będzie się zmieniał, bo 
zmieniają się czasy. Ale jedno jest pew-
ne - książka papierowa przetrwa. Wiele 
osób, również tych młodych, wciąż nie 
wyobraża sobie porzucenia tradycyjne-
go i trwałego nośnika, który - aby z niego 
skorzystać - nie potrzebuje baterii i do-
stępu do gniazdka elektrycznego. Co-
raz częściej bywa, że ludzie są zmęczeni 
świecącymi ekranami. I właśnie w takich 
chwilach chwytają po tradycyjną książkę.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

roku działalności są obiecujące i dają pod-
stawę, aby sądzić, że tego właśnie brako-
wało. Skoro ludzie nie mogli przyjść do 
biblioteki, to - mówiąc wprost - biblioteka 
przyszła do nich.
- Czytelnicy, którzy korzystają z zasobów 
Biblioteki Dworcowej najczęściej są za-
interesowani literaturą łatwą i przyjem-
ną w odbiorze, przeważnie jednotomową. 
Wypożyczają książki, które towarzyszą im 
w podróży, w dojazdach do pracy - pod-
kreśla K. Taciak.
Kolejnym krokiem było uruchomienie 

Biblioteki Ratuszowej w samym sercu 
miasta, jak sama nazwa mówi - w ratuszu. 
Wnętrza starego obiektu stanowią nie tyl-
ko przestrzeń czytelniczą, ale też koncer-
tową, gdyż można zorganizować tu kame-
ralne występy. Do tego niedawno doszła 
możliwość zjedzenia ciastka i wypicia ka-
wy przy literaturze, bo Ratuszowa stała się 
także kawiarnią.

Jest stabilnie

W Lesznie multimedialność bibliotek, 
gęstość sieci bibliotecznej oraz bogactwo 
oferty dość skutecznie hamują odpływ 
czytelników. Co prawda przed 10 laty 
korzystających z leszczyńskich bibliotek 
było więcej niż obecnie, ale - dla przy-
kładu - w 2017 roku odnotowano więk-
szą liczbę aktywnych czytelników niż 
w roku 2016.
- W 2017 roku mieliśmy ich 14.686, 
a statystycznie rzecz ujmując liczba czy-
telników na 100 mieszkańców mia-
sta ukształtowała się na poziomie 24,1. 
W skali Wielkopolski jest to jeden z naj-
lepszych wyników - objaśnia K. Taciak. 
- Wysoki poziom czytelnictwa w Lesz-
nie obserwowany jest już od kilkudziesię-
ciu lat. Składa się na to kilka czynników, 

REKLAMA
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- Kiedy zakończyła się ubiegło-
roczna edycja Dnia Leszna, za-
siedliśmy w kameralnym gronie, 
aby zastanowić się, co będziemy 
mogli zaproponować w ich kolej-
nej edycji - powiedział Maciej 
Mizgalski, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Lesznie.
I choć odbiór kultury jest zja-

wiskiem subiektywnym, w wy-
borze gwiazd istotne są nie 
tylko własne odczucia popar-
te konsultacjami, lecz również 
to, czym żyją media społecz-
nościowe. Przy wyborze arty-
stów na tegoroczne święto mia-
sta również ten element został 
wzięty pod uwagę.

Dni Leszna są zdecydo-
wanie największą i naj-
bardziej znaczącą im-

prezą nie tylko dla mieszkańców 
miasta, ale też całego subregio-
nu leszczyńskiego. W ubiegłym 
roku podczas koncertów na mu-
rawie "Smoka" pojawiło się 

około 25.000 osób. Obrazowo 
mówiąc artystów podziwiało ty-
lu fanów muzyki, ilu mieszkań-
ców liczy cały Kościan. Jak na 
warunki lokalne jest to imponu-
jąca wartość.
Dyrektor Mizgalski przyznaje, 

że poszukiwanie gwiazd, któ-
re odpowiedziałyby na ocze-
kiwania odbiorców nie jest ła-
twe. Z drugiej jednak strony 
ubiegłoroczna edycja leszczyń-
skiej imprezy została bardzo do-
brze oceniona w małym środo-
wisku polskich artystów. Jest to 
jeden z tych powodów, dla któ-
rych w obleganym terminie ma-
jowym możliwe stało się zapro-
szenie Dawida Kwiatkowskiego 
- zdolnego i uznanego wokalisty 
młodego pokolenia.
- Moja skrzynka e-mailowa by-
ła zapełniona pytaniami o to, kiedy 
w Lesznie pojawi się właśnie Dawid 
Kwiatkowski - przyznał podczas 
konferencji prasowej prezydent 
miasta Łukasz Borowiak.

Dni Leszna startują w pią-
tek,  18 maja.  Spo-
śród gwiazd to właśnie 

Kwiatkowski otworzy pierw-
szy, koncertowy dzień imprezy. 
Przed nim zaprezentują się laure-
aci Konkursu Talentów "Rozwiń 
Skrzydła 2017", a po nim przyj-
dzie czas muzycznej uczty dla 
pokolenia dorastającego w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych. Wówczas na scenie wy-
stąpi Lou Bega, znany między 
innymi z takich przebojów jak 
"Mambo No 5". Później zapre-
zentuje się Alphaville, topowy 
zespół światowej sceny muzycz-
nej, kojarzony z takimi przeboja-
mi jak "Forever Young".

W sobotę, 19 maja, im-
preza przeniesie się 
do centrum miasta, 

gdzie od godziny 10 będzie moż-
na wziąć udział w Rynkach Śnia-
daniowych. W godzinach po-
południowych stery przejmie 

Polski Związek Łowiecki, który 
w tym roku świętuje 95. rocznicę 
istnienia. Na Rynku przewidzia-
ny został koncert w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Pol-
skiego Związku Łowieckiego, 
koncert sygnałów myśliwskich 
oraz prezentacja psów i pta-
ków łowczych. Za darmo będzie 
można skosztować między inny-
mi zupy gulaszowej oraz bigo-
su myśliwskiego. Później przyj-
dzie czas na biesiadę muzyczną 
w wykonaniu lokalnych zespo-
łów, a wieczorem odbędzie się 
I Leszczyńska Bitwa na Hity. To 
zupełnie nowa muzyczna pro-
pozycja, która zostanie popro-
wadzona pod hasłem "OPolskie 
przeboje kontra hity Disco Polo".

Niedziela, 20 maja, będzie 
dniem prezentacji na Ryn-
ku lokalnych artystów, 

a Dni Leszna zamknie wieczorny 
występ kabaretów ("Weźrzesz, "Ka-
baret Młodych Panów").

- Myślimy, że program będzie 
ciekawy i zróżnicowany - przy-
znają zgodnie prezydent Lesz-
na Łukasz Borowiak i dyrektor 
MOK-u Maciej Mizgalski.

Budżet tegorocznych Dni 
Leszna jest nieco wyż-
szy niż w roku ubie-

głym i oscyluje wokół 350.000 
- 400.000 złotych. Piątkowe 
koncerty będą biletowane. Do 
30 kwietnia za wstęp na stadion 
trzeba będzie zapłacić 5 złotych, 
a po tym terminie - 10 złotych. 
Wejściówki będzie można na-
być w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry oraz Informacji Turystycznej. 
Możliwy będzie również zakup 
biletu przez internet (www.bi-
lety-mok-leszno.pl) w cenie 15 
złotych.
Szczegóły dotyczące Dni Lesz-

na dostępne będą na plakatach.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Święto miasta z gwiazdami
z najwyższej półki

- Moja skrzynka e-mailowa była zapełniona pytaniami o to, kiedy w Lesznie pojawi 
się Dawid Kwiatkowski - przyznał prezydent miasta Łukasz Borowiak podczas kon-
ferencji prasowej dotyczącej tegorocznych Dni Leszna. Wraz z artystą młodego po-
kolenia na scenie zaprezentują się topowy zespół lat osiemdziesiątych Alphaville 
oraz Lou Bega - gwiazda lat dziewięćdziesiątych.
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Podziarany tata, czyli o nowym wizerunku ojca w Internecie

Kuba Urbaniak w czasach licealnych był 
wokalistą leszczyńskiej, pop punkowej 
kapeli. Dziś jako Podziarany Tata na swo-
im blogu udziela rad o wychowywaniu 
dzieci. Ojciec pięcioletniej Ninki i pię-
ciomiesięcznego Brunka na Instagra-
mie ma już prawie czterdzieści tysięcy 
obserwujących.

Blogi parentingowe pro-
wadzone przez ojców 
to wciąż nisza, choć ta-
ka, która coraz intensyw-
nej się rozwija. I w tym 

rozwoju odbija się wyraźnie kulturo-
wa zmiana, która w Polsce zachodzi od 
kilku lat. Kiedyś ciężko było dostrzec 
na ulicy ojca pchającego wózek z dzie-
ckiem. To była raczej ujma dla męsko-
ści i zaprzeczenie funkcji, która była mu 
odgórnie przypisana przez społeczeń-
stwo. Dziś dla nowoczesnego, świa-
domego siebie faceta, męskość to coś 
więcej niż wizerunek stereotypowego 
macho.
Z takiego założenia wychodzi również 

Kuba Urbaniak, który łamie schema-
ty nadal tkwiące w naszym społeczeń-
stwie. Nie wstydzi się, że model jego 
rodziny różni się od typowego polskie-
go układu. To on opiekuje się dzieć-
mi, podczas gdy jego żona jest w pra-
cy – i odwrotnie. Kuba prowadzi swoją 
firmę, więc może sobie pozwolić, aby 
pracować maksymalnie trzy dni w ty-
godniu. Jest dumny, że wraz z żoną po-
trafili stworzyć rodzinę, która funkcjo-
nuje perfekcyjnie i w której wszyscy 
czują się szczęśliwi i spełnieni. A to 
przecież najważniejsze bez względu na 
konwenanse.
- Moja  żona  studiowała  "dzienni-
karstwo  i PR",  jest  zatem dla mnie 
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Podziarany tata, czyli o nowym wizerunku ojca w Internecie
wsparciem przy prowadzeniu bloga. Po-
maga mi, ale woli jednak poświęcać się 
swojej pracy i zainteresowaniom – mó-
wi Kuba.

Lubię być tatą

Pomysł na zaistnienie w sieci zrodził 
się spontanicznie, gdy żona Kuby zaszła 
w drugą ciążę. Chciał dzielić się z in-
nymi rodzicami swoimi spostrzeżenia-
mi na temat tacierzyństwa, w którym się 
zakochał. Dzieci zmiękczyły jego uspo-
sobienie i uwolniły w nim nowe pokła-
dy miłości. On po prostu lubi być tatą. 
Traktuje to jak wyzwanie, w które an-
gażuje się w stu procentach. Wcześniej 
nie myślał, że pojawienie się dziecka 
spowoduje aż taką zmianę w jego życiu 
i w nim samym. Dziś bez zastanowie-
nia mówi, że to najbardziej zaskakujący 
i magiczny moment w jego życiu.
- Nie widziałem nigdy świata od tej 
strony, od której widzę go teraz. Jak bym 
tą całą zmianę określił? "To skompliko-
wane". Tacierzyństwo to bardziej szcze-
ra i piękniejsza perspektywa widzenia 
otoczenia. Ale jest też trudniej i jakby... 
intensywniej? Bycie superbohaterem, 
ochroniarzem, nauczycielem i przyjacie-
lem, to już dużo. Ale w zamian dostaję 
coś pięknego - uczucie spełnienia i nie-
skończonego szczęścia. Jakkolwiek gór-
nolotnie to brzmi - pisze na swoim blo-
gu Podziarany Tata.
Instamam w internecie jest dużo, a in-

staojców jak na lekarstwo. Postanowił 
zapełnić tę niszę. Miał na to konkretny 
pomysł - założył więc profil na Instagra-
mie. Same zdjęcia wrzucane na Insta-
gram to było dla niego jednak za mało. 
Po paru miesiącach zaczął więc pisać 
regularnego bloga.
- Blogi były, ale nie w tej formie. Chcia-
łem zrobić coś nowego. Piszę i opra-
wiam to w ładny obrazek. Tematy biorę 
z życia. Czuję, czego ludzie potrzebują, 
bo sam byłem młodym, niedoświadczo-
nym ojcem, który potrzebował wsparcia 
– objaśnia Kuba.

Zawód tata - kontrowersje

Mimo, że istnieje w sieci od niedawna, 
bo zaledwie od kilku miesięcy, zarabia 
już na tej działalności. Pieniądze dosta-
je za reklamowanie produktów, związa-
nych z branżą dziecięcą. Stara się jed-
nak wybierać tylko te firmy, z których 
produktów jest rzeczywiście zadowolo-
ny. Podaje to w takiej formie, żeby jego 
odbiorcy nie czuli się na siłę do czegoś 
przekonywani.

- Dostałem ostatnio ofertę od zna-
nej sieci restauracji, by zrobić rodzinne 
zdjęcie przy burgerze. Jestem przeciw-
nikiem jedzenia fast foodów i zabiera-
nia dzieci do tego typu restauracji, dla-
tego propozycję odrzuciłem. To by było 
wbrew moim zasadom. Z resztą byłbym 
mało wiarygodny, gdybym reklamował 
niezdrowe jedzenie, mając żonę diete-
tyczkę - tłumaczy Kuba.
Bycie blogerem, a co za tym idzie wy-

stawianie swojego życia na pokaz w in-
ternecie, budzi nadal spore kontrowersje 
wśród psychologów. Kuba podchodzi 

do tego na swój sposób i nie widzi 
w tym zagrożenia. Wręcz przeciwnie 
- uważa, że media społecznościowe to 
przyszłość.
- Postawiłem wszystko na jedną kar-
tę. Stwierdziłem, że albo robię coś na sto 
procent albo wcale. Dlatego zdecydowa-
łem się na to, by ujawnić wizerunek swo-
ich dzieci w mediach społecznościowych. 
Dla niektórych jest to jeszcze dość kon-
trowersyjny temat, aczkolwiek ja podcho-
dzę do tego inaczej. Gdybym miał normal-
ną pracę, nie miałbym zbyt wiele czasu 
dla swoich dzieci. Dzięki temu, że pracuję 
w takiej formie, mogę cieszyć się rodziną 
i czasem z nią spędzonym. Moja działal-
ność w internecie zapewnia dzieciom roz-
maite atrakcje, zdarza się np. że jesteśmy 
zapraszani w fajne miejsca, o których nie 
mieliśmy pojęcia. Czy bardziej moralne 
byłoby wyjechanie za chlebem za grani-
cę i pozbawienie dzieci kontaktu z ojcem? 
Oczywiście jest pewna granica. Pokazu-
ję życie w kawałkach, wybieram, co chcę 
pokazać. Są sytuacje, które dzieją się bez 
udziału obiektywu. Poświęcam siebie i ro-
dzinę, ale nie na marne. Mam poczucie 
misji, chcę się przysłużyć mentalnej zmia-
nie w postrzeganiu ojcostwa. Chcę prze-
kazać pozytywne wartości płynące z tego, 
że właśnie taki model rodziny reprezentu-
jemy – wyjaśnia Kuba.

Jestem żywą kolorowanką

Podziarany tata to skromny chłopak 
mieszkający w okolicy Leszna. Jest 

zaskoczony, że tak szybko zaczął być 
rozpoznawalny.
- Ja, zwykły Kuba, a ludzie proszą mnie 
o selfie. To miłe, ale nadal ciężko mi się 
do tego przyzwyczaić – mówi Kuba.
Był już trzy gościem w programie tele-

wizyjnym "Pytanie na śniadanie". Brał 
udział w audycji radiowej "Trójki" pod 
tytułem "Projekt tata".
- Może to zasługa tatuaży. Jest to cecha 
wyróżniająca mnie na tle innych ojców - 
wyjaśnia Kuba.
Jako nastoletni fan muzyki pop pun-

kowej swojego idola upatrywał w oso-

bie Travisa Barkera, perkusisty zespo-
łu Blink 182. Cenił go muzycznie, ale 
przede wszystkim podobało mu się jego 
zapełnione tatuażami ciało. Zapragnął 
wyglądać tak jak on. Dlatego gdy tylko 
skończył osiemnaście lat, zrobił pierw-
szy tatuaż. Ma już wytatuowane imię 
swojej córki, planuje też wydziarać imię 
swojego syna.
- Ciężko mi zliczyć, ile mam już tatu-
aży. Żonie podobają się moje tatuaże, 

jednak stara się trochę tłumić moje za-
pędy, gdyż w tym tempie do "trzydziest-
ki" na moim ciele zostanie już niewie-
le miejsc do zapełnienia. Niektóre moje 
dziary mają znaczenie, inne powstały, 
bo po prostu mi się podobały – tłuma-
czy Kuba.
Mimo że tatuaże przestały się już jakiś 

czas temu kojarzyć tylko z kryminalną 
przeszłością, to jednak zestawienie ich 
z obrazkiem idealnej, polskiej rodziny 
większość ludzi jeszcze uwiera. Kuba 
swoją postawą udowadnia, że niezależ-
nie od tego jak wyglądamy i co nosimy 
na swojej skórze, można być czułym, 
zakochanym po uszy w swoich pocie-
chach tatą.
- Staram się iść na przekór, pokazując 
swoją postawą, że wydziarany nie zna-
czy gorszy, a książki nie można oceniać 
po okładce. Najważniejsze, żeby być so-
bą. Moja córka uwielbia malunki na 
moim ciele. Traktuje mnie jak żywą ko-
lorowankę, a czarno białe kontury mo-
ich tatuaży zapełnia kolorowymi pisaka-
mi – mówi Kuba. - Dzięki narodzinom 
moich dzieci zrozumiałem, że każdy mo-
że zostać ojcem, ale tylko ktoś wyjątko-
wy zostaje tatą. Wiem już, że jestem na 
właściwym miejscu. Tego też życzę Wam 
wszystkim - abyście przy swoich pocie-
chach czuli, że żyjecie i byli przepełnie-
ni miłością i szczęściem - podsumowu-
je Kuba.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA

REKLAMA

- Postawiłem wszystko na jedną kartę. Stwierdziłem, że albo robię coś na 
sto procent albo wcale. Dlatego zdecydowałem się na to, by ujawnić wize-
runek swoich dzieci w mediach społecznościowych. Dla niektórych jest to 
jeszcze dość kontrowersyjny temat, aczkolwiek ja podchodzę do tego ina-
czej. Gdybym miał normalną pracę, nie miałbym zbyt wiele czasu dla swo-
ich dzieci. Dzięki temu, że pracuję w takiej formie, mogę cieszyć się rodziną 
i czasem z nią spędzonym - mówi Podziarany tata.
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WARTO WIEDZIEĆ!
 
Dla Odbiorców otrzymujących eFaktury przewidziana jest niższa opłata abonamentowa. To do-
datkowa korzyść dla Klientów MPWiK w Lesznie, obok nieograniczonego dostępu do swoich da-
nych rozliczeniowych i płatności on-line. Z eBOK-u na tę chwilę korzysta już ponad 800 Odbiorców.

# MPWiK informuje

Zmiany taryf odpowiedzią na zmiany w przepisach prawnych
Na przełomie 2017 i 2018 roku weszły w życie nowe uregulowania prawne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków. To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców, ponieważ owe zmiany mają istotny wpływ na kształtowa-
nie się taryf, a więc wysokości opłat za wodę i ścieki.
Zmian jest sporo, począwszy od aktów 
prawnych (dwóch ustawach, rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów i rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej), przez zmianę minister-
stwa właściwego do kierowania działem 
Gospodarki Wodnej (miejsce Mini-
sterstwa Środowiska zajął Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej), na powstaniu centralnego 
regulatora, czyli Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie 
kończąc.

– Ta swoista reorganizacja ma bezpo-
średni wpływ na funkcjonowanie Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Lesznie, a w konsekwencji 
na mieszkańców naszego regionu. Zmia-
nie ulegną bowiem taryfy, a więc opłaty 
za wodę i ścieki – informuje Agnieszka 
Kochanowska, Kierownik Działu Obsługi 
Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Lesznie.

– W związku z powyższymi zmianami, 
Spółka przygotowała projekt taryf zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami 
prawnymi. Proponowane taryfy 
– zarówno w zakresie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę, jak 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków – są taryfami niejed-
nolitymi i wieloczłonowymi – 
podkreśla prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Lesznie Rafał Zalesiński.

Taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę 
zawierają cenę za metr sześcienny zróż-
nicowaną w zależności od celu zużycia 
pobieranej wody, a także stawkę opłaty 

abonamentowej zróżnicowaną w zależ-
ności od sposobu rozliczania i rodzaju 
nabywanych usług. Z kolei taryfy zwią-
zane z odprowadzaniem ścieków obej-
mują cenę za metr sześcienny równą dla 
wszystkich odbiorców, zróżnicowaną 

stawkę opłaty abonamentowej oraz 
stawkę opłaty za przekroczenie wa-

runków wprowadzania ścieków 
przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych.

Grupy taryfowe w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i w za-

kresie odprowadzania ście-
ków wyodrębniono w  zależ-

ności od kilku czynników, m.in.: 

► zak resu us ług,  z   jak iego od-
biorca korzysta (tylko pobór wo-
dy,  t y lko odprowadzanie  śc ie -

ków lub zaopatrzenie w  wodę 
i   o d p r o w a d z a n i e  ś c i e k ó w ) 

► r o d z a j u  u r z ą d z e n i a  p o -
miarowego, na podstawie które-
go rozliczane jest zużycie wody 
(wodomierz główny, wodomierz loka-
lowy, wodomierz dodatkowy mierzą-
cy ilość wody bezpowrotnie zużytej) 

►długości okresu rozliczeniowego 

►rodzaju otrzymywanej faktury (papie-
rowa, elektroniczna)

- W Lesznie zaplanowaliśmy utworzenie 
17 grup taryfowych dla odbiorców korzy-
stających z usługi zaopatrzenia w wodę i 6 
grup taryfowych dla odbiorców korzysta-
jących z odprowadzania ścieków. W Gmi-
nie Lipno tych grup ma być odpowiednio 
16 i 5, a w Gminie Święciechowa 10 i 8 – 
mówi  Agnieszka Kochanowska.

Przedstawiciele MPWiK w Lesznie są 
w trakcie intensywnych prac i konsulta-
cji prawnych zmierzających do przygo-
towania propozycji treści regulaminu 
dostosowanych do aktualnie obowią-
zujących przepisów prawa. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Klientów, 
w opracowywanym dokumencie nie 
znalazły się już zapisy wskazujące na ter-
miny korzystania z wody bezpowrotnie 
zużytej.

Więcej  informacji  o   zmianach 
t a r y f  m o ż n a  u z ys k a ć  w   D z i a -
le Obsługi  Klienta Miejsk iego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lesznie (ul. Lipo-
wa 76, budynek A) oraz na stronie 
www.mpwik-leszno.pl

GRUPY TARYF
DLA ZBIOROWEGO

ZAOPATRZENIA W WODĘ
DLA LESZNA

1. W1G1WP 
2. W1G1WE
3. W1G1WSP
4. W1G1WSE
5. W1L1WSP
6. W1L1WSE
7. W3G1WP
8. W3G1WE
9. W3G1WSP
10. W3G1WSE
11. W3L1WSP
12. W4G1WP

13. W4G1WE
14. W4G1WSP
15. W4G1WSE
16. W4L1WP
17. W4L1WSP

GRUPY TARYF
DLA ZBIOROWEGO

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
DLA LESZNA

1. SG1SP
2. SG1SE
3. SG1WSP
4. SG1WSE
5. SL1WSP
6. SL1WSE

PRZYKŁADOWE OBJAŚNIENIA 
GRUP TARYFOWYCH

W1G1WSP (najliczniejsza gru-
pa odbiorców w Lesznie - go-
spodarstwa domowe, niemal 
7800 Odbiorców)
W1 – Odbiorcy usług zużywa-
jący wodę do celów realizacji 
zadań własnych gminy w za-
kresie zbiorowego zaopatrze-
nia ludności w wodę prze-
znaczoną do spożycia przez 
ludzi lub do celów rolniczych 
(pierwszy obszar cenowy)
G – rozliczenie na podsta-
wie wskazań wodomierza 

głównego lub wodomierza do-
datkowego mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej
1 –  miesięczny okres 
rozliczeniowy
WS – Odbiorcy usług z zakre-
su zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, będący jednocześnie 
odbiorcami usług zbiorowego 
odprowadzania ścieków
P – faktura w formie papiero-
wej (E – oznaczałoby fakturę 
w formie elektronicznej)

SG2SP (znaczna część od-
biorców z terenu gminy 
Święciechowa)

S – Odbiorcy usług z zakre-
su zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, nie będący jed-
nocześnie odbiorcami usług 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę
G – rozliczenie na podstawie 
wskazań wodomierza główne-
go lub przepływomierza lub 
wodomierza dodatkowego 
mierzącego ilość wody bezpo-
wrotnie zużytej
2 –  dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy
P – faktura w formie papiero-
wej (E – oznaczałoby fakturę 
w formie elektronicznej)
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Zmiany taryf odpowiedzią na zmiany w przepisach prawnych

►Ustawa Prawo Wodne

- wprowadzenie rozszerzonych opłat za usługi wodne 
(w tym m.in. za pobór wód i wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi), które ustalane 
będą przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie (zwane „Wodami 
Polskimi”)

- zróżnicowanie cen w zależności od 
celu, na jaki pobierana woda jest prze-
znaczana przez odbiorców

►Ustawa o zmianie ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków

- zmiany w trybie oraz w okresie obo-
wiązywania taryf (przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne określać 
będzie taryfę na okres 3 lat, dotych-
czas taryfy obowiązywały przez okres 1 
roku)

-  p owo ł a n i e  o rg a n u  re g u l a c y j -
n e g o,  o d p ow i e d z i a l n e g o  m . i n . 
za :  opiniowanie projektu regu-
laminu dostarczania wody i   odprowadzania 
ścieków, zatwierdzanie taryf i  stawek opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków, rozstrzyganie sporów między 

przedsiębiorstwami wodociągowo – kanalizacyj-
nymi a odbiorcami usług
- obowiązek dla przedsiębiorstw wodociągowo-kana-
lizacyjnych opracowania i przedstawienia radom gmin 

projektów nowych regulaminów do-
starczania wody i odprowadzania ście-
ków w terminie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy (z kolei organy 
uchwałodawcze gmin przedłożą osta-
teczną wersję projektu organowi nad-
zoru do zaopiniowania); po uzyskaniu 
pozytywnej opinii rady gmin uchwa-
lają regulamin, który jest aktem prawa 
miejscowego

►Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie jednostkowych stawek 
opłat za usługi wodne

►Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej w sprawie określania taryf, wzo-
ru wniosku o zatwierdzenie taryfy 
oraz warunków rozliczeń za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków

►Zmiana ministerstwa właściwego do kierowania 
działem administracji rządowej Gospodarka Wod-
na (miejsce Ministerstwa Środowiska zajął Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)

Co się zmieniło?

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno
 
Sekretariat:
tel. 65 529 83 11,  65 529 83 71 | sekretariat@mpwik-leszno.pl

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 65 529 83 44, 609 267 767 | bok@mpwik-leszno.pl (2
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REKLAMA

Od najmłodszych lat interesował się morzem oraz pływającymi na nim statkami. Nie 
wystarczała mu jednak powszechna wiedza o działalności okrętów. Dociekliwie szu-
kał odpowiedzi na nurtujące go pytania związane z funkcja-
mi pełnionymi przez jednostki 
pływające. Mowa o Zenonie Kra-
marczyku z Leszna.

Jego kontakt z morzem rozpoczął się 
jeszcze w wieku przedpoborowym. 
W ramach działającego w latach 

pięćdziesiątych ubiegłego wieku stowa-
rzyszenia Liga Przyjaciół Żołnierza, został 
uczestnikiem Kursu Wojenno-Morskie-
go. Dzięki niemu zdobył wiedzę doty-
czącą żeglugi morskiej, znaków wodnych 
i przepisów zapobiegania zderzeniom 
na morzu. Część praktyczna odbyła się 
w Ośrodku Szkolenia Wodnego w Jastar-
ni i zakończona została rejsem po Bałty-
ku Południowo-Wschodnim. Po krótkim 
czasie został powołany do odbycia służby 
wojskowej w Ośrodku Szkolenia Specjali-
stów Morskich w Ustce.

Tak wielkie uczucie do morza musiało 
zrodzić ogromną pasję, której  Zenon Kra-
marczyk oddaje się od wielu lat. Jest nią 
składanie modeli okrętów morskich. Jed-
nym z pierwszych, który wykonał, był 
brytyjski pancernik HMS Rodney w ska-
li 1:200, budowany według planów mode-
larskich z Małego Modelarza. 
W późniejszym czasie na rynku zaczęły 

się pojawiać bardziej wyrafinowane ko-
lekcje modelarskie, wydawane w zeszy-
tach formatu A4.
- Trafiłem na niemiecki pancernik Bis-
marck, składający się ze 140 zeszytów. 
Złożenie takiego modelu jest zarówno 
kosztowne, jak i czasochłonne – mówi.
Tym właśnie wyróżniają się prawdziwi 

pasjonaci, nie liczą poświęconego czasu 
i pieniędzy, myślą natomiast  o dalszym 
rozwijaniu pasji. 

Jednym z kolejnych zbudowanych 
modeli był brytyjski statek pasażer-
ski Titanic. Tragedię tego transatlan-

tyku w ekranizacjach filmowych oglądał 
cały świat. 
Podczas składania Titanica pojawiły się 

problemy z planami modelarskimi. Wy-
dawana przed laty w Polsce kolekcja by-
ła już nieosiągalna i musiałem zamawiać 
z Anglii ze zbiorów archiwalnych. 
- Koniecznie chciałem posiadać ten mo-
del, aby pokazać go dzieciom, młodzieży, 
a także starszej generacji - dodaje.
W swojej kolekcji modelarskiej posia-

da także niemiecki okręt podwodny U-96. 
Podobnie jak przy pozostałych mode-
lach, tak i tutaj z ogromną pasją opowia-
da historię okrętu. Ciekawostką jest, że 

Poukładana pasja pana Zenona

Zenon Kramarczyk z modelem O.R.P Błyskawica

Czołg "Tygrys"
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AUTOPROMOCJA

Poukładana pasja pana Zenona
podczas służby nie zginął na nim żaden 
załogant. Zwraca także uwagę na wypo-

sażenie U96, prezentując maszynownię 
i główne stanowisko dowodzenia. In-

nymi cennymi eksponatami są: 
Polski niszczyciel ORP Błyska-
wica, statek pożarniczy Arko-

na, hiszpański Galeon Isabell 
oraz żaglowiec Dwuna-
stu Apostołów. Poza mor-
ską kolekcją posiada także 

modele niemieckiego czoł-
gu Tygrys (wykonany w ska-
li 1:16 w metalu) oraz naj-
większego pasażerskiego 
samolotu na świecie Airbu-
sa A380. 

Zenon Kramarczyk dwu-
krotnie prezentował 
swoje zbiory. Miało to 

miejsce podczas Dnia Kolekcjonera, or-
ganizowanego przez Towarzystwo Przy-
jaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. 
Kolejną okazją do ich zobaczenia bę-
dzie czerwcowy festiwal „Samosię”, od-
bywający się w leszczyńskim parku Jon-
stona. Od ponad trzech lat każdego dnia 
setki dzieci (być może przyszłych mary-
narzy?) mają okazję oglądać niszczyciel 
ORP Garland. W sierpniu 2014 roku Ze-
non Kramarczyk przekazał ten model dy-
rekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesz-
nie. Placówka ta nosi imię Obrońców 
Polskiego Morza. Wyznaczonym patro-
nem szkoły jest 12. Woliński Dywizjon 
Trałowców w Świnoujściu. Marynarze 
biorą udział w obchodach święta szkoły 
oraz uroczystości pasowania uczniów klas 
pierwszych. 
- Chciałem zostawić ten model jako ślad 
mojego pobytu w szkole. To właśnie w jej 
murach rozpoczynałem naukę w pierwszej 
klasie w 1944 roku – podsumowuje.

TEKST I ZDJĘCIA: MATEUSZ GOŁEMBKA

Model - Dwunastu Apostołów.

Model U96 w skali 1:48.
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Jeśli sprzedaż, to tylko
w auto-loco.pl

Leszczyński salon samochodowy auto-loco.pl kusi niezwykle bogatą ofertą nie tylko osoby poszukujące wymarzonego samochodu, 
ale również tych, którzy swoje cztery kółka zamierzają odsprzedać. W auto-loco.pl mogą liczyć zarówno na życzliwość i profesjonalne 
podejście, jak i atrakcyjne ceny. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w sprzedaży pojazdu, koniecznie odwiedź salon przy ulicy Poznańskiej!

- Rocznie sprzedajemy ponad 1200 
aut. Liczba nasz ych klientów stale 
rośnie. To efekt wysokich standardów 
sprzedaży, transparentności i  troski 
o zadowolenie klienta. Identycznie ma 
się sprawa drugiej strony naszej dzia-
łalności, a więc odkupywania samo-
chodów -  mówi Wojtek, specjalista 
ds. sprzedaży.
W auto-loco.pl każdy może sprze-
dać swoje auto, pod warunkiem, że 
pojazd spełnia kryteria jakościowe. 
Przede wszystkim są tutaj skupowa-
ne samochody pochodzące z pol-
skich salonów, od ich pierwszego 
właściciela, do tego nie bite, nie-
uszkodzone i bezwypadkowe. Ich 
pochodzenie i historia serwisowa 
muszą być udokumentowane. Tylko 
zaufane i sprawdzone samochody 
mogą trafić później do sprzedaży.
- W trosce o przyszłych nabywców, ich 
bezpieczeństwo i zadowolenie prze-
prowadzamy skrupulatną selekcję co 
do odkupowania aut. Każdy pojazd 
przechodzi dokładną kontrolę stanu 
technicznego, jest restrykcyjnie ba-
dany na ścieżce diagnostycznej. Od-
wiedzamy serwisy i   stacje kontroli 

pojazdów. Bardzo dokładnie spraw-
dzamy pojazdy pod kątem ewentu-
alnych uszkodzeń – podkreśla  dru-
gi specjalista ds. sprzedaży Maciej. 
- To właśnie dzięki takiemu podejściu 
przez lata działalności zbudowaliśmy 
zaufaną markę. Klienci wiedzą, ja-
kich aut szukamy i jakie auta w konse-
kwencji sprzedajemy.
- Przez to nasi klienci bardzo chętnie de-
cydują się na zamianę pojazdów w au-
to-loco.pl – wtrąca Arek. - Wiedzą, jaki-
mi restrykcjami obwarowany jest odkup 
auta, w związku z czym są świadomi te-
go, że nie sprzedajemy byle czego. Moż-
na nam zaufać z czego chętnie korzy-
stają. Poza tym na nowo – przy zakupie 
kolejnego auta - mogą liczyć na dwulet-
nią gwarancję na podzespoły mecha-
niczne, co znacznie poprawia komfort 
zakupu. Ważny jest też komfort i wy-
goda – zarówno sprzedaż starego, jak 
i zakup nowego auta można załatwić 
w jednym miejscu.
W auto-loco.pl skupowane są samo-
chody różnych marek, różnych roczni-
ków i o różnych wartościach, począw-
szy od niedrogich samochodów na 
luksusowych kończąc.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom K l ientów,  są u   nas możl iwe 
wszelkie formy zakupu: płatność go-
tówką, przelewem, pozostawienie 
swojego auta w rozliczeniu, kredyty 
i leasingi. Z kolei jeśli to ty sprzeda-
jesz nam samochód, możesz licz yć 
na gotówkę od ręki. To nas różni od 
komisów – dodaje Wojtek.
- Sprzedajemy, skupujemy, zamie-
niamy… Do każdego Klienta pod-
chodzimy indywidualnie,  z  uśmie-
chem i   pełnym profesjonalizmem. 

Naszą postawę jako handlowców 
ukształtowała najstarsza technika 
sprzedaży: Klient nasz pan! - zazna-
cza Arek.
Przedstawiciele auto-loco.pl lubią 
zask ak iwać swoich k l ientów. Za 
w  pełni sprawny technicznie, za-
dbany samochód można otrzymać 
niemałe pieniądze.
- Za uczciwe samochody, które do-
celowo w  pełni  zaspokoją potrze-
by innych klientów, chętnie solidnie 
zapłacimy.

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

509 840 504 / 502 781 537
www.auto-loco.pl (2
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Skorzystaj z okazji i zupełnie za darmo
zaszczep dziecko przeciwko pneumokokom
Oferta skierowana jest do rodziców tych dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia i wcześniej nie zostały poddane temu szczepieniu. Na 
terenie powiatu leszczyńskiego jest to - jak wyliczył Sanepid - 1850 małych obywateli, którzy mogą skorzystać z powyższej propozycji.

Pneumokoki, zwane w facho-
wej terminologii streptococcus 
pneumoniae, to tak zwana dwo-
inka zapalenia płuc. Powoduje 
ona choroby szczególnie niebez-
pieczne dla małych dzieci.
- Zakażenie pneumokokami jest 
o tyle niebezpieczne, że dzieci 
do 5. roku życia wciąż mają nie 
w pełni ukształtowany układ od-
pornościowy. Wywołane pneu-
mokokami zapalenia płuc czy 
ucha środkowego w ich przy-
padku mogą zakończyć się po-
ważnymi powikłaniami - mówi 
Kalina Pabisiak-Ignaszewska, 

rzecznik prasowy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Lesznie.
Szczepionka na pneumokoki 

znajduje się w kalendarzu szcze-
pień od początku 2017 roku, to-
też wszystkie dzieci z tego rocz-
nika i młodsze są objęte ochroną. 
Inaczej jest z dziećmi z roczni-
ków 2013-2016. W ich przypad-
ku szczepienie to było nieobo-
wiązkowe, a jedynie zalecane.
- Wielu rodziców, wiedząc, jak 
groźne w skutkach może być za-
każenie bakterią pneumoko-
ka, zaszczepiło swoje dzieci na 

własny koszt - przypomina K. 
Pabisiak-Ignaszewska.
Można przyjąć, że wspomnia-

ne wcześniej 1850 dzieci nie-
szczepionych przeciwko pneu-
mokokom to prawie połowa 
wszystkich małych obywate-
li z rocznika 2013-2016 w po-
wiecie leszczyńskim. Gdy-
by rodzice chcieli zaszczepić 
je na własną rękę, musieliby 
wydać około 600 złotych. Te-
raz pojawiła się okazja, aby 

uczynić to zupełnie za darmo 
w ramach akcji "Wiosna bez 
pneumokoków". W jaki sposób 
można to zrobić?
- Do 20 kwietnia należy zgłosić 
się do „swojego” punktu szcze-
pień i zadeklarować chęć pod-
dania dziecka szczepieniu. Jest 
to warunek konieczny. Szczepie-
nie wykonywane będzie 10-wa-
lentną szczepionką Synflorix 
w dwóch dawkach, podawanych 
w dwumiesięcznym odstępie 

- dodaje rzecznik Sanepidu.
Należy się spieszyć, gdyż licz-

ba szczepionek, które zostaną 
rozdysponowane do punków 
szczepień wynosi 680 sztuk, 
czyli ponad dwa razy mniej 
niż liczba dzieci, które kwalifi-
kują się do objęcia bezpłatnym 
szczepieniem na pneumokoki.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

REKLAMA

REKLAMA

Zaczyna od tego, że ostatnio kiepsko 
się czuje i dużo rozmyśla. Szybko sta-
ram się więc uciąć smutny wątek typo-
wym będzie lepiej, wszystko przed nami 
i żartobliwym spokojnie, takich jak my 
diabli nie biorą. Ale to na nic.
- A co jeśli to lepsze jutro już minęło? 
Co, jeśli będzie już tylko gorzej? - ciąg-
nie wątek. - Wiesz, ty jesteś jeszcze mło-
dy i masz przed sobą całe życie, ale ja 
już chyba swoje zrobiłem. Książkowo 
przeszedłem przez wszystkie etapy ży-
cia. Miałem bujną młodość, potem była 
miłość na lata, po drodze ciężka praca, 
wychowywanie dzieci, kolejne radości, 
ale też smutki i choroby. Pochowałem 
żonę, ile to już minęło…
- Niejeden chciałby przeżyć życie tak jak ty.
- Pewnie tak, ale chodzi o to, że ja to 
moje własne życie już chyba przeżyłem. 

Naprawdę w to uwierzysz?
Gdy schorowany, acz nieustannie pogodny mężczyzna w podeszłym wieku w jednej sekundzie 
z nic nieznaczącego dowcipu przechodzi do szeptu i poważnej dyskusji na temat śmierci i sensu 
istnienia, to bądź pewny, że to nie będzie zwykła rozmowa...

Zaczynam się zastanawiać, co jeszcze 
mnie czeka... I czy w ogóle coś mnie 
czeka? Nie mam już górnolotnych pla-
nów, marzeń. Coraz bardziej doceniam 
spokój. Dni płyną coraz wolniej. Braku-
je sił do śmiechu, brakuje motywacji do 
uśmiechu, radość prze-
staje być radością. Powoli 
jej nie dostrzegam.
-  Ty, chodzący uśmiech?!
- Żebyś wiedział… Po 
prostu mi się już niewiele 
chce. Wiem, że siedzenie 
w domu to nic dobrego, 
więc wychodzę, ale co-
raz ciężej mi to przycho-
dzi. Niby się cieszę, ale 
z drugiej strony myślę „po 
co?”. Znalezienie dobrej 
odpowiedzi jest coraz 

trudniejsze. Czasami odnoszę wrażenie, 
że oszukuję sam siebie.
- To tylko chwila zwątpienia. Pamiętaj, 
że nie jesteś sam.
- Wiem, wiem… i czuję się z tego po-
wodu zaszczycony. Mam wspaniałą 

rodzinę, przyjaciół, życzliwych sąsia-
dów… Ale może to kolejny dowód na 
to, że już wszystko osiągnąłem i że już 
lepiej nie będzie. Z mojego życia jestem 
raczej zadowolony, tylko jak tak ostat-
nio sobie rozmyślam to mam coraz wię-
cej wątpliwości i zmartwień.
- Czego dotyczą?
- A co, jeśli dalej nic nie ma? Jeśli umrę 
i w jednej chwili wszystko stracę? Co, je-
śli na tym koniec?
- I ty w to wierzysz?! Naprawdę uwie-
rzysz, że te twoje długie lata życia, ta 
ciężka praca, poświęcenie, walka o lep-
sze jutro, ta nieustanna troska o bli-
skich, wszystkie radości i cierpienia, po-
czucie spełnienia i nieprzerwana chęć 
osiągnięcia czegoś więcej, marzenia 
i plany – te spełnione jak i odłożone, lu-
dzie wokół, rodzina, przyjaciele, sąsie-
dzi… i ten cały świat – wierzysz, że to 
wszystko może się skończyć w jednej 
chwili? Wierzysz w to, że dalej już nic nie 
ma i nie będzie? Czy to miałoby jakikol-
wiek sens?
- No właśnie nie miałoby. I to mnie 
martwi...

ZAUFANY
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Gabriela Cyra od najmłodszych lat 
jest związana z Ruchem Świat-
ło-Życie. Początkowo jeździ-

ła razem z rodzicami na rekolekcje Do-
mowego Kościoła. Obecnie należy do 
młodzieżowej grupy Oaza.
- Takie wyjazdy oraz cotygodniowe 
uczestnictwo w spotkaniach daje oparcie 
mojej wierze. Dzięki temu mogę rozwijać 
moją relację z Bogiem. Na każdym wyjeź-
dzie spotykam się z osobami wyznający-
mi te same wartości. Swobodna, wspólna 
modlitwa jest czymś niezwykłym - dodaje.
Ruch Światło-Życie to jeden z ruchów 

odnowy Kościoła według nauczania So-
boru Watykańskiego II. Został założo-
ny przez księdza Franciszka Blachni-
ckiego. Należą do niego zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. Każde spotka-
nie ruchu odbywa się w małych grupach. 
Omawia się wówczas kwestie wiary. W 
wakacje mają miejsce rekolekcje, których 
celem jest zgłębienie konkretnego obsza-
ru życia duchowego oraz wspólnotowego. 

Pierwsza misja

Pewnego dnia, podczas Dni Wspólnoty, 
rodzice Gabrieli dowiedzieli się, że wciąż 
brakuje chętnych do posługi w Afryce. 
Jej tata nie wahał się ani sekundy. Już od 
dłuższego czasu czuł, że powinien wyje-
chać na misje. Mama oraz dwie siostry 
bardzo entuzjastycznie zareagowały na 
propozycje taty. Inaczej było z Gabrielą. 
- Na początku nie byłam zbyt chętna. 
Niepokoiła mnie wizja spędzania dwóch 

Nastoletnia misjonarka
Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do głoszenia Słowa Bo-
żego. Można to robić na wiele sposobów. Gabriela Cyra zde-
cydowała się na wyjazd do Afryki, aby właśnie tam dzielić się 
Ewangelią. 

miesięcy w obcym kraju i kulturze. Kilka 
tygodni po tym wydarzeniu zrozumiałam 
wolę Bożą. Przekonałam się. Cała nasza 
rodzina zdecydowała się na wyjazd do 
Kenii - wyjaśnia.
Misja odbywała się w miasteczku Meru. 

Rodzina Gabrieli nie była sama. Na miej-
scu były już inne osoby z Ruchu. Głów-
nym zadaniem było organizowanie reko-
lekcji dla młodzieży oraz dorosłych, które 
docelowo miały trwać 15 dni. 
- Początkowo mieszkaliśmy w domach 
zaprzyjaźnionych rodzin na wsi. Aklima-
tyzacja odbywała się poprzez poznawanie 
tamtejszej kultury oraz ludzi. Kolejnym 
przystankiem było Meru - dodaje.
To właśnie w Meru odbywały się reko-

lekcje. Każdy dzień rekolekcji zaczy-
nał się jutrznią, czyli poranną modlitwą. 
Po niej miała miejsce krótka konferen-
cja oraz spotkania w grupach. Kolejnym 
punktem dnia była msza święta. Po niej 
odbywał się wspólny posiłek całej spo-
łeczności. Dzień zazwyczaj kończył się 
nabożeństwem wieczornym. 
- Moi rodzice prowadzili spotkania w 
grupach małżeńskich, natomiast moje 
siostry były animatorami grup oazy mło-
dzieżowej. Do mnie należała opieka nad 
dziećmi - wspomina.
W Kenii występują dwa języki urzędo-

we: angielski oraz suahili. Dzięki temu 
Gabriela nie miała żadnych problemów, 
aby dogadać z Kenijczykami. Choć para-
doksalnie ich język urzędowy jest nieco 
łatwiejszy od angielskiego… 
- Szybko nauczyłam się kilku podstawowych 

zwrotów. Już po pewnym czasie bez prze-
szkód śpiewałam pieśni podczas mszy w 
języki suahili. Język nie stanowił żadnego 
problemu. Pewną niedogodnością był nato-
miast brak bieżącej wody. Choć z perspek-
tywy czasu to raczej dodawało uroku Afry-
ce...  - zauważa.
Gabriela już pierwszego dnia przeży-

ła szok kulturowy. W Meru mieszka wy-
łącznie ludność czarnoskóra. Domy oraz 
całe otoczenie było zupełnie inne niż w 
Europie. 
- Na początku czułam się zagubiona. Nie 
miałam poczucia bezpieczeństwa. Prak-
tycznie codziennie ktoś mnie zaczepiał, 

ponieważ był to pierwszy raz, gdy widzieli 
mzungu [białego]. Z czasem wszystko się 
zmieniło. Dostrzegałam coraz więcej po-
dobieństw. W końcu wszyscy jesteśmy ta-
kimi samymi ludźmi. Dodatkowo Kenij-
czycy są bardzo otwarci, pełni radości 
serca. Pan Bóg cały czas czuwał nad na-
szą rodziną - dodaje.
Kenijczycy bardzo mocno przeżywają 

każdą mszę świętą. Są zawsze pełni rado-
ści oraz uwielbienia wobec Boga. 
- Podczas procesji wejścia liczna grupa 
dzieci i młodzieży ubrana w identyczne 
stroje, tańczy przed prezbiterium, a wraz 
z nimi cały kościół głośno wyśpiewuje Wspólne tańce przed Dniem Wspólnoty w katedrze.

Gabriela Cyra z rodziną.
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pieśni. Cudowne doświadczenie. Taniec 
jest niezwykle istotną częścią każdej mszy 
świętej w Kenii - wspomina.
Najtrudniejszy był powrót. Mimo że Ga-

briela była wdzięczna Bogu za czas spę-
dzony w Kenii, czuła w sercu pragnienie 
pozostania w Afryce. 
- Jestem wdzięczna Bogu za możliwość 
wyjazdu do Afryki w tak młodym wieku. 
Miałam wówczas piętnaście lat. W Kenii 
doświadczyłam, czym tak naprawdę jest 
łaska Boża. Coraz bardziej pragnę wyje-
chać na kolejną misję, tym razem już na 

znacznie dłużej. Być może już jako lekarz 
bądź student medycyny - zaznacza.

Wsparcie

Misja to jednak niejedyny sposób, aby 
być blisko Boga. Każdy może dołączyć 
do Ruchu Światło-Życie, do którego nale-
ży Gabriela Cyra. Spotkania odbywają się 
m.in. w Parafii pw. św. Józefa w Lesznie. 
Moderatorem jest ks. Dariusz Piasecki, 
natomiast animatorami Wiktoria Grinning 
oraz Kacper Szulc. “Oaza” w Lesznie 

liczy obecnie 17 osób. 
- Ruch Światło-Życie “Oaza” przede 
wszystkim pomaga rozwijać umiejętność 
samodzielnej interpretacji Pisma Święte-
go. Skupiamy się jednak na zrozumieniu, 
a nie zapamiętywaniu. Każde spotkanie to 
okazja, aby porozmawiać z rówieśnikiem 

na tematy wiary, ale nie tylko. Z całą pew-
nością stanowimy zgraną, wspaniałą gru-
pę młodych katolików - wyjaśnia Kajetan 
Kowalczyk. 

TEKST: KAMIL DUDKA
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE 

GABRIELI CYRI

Rodzina Gabrieli wraz z goszczącą ją rodziną kenijską.

Tańce podczas mszy świętej.
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Każdy zgodzi się, że stopy to 
ważne części naszego ciała. 
Pełnią istotnie ważne funk-
cje. Podpierają, noszą i po-
zwalają nam poruszać się. 
Gdyby nie stopy, życie każ-
d e g o  z  n a s  w y g l ą d a ł o b y 
z pewnością inaczej. O sto-
py powinniśmy dbać zawsze, 
niezależnie od wieku, płci, 
pory roku i okazji.

Często jest inaczej. Im dłu-
żej stopy pozostają bez od-
powiedniej pielęgnacji, tym 
większych problemów może-
my spodziewać się w czasie.  
Zrogowacenia, odciski, mo-
dzele, pękające pięty, suchość, 
wrastające paznokcie, w koń-
cu infekcje bakteryjne i grzy-
bicze. Najczęściej, dopóki nie 
pojawi się bolesność, odwleka-
my wizyty u specjalisty. Dru-
gim motorem do umówienia 
się u podologa to nieestetycz-
ne zmiany, których wstydzimy 
się i chcemy je jak najszybciej 

zniwelować. Obawy o konse-
kwencje braku pielęgnacji naj-
częściej pojawia się, nieste-
ty później, kiedy dochodzi do 
rozmowy pacjent - podolog.
Okres wiosny to najwyższy 

czas, by umówić się na kon-
trolę w gabinecie podologicz-
nym, jeżeli nie dbaliśmy o sto-
py dłuższy czas i nie chcemy 
wstydzić  s ię  s tóp na  plaży 
w latem. W zależności od za-
awansowania zmian, czas tera-
pii pękających pięt może trwać 
od kilku tygodni do kilku mie-
sięcy, wrastających paznokci 
podobnie. Czas terapii infekcji 
grzybicznych lub bakteryjnych 
płytek paznokciowych, o ile 
nie ma znacznych problemów 
zdrowotnych, głównie uzależ-
niony jest od szybkości wzro-
stu paznokci i może trwać na-
wet do 12 miesięcy.

Mam nadzieję, że do zoba-
czenia w gabinecie!

Już wiosna - zadbaj o stopy na lato!

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

(29/2018)
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Rojęczyński ślad pierwszego wojewody
W wolnej Polsce obejmuje posadę wojewody poznańskiego. 
Krótko później Witold Celichowski, znany adwokat i społecz-
nik, nabywa majątek w Rojęczynie.

Traktat wersalski staje się fak-
tem. Kaczkowo, Rojęczyn 
i okolica - na skutek przesu-

nięcia granicy - wypadają ze szponów 
Cesarstwa Niemieckiego i usadawia-
ją się w ramionach dopiero co odro-
dzonej Polski. Na początku lat dwu-
dziestych XX wieku majątek ziemski 
w Rojęczynie wciąż należy do Sto-
warzyszenia Dziewic Ewangelickich, 
mających swoją główną siedzibę 
w Czerninie. W linii prostej, przez po-
la i lasy, to jakieś sześć kilometrów od 
Rojęczyna.

W obronie uczniów

Witold Celichowski przychodzi na 
świat w maju 1847 roku w Bninie. 
Jest synem doktora Zygmunta Ce-
lichowskiego i Zofii Celichowskiej, 
z domu Ziemnej. Jeden z jego braci, 
Kazimierz, zostaje chemikiem. Dru-
gi brat - doktor Stanisław Celichowski 
zostaje adwokatem, działaczem Stron-
nictwa Narodowego, a następnie wi-
ceministrem w rządzie londyńskim.
Wróćmy do lat młodzieńczych Wi-

tolda. Nauki pobiera w Gimnazjum 
św. Marii i Magdaleny w Poznaniu, 
a później podejmuje studia poza Pol-
ską. Uczy się w Berlinie, Monachium, 
Wrocławiu i Getyndze. W 1897 roku 
zdobywa tytuł doktora nauk prawni-
czych. Na praktyki trafia do Koźmina 
Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla 

i Grudziądza. Później zostaje aseso-
rem w Berlinie, ale ten okres w jego 
życiu nie trwa długo.
W 1900 roku otwiera własną kance-

larię w Poznaniu. Już rok później po-
dejmuje się obrony polskich studen-
tów w postępowaniu karnym przed 
sądem w stolicy Wielkopolski, a dwa 
lata później broni uczniów gimnazjum 
gnieźnieńskiego.

Wojewoda i stan spoczynku

Kiedy trwa I wojna światowa, Wi-
told Celichowski prowadzi w Warsza-
wie kurs przygotowawczy dla przy-
szłych urzędników. Nie ma jeszcze 
II Rzeczypospolitej, więc sny o pol-
skiej administracji nie mogą się zma-
terializować. Jednak trzeba być na to 
przygotowanym.
W roku 1918 Witold Celichowski zo-

staje komisarzem Rady Ludowej mia-
sta Poznania. Później pełni funkcję 
zastępcy, a następnie naczelnego pre-
zesa prowincji i rejencji poznańskiej. 
W październiku 1919 roku otrzymuje 
stanowisko wojewody poznańskiego, 
pierwszego w odrodzonej Polsce.
- Wiemy już, że zasłużył się dla 

utworzenia polskiej administracji, 
wycofał z urzędów język niemiecki 
i przygotowywał nowe kadry - powie 
po latach Krzysztof Wodyński, regio-
nalista z Bojanowa. Losami Witol-
da Celichowskiego interesuje się nie 

Wojewoda poznański Witold Celichowski.
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Wnętrze pałacu w Rojęczynie. Był on jednym z elementów posiadłości na-
leżącej do Witolda Celichowskiego.
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bez przyczyny. W owym czasie Roję-
czyn leżał w obrębie gołaszyńskiej para-
fii, znajdującej się w gminie Bojanowo.
Wojewoda poznański od końca 1922 

roku zostaje także komisarzem rządu 
w poznańskim sejmiku wojewódzkim, 
a rok później rezygnuje z urzędu i prze-
chodzi w stan spoczynku.

Na ziemi rydzyńskiej

Rok 1923 jest kluczowy z lokalnego 
punktu widzenia. Właśnie wówczas Ce-
lichowski od Stowarzyszenia Dziewic 
Ewangelickich z Czerniny kupuje ma-
jątek w Rojęczynie i dlatego sprawa ta 
znajdzie się w kręgu zainteresowania 
Krzysztofa Wodyńskiego.

- Ludzie majętni i urzędnicy wyższe-
go szczebla często lokowali w ten spo-
sób swoje oszczędności. Pewnie była to 
okazja do taniego zakupu majątku po-
niemieckiego. Korekta granicy spowo-
dowała, że ta część Śląska znalazła się 
w Polsce - powie. - Majątek rycerski 
Rojęczyn obejmuje folwarki Kaczkowo, 
Lasotki i Górne wraz z obrębem leśnym 
Sułkowo, ziemię orną, łąki, pastwiska, 
lasy i nieużytki.
Zmienia się też życie zawodowe Ce-

lichowskiego - w Poznaniu zostaje no-
tariuszem i zastępcą, a później prze-
wodniczącym Izby Adwokackiej. 
Sympatyzuje ze Stronnictwem Narodo-
wym, ale nigdy nie wstępuje do partii.
- Lata 1928 do 1939 to kolejny wątek 
lokalny - wówczas Celichowski zosta-
je zastępcą przewodniczącego Kurato-
rium Fundacji Sułkowskich w Rydzynie 
- przypomni K. Wodyński.
Kiedy nadchodzi II wojna światowa 

i Wielkopolska trafia pod hitlerowską 
okupację, Witold Celichowski wyjeżdża 
najpierw do Lwowa, stamtąd do Kra-
kowa, a następnie Warszawy. Tam po-
dejmuje działalność w Radzie Głównej 
Opiekuńczej. Umiera 21 września 1944 
roku, podczas działań powstańczych 
w stolicy. Jego ciało zostaje złożone na 
Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan 
w Poznaniu.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
Grób Witolda Celichowskiego na Cmenta-
rzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

Medale imienia Witolda Celichowskiego, które za szczególne zasługi dla woje-
wództwa wielkopolskiego przyznaje wojewoda wielkopolski.
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Czas
na poezję

Do redakcji "Leszczyniaka" 
dotarły wiersze pana Bolesła-
wa. A my - wbrew współczes-
nym modom, na przekór tren-
dom czasem niezrozumiałym 
- postanowiliśmy jeden z nich 
wydrukować. Utwór to smut-
ny, acz prawdziwy. Panu Bole-
sławowi gratulujemy polotu 
w trafnej ocenie rzeczywisto-
ści i cieszymy się, że w cza-
sach "fejsbuków", "jutubów" 
i innych pożeraczy czasu jest 
miejsce na składanie rymów.

Bezdomny
Trudna jest dola bezdomnego
Gwarem miasta przebudzony
Chciałby odpocząć - nic z tego
Dlatego, że życiem jest zmęczony

Chciałby życie ułożyć od nowa
Ale do tego droga daleka
Czasem czeka śmierć głodowa
Albo sznur lub rwąca rzeka

Żyje z dnia na dzień z trwogą
Boi się własnego cienia
Moce nieba pomóc nie mogą
Pomoże rachunek sumienia

Choć bezdomnym się nie urodził
Bezdomność to po prostu choroba
Mało kto chce się z niej leczyć
Ratunkiem będzie śmierć głodowa?

Bolesław Mencel
26 listopada 2017 roku

Nowa książka z Lesznem w tle
Perfekcyjnie nakreślone postacie, genialne stopniowanie niepokoju, nieprzewidywalność 
i wulkan skrajnych emocji – to wszystko odnajdziecie we wstrząsającej i wciągającej do gra-
nic powieści, które autorką jest Jolanta Bartoś z Leszna.

Autorka urodziła się w Ja-
rocinie, przez pewien czas 
mieszk ała  w  K rotosz y-
nie, obecnie związana jest 
z Lesznem. Z wykształcenia  
dziennikarka, ukończyła stu-
dia dziennikarskie na Uni-
wersytecie Wrocławskim. 
Jest przykładem typowej 
artystycznej duszy, wyczu-
lonej na piękno, dlatego pi-
sarstwo to zaledwie jedyna 
z jej pasji.
Na polskim rynku zade-
b i u t o w a ł a  w   2 0 1 6  ro -
ku powieścią obyczajową 
pt."Niepokorna". To niezwy-
kle wstrząsająca i brutalnie 
prawdziwa historia, która 
mogłaby przydarzyć się każ-
demu z nas. Autorka w swej 
książce poruszyła bardzo 
ważny problem wykorzy-
stywania, manipulowania, 
a także uprowadzania mło-
dych dziewcząt. Losy głów-
nej bohaterki otworzyły 
kobietom oczy na okrutną 
prawdę, jak wiele niebez-
pieczeństw czyha na nie 
w aktualnym, bezwzględ-
nym świecie. Niezwykle 
wciągająca, refleksyjna, a co 
najważniejsze wiarygodna, 

dzięki czemu podbiła wiele 
czytelniczych serc.
Kolejnym dziełem autorka 
wyraźnie powiększyła grono 
swoich fanów. Mowa oczy-
wiście o "Jadzie", w którym 
Jolanta Bartoś udowodniła, 
iż potrafi doskonale zwodzić 
i zaskakiwać czytelnika, trzy-
mać go w napięciu niemal 
do ostatniej strony, a zakoń-
czeniem dosłownie wbić 
w fotel. To historia pełna in-
tryg, mrocznych sekretów, 
w której główną rolę odgry-
wa morderstwo cenionego 
naukowca, prowadzącego 
badania nad farmakologicz-
nymi zastosowaniami jadu 
pszczelego. Skomplikowa-
ne portrety psychologiczne 
postaci oraz niepokojąca, 
złowroga atmosfera, biją-
ca z każdej strony, to czysty 
dowód na to, iż pisarka do-
skonale czuje się w mocniej-
szych klimatach.
Ostatnia powieść "Uwię-
zieni w Galerii Lochy", która 
już niebawem będzie mia-
ła swoją premierę, to istne 
kryminalno-psychologiczne 
mistrzostwo, które zachwy-
ci każdego fana wyrazistych 

i trzymających w napięciu 
lektur. Główną bohaterką 
jest kobieta, zmagająca się 
z natrętnym, niegrzecznym 
sąsiadem, a także będąca 
ofiarą, tak głośnej w ostat-
nich czasach, cyberprze-
mocy. Spotkanie w biblio-
tece z ulubionym pisarzem 
niespodziewanie zmienia 
się w prawdziwy koszmar. 
Uczestnicy zebrania zosta-
ją uwięzieni w podziemiach 
przez psychopatycznego, 
bezwzględnego mordercę, 
który od dawna miał wszyst-
ko zaplanowane. Jego głów-
nym celem okazuje się sama 
Iwona, ale najpierw decy-
duje się w bestialski sposób 
pozbyć się reszty obecnych. 
Czytelnik stanie się naocz-
nym świadkiem makabrycz-
nych zbrodni, wyznawa-
nia mrocznych tajemnic, 
a także dramatycznej walki 
o przetrwanie.
Perfekcyjnie nakreślone po-
stacie, genialnie stopniowa-
nie niepokoju, nieprzewidy-
walność i wulkan skrajnych 
emocji, to wszystko odnaj-
dziecie w  tej wstrząsają-
cej i wciągającej do granic 
powieści.
Wyjątkowego klimatu na-

dają książce niesłychanie 
sugestywne charaktery-

styki Leszna, które bły-
skawicznie przenoszą 

czytelnika na ulice 
opisanej miejsco-

wości i pozwa-
lają dostrzec 

mu piękno 
i majestat 

tutej-

szych  zabytków. Dzięki te-
mu każdy może poznać 
fragment historii miasta , 
doświadczyć jego niezwy-
kłej atmosfery, poczuć się, 
jakby spacerował razem 
z bohaterami. Mieszkańcy 
Leszna zaś, na skutek tego 
zabiegu, dostają niepowta-
rzalną możliwość jeszcze 
silniejszego utożsamienia 
się zarówno z postaciami, 
jak i ich nieszablonowymi 
przeżyciami.
Jolanta Bartoś po raz ko-
lejny udowadnia, iż nie boi 
sie trudnej tematyki czy 
silnych, skrajnych emocji, 
przenoszących się na czy-
telników powieści. Każda 
kolejna pozycja jest jeszcze 
bardziej mroczna, tajemni-
cza i zaskakująca. Co waż-
ne, wszystkie trzy fascynują 
swą autentycznością prze-
kazu i niezwykle sugestyw-
nym, dojrzałym językiem. 
Dzięki "Uwięzionym w Gale-
rii Lochy", oprócz intensyw-
nej, porywającej przygody, 
każdy choć na chwilę mo-
że poczuć się jak mieszka-
niec Leszna. Całkiem moż-
liwe jednak, że po lekturze 
dla wielu osób, miasto bę-
dzie już zawsze kojarzyło się 
z bezwzględnym mordercą, 
czyhającym  w podziemiach 
biblioteki. 
Strach pomyśleć,  cz ym 
pisarka zaskoczy fanów 
w swoim kolejnym dziele.
 

ANNA RYDZEWSKA
BLOGERKA  (BLOG: 

Z FASCYNACJĄ 
O KSIĄŻKACH)

Powieść "Uwięzieni w Galerii 
Lochy" będzie  dostępna na 

stronie internetowej Wy-
dawnictwa Białe Pióro 

(http://ksiegarnia.
wydawnictwo-
bialepioro.pl/) 

w postaci papiero-
wej, jak i elektronicznej. 

„Leszczyniak” jest patronem 
medialnym książki.

U nas
Twoja reklama

ŻYJE
cały miesiąc!

Dzwoń:
603-668-780

AUTOPROMOCJA
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Uciekaj przed cywilizacją na własnych 
nogach - tymi słowami zagrzani do 
startu zostali uczestnicy zawodów 
III Leszno Półmaraton. Jest w nich 
przesłanie docierające do wielu spor-
towych dusz. Od lat w zawodach 
biegowych udział bierze mnóstwo 
uczestników. Dawno minęły czasy, 
kiedy na starcie pojawiało się 50-60 
osób. Nie inaczej było w niedzielę, 18 
marca. Mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych: silnego wiatru 
i bardzo niskiej temperatury. Wichura 

wpłynęła także na znaczne opóźnie-
nie startu. W wielu miejscach przewró-
cone zostały płotki i strzał sygnalizu-
jący rozpoczęcie pojawił się 30 minut 
później niż planowano. W zawodach 
wystartowało blisko 400 osób. 350 z 
nich dotarło do mety. Najszybciej zro-
bił to Dawid Stefański. Miejsce drugie 
zajął Piotr Mikołajczak, trzeci stopień 
podium natomiast wybiegał sobie Łu-
kasz Wróbel.

TEKST I ZDJĘCIE:
MATEUSZ GOŁEMBKA

BIEGI

ŻUŻEL
Brady Kurtz nie jest jedynym Australijczykiem zakontraktowanym przez Fogo 
Unię Leszno przed startem tegorocznych rozgrywek. Zarząd klubu podpisał 
dwuletni kontrakt z 18-letnim Jaimonem Lidseyem, świeżo upieczonym Indywi-
dualnym Mistrzem Australii Juniorów. Warto zaznaczyć, że Jaimon jest wycho-
wankiem Leigh Adamsa. W tym roku kibice będą mogli go podziwiać na torach 
drugoligowych, w barwach Stainer Unii Kolejarza Rawicz.

Młody Kangur w formie. Brady Kurtz zajął drugą lokatę w silnie obsadzonym tur-
nieju Simona Steada w Sheffield. Zwyciężył Słowak Martin Vaculik. Podium uzu-
pełnił Duńczyk Niels Kristian Iversen.

Byki rozpoczęły sezon od mocnego uderzenia. Leszczynianie (drużyna Fogo Po-
wer: Jarosław Hampel, Emil Sajfutdinow i Janusz Kołodziej) z pewną przewagą 
zwyciężyli w pierwszej rundzie Speedway Best Pairs rozegranej na Toruńskiej Mo-
toarenie. Punktowali: Sajfutdinow 15+4, Hampel 14+2, Kołodziej 1.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Z nieba do piekła… i z powrotem. Koszykarze Jamalex Polonii 1912 Leszno zanoto-
wali niechlubną serię pięciu porażek z rzędu, po czym przypomnieli rywalom o swoim 
ogromnym potencjale i wygrali dwa kolejne spotkania. Tym samym mocno przybli-
żyli się do utrzymania fotela wicelidera rozgrywek I Ligi przed rundą play-off. W mar-
cu przegrali kolejno: 81:77 z Sokołem w Łańcucie, 61:79 w hali Trapez z WKS Śląskiem 
Wrocław i 89:79 w Bydgoszczy z tamtejszą Enea Astorią. Następnie wrócili na zwycię-
ska ścieżkę i pokonali kolejno: w meczu na szczycie Polfarmex Kutno 73:62 oraz na 
wyjeździe Zetkama Doral Nysę Kłodzko 70:81. Już po zamknięciu tego numeru „Lesz-
czyniaka” podopieczni Łukasza Grudniewskiego mierzyli się w Lesznie z KK Warszawa. 
Rundę zasadniczą zakończą wyjazdowym pojedynkiem ze Spójnią Stargard.

PIŁKA RĘCZNA
Kolejne zacięte spotkania mają za so-
bą szczypiorniści Realu Astromal Lesz-
no. Na początek sprawili leszczyńskim 
kibicom niespodziankę, pokonując 
na własnym terenie niezwykle moc-
nego w tym sezonie lidera rozgrywek 
Nielbę Wągrowiec 26:25. Potem było 
już nieco gorzej. Najpierw porażka 
w Malborku z Pomezanią 26:22, po-
tem remis w hali Trzynastka z Grun-
waldem Poznań 21:21 (i zwycięstwo 
w rzutach karnych) i wreszcie kolejna 
przegrana, tym razem w Olsztynie 
z Energą 24:19. Pomimo kilku po-
tknięć w tym sezonie podopieczni 
Macieja Wieruckiego nadal utrzymują 
miejsce w górnej części pierwszoligo-
wej tabeli.

KRĘGLARSTWO
Rozgrywki ligowe w sezonie 2017/18 
dobiegły końca. Zawodniczki Polonii 
1912 Leszno wywalczyły srebrne meda-
le Drużynowych Mistrzostw Polski, a pano-
wie dorzucili krążki z brązowego kruszcu.
Brawo!

TRIATHLON
Triumf żelaznej Agnieszki Jerzyk! Re-
prezentantka Realu 64-sto Leszno była 
najlepszą z pań rywalizujących w zawo-
dach Iron Man w odległym Tajwanie. 
Tym samym wykonała milowy krok 
w kontekście kwalifikacji do mistrzostw 
świata w tej konkurencji.

NARCIARSTWO
W Zieleńcu odbyły się Mistrzostwa 
Leszna i Powiatu Leszczyńskiego 
w Narciarstwie Alpejskim. Zwycię-
żył Przemysław Klabiński. Drugie 
miejsce przypadło jego synowi Ma-
teuszowi. Podium uzupełnił ubie-
głoroczny mistrz Jakub Kaźmier-
czak. Najlepszą kobietą w stawce 
okazała się być Aleksandra Laskow-
ska. Z kolei wśród snowboardzi-
stów triumfował Mateusz Śląski.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Walczyły dzielnie, ale ostatecznie 
musiały uznać wyższość rywalek. Re-
prezentantki Tęczy Leszno, po 2 po-
rażkach i 1 triumfie w meczach z Po-
marańczarnią MUKS Poznań, odpadły 
w pierwszej fazie play-off I Ligi Ko-
biet. Najpierw przegrały w Poznaniu 
65:59, a następnie sprawiły miłą nie-
spodziankę swoim kibicom, pokonu-
jąc w Lesznie faworyzowane rywalki 
58:55. O awansie decydował więc 
trzeci mecz, w którym lepsze ponow-
nie okazały się Poznanianki (64:50). 
Tęczowym dziękujemy za ambitną 
walkę w tym sezonie.

SPORTY
LOTNICZE

Aeroklub Leszczyński ma nowy 
zarząd wybrany w trakcie wal-
nego zgromadzenia członków. 
Na jego czele stanął Przemysław 
Nowacki. W zarządzie znaleźli 
się także: Tomasz Krok, Maciej 
Adamski, Robert Walachowski 
i Bartosz Miara.

FUTSAL
Kolejny miesiąc ze statusem quo. Zawodni-
cy GI Malepszy Futsal Leszno w marcu po 
dwa razy posmakowali triumfu i porażki. 
Przegrali 6:2 w Zielonej Górze i 0:2 przed 
własną publicznością w meczu z Constrac-
tem Lubawa. W kolejnych spotkaniach na 
dobre się rozstrzelali, pokonując na wyjaz-
dach Politechnikę Gdańską 0:5 i Unisław 
Team 2:13. Do zakończenia rundy zasadni-
czej pozostały 3 kolejki. Futsalowcy z Leszna 
zajmują miejsce w środku tabeli 1 Ligi.

BIEGI
Za nami kolejna, trzecia już edycja 
Biegu Tropem Wilczym w Lesznie bę-
dąca sportowym uczczeniem pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Na starcie biegu 
stanęło 350 osób. Część z nich poko-
nała symboliczny dystans 1963 me-
trów. Reszta przebiegła 5 kilometrów. 
Wśród mężczyzn najszybciej linię 
mety przekroczył Szymon Krawczyk, 
wśród kobiet Patrycja Kasztelan.

Tropem Wilczym biegano również 
w Kaczkowie. Ponad 300 osób prze-
biegło tam dystans 1963 metrów.  
Najszybszy był Jakub Rolek.

LEKKOATLETYKA
Spore wyróżnienie dla Patrycji Ma-
ciejewskiej z UKS Achillesa Lesz-
no. W Poznaniu uroczyście podsu-
mowano wyniki konkursu Nadziei 
Olimpijskich im. Karola Hoffmana za 
rok 2017. Patrycja została sklasyfiko-
wana na pierwszym miejscu w gro-
nie juniorek. Jej trenerka, Hanna 
Górska, otrzymała wyróżnienie.

TEKST: MICHAŁ DUDKA
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REKLAMA

W Lesznie wiosna pachnie metanolem!
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Jak zacząć?
Najpierw szczerze ustalmy, czy jazda na 
rolkach ma być dla ciebie urozmaice-
niem treningów, które do tej pory z na-
leżną sumiennością wykonywałeś, czy 
raczej motywacją do rozruszania się po 
zimowej stagnacji. Jeśli pierwsza opcja 
jest ci bliższa, to po prostu pożycz rolki 
od córki lub sąsiada i wypróbuj, czy na 
pewno czujesz się dobrze w tej formie 
aktywnego spędzania czasu.
Skupmy się jednak na planie B, czyli op-
cji dla tych, którzy wcześniej nie przywią-
zywali większej wagi do ruchu w ciągu 
dnia. Pożyczenie sprzętu od znajomych 

 Jazda na ośmiu kółkach
Nieustanna moda, a właściwie ciągle utrzymujący się na fali zdrowy styl życia pochłonął już niezli-
czone ilości amatorów kanapy i nadal zbiera swoje żniwo. Są tacy, którzy biegają po ulicach mia-
sta, w maratonach i po leśnych pagórkach. Na trasie mijają tych, którzy dziarsko maszerują z kijkami 
i depczą im po piętach. Co więc należy zaplanować w rozkładzie wiosennych aktywności? Oczywiście 
jazdę na rolkach, które prawdopodobnie ostatni raz miałeś na nogach w dzieciństwie. 

jest najprostszą drogą na początek, bo 
może się okazać, że nie załapiesz bakcyla, 
a kupionych i używanych rolek nie moż-
na przecież zwrócić. Zaopatrz się przede 
wszystkim w kask i ochraniacze. Nawet 
jeśli masz dobrą motorykę i równowa-
gę, to mimo wszystko rolki na początku 
mogą przysporzyć ci okazji do wywrot-
ki.  Jednak już po kilku treningach na 
rolkach sam zauważysz, że twoja koor-
dynacja ruchowa się zwiększyła. Jeśli to 
czujesz, wtedy pomyśl o wizycie w skle-
pie sportowym, gdzie sprzedawca po-
może ci wybrać odpowiedni dla siebie 
model.

Jazda na rolkach:

► Nie obciąża stawów
► Skutecznie spala tkankę tłuszczową
► Rozwija mięśnie pośladków
i całych nóg
► Poprawia kondycję i koordynację 
ruchową
► Dotlenia organizm
► Odpręża i niweluje stres
► Rozwija życie towarzyskie

Zaplanuj trasę
Jazda na rolkach sprawia największą 
przyjemność, gdy wybierzesz odpo-
wiednią nawierzchnię. Nawet jeśli miał-
by to być odcinek dwóch kilometrów 
w linii prostej nawracany kilkakrotnie, 
na pewno przyniesie więcej satysfakcji 
niż walka po nierównych chodnikach 
na osiedlu. Prawdopodobnie za pierw-
szym razem, po kilku minutach prze-
bierania nogami nabawisz się zadyszki, 
a uda będą palić z bólu mięśni, ale jeśli 
się nie zniechęcisz, to do lata będziesz 
mógł śmiało pokonywać kilkukilome-
trowe trasy.

Po treningu
Zadbaj o porządne rozciąganie. Ta zasa-
da dotyczy każdej aktywności fizycznej. 
Nie żałuj więc kilku minut na to, by do-
brze rozluźnić spięte mięśnie, nawet je-
śli jazda trwała tylko kilkanaście minut. 
Rozciąganie na pewno korzystnie wpły-
nie na dalszy rozwój sprawy i uchroni 
przed kontuzją. 

TEKST: BARBARA MENDYKA

Chociaż wymyślne i smaczne kawy kojarzą nam 
się głównie z wyjściem do kawiarni, to włoskie 
z pochodzenia latte jest idealne do przyrządze-
nia w domowym zaciszu. Potrzebny ci będzie spie-
niacz do mleka (wystarczy ten na baterie, który nie 
kosztuje więcej niż 20 złotych), przezroczysta, dłu-
ga szklanka i esencja zaparzonej, gorącej kawy.

Jak się do tego za-
brać? Zaparz 50 ml 
mocnej kawy. Oko-
ło 100 ml ciepłe-
go mleka (prawid-
łowa temperatura 
to 65 – 70 C, a więc 
mleko nie może 
być bardzo gorące) 
wlej do wysokie-
go  i dość wąskiego 
dzbanuszka i użyj 
spieniacza. Spienio-
ne mleko zwiększy 
swoją objętość. Do-
brze ubite mleko 
musi mieć gładką, 
bez żądnych pę-
cherzyków powie-

trza powierzchnię. Do szklanki, w której będziesz pił swoją 
pyszną kawę wlej najpierw puszystą, mleczną piankę. Od-
czekaj kilka sekund i powoli dodaj  gorący napar z kawy.

TEKST: BARBARA MENDYKA

Zrób to sam!

Codziennie oglądamy profile ko-
biet na Instagramie, które zaska-
kują pięknymi makijażami, a my 
zachodzimy w głowę jak takie 
cudo zmalować na naszych twa-
rzach. Ba! Skąd tu rano wyłuskać 
dobrą godzinę, na jego wykona-
nie? Niestety sztuka ta nie nale-
ży do łatwych i bez dobrych 
podstaw nie osiągniemy 
sukcesu.

Żyjąc jednak w dobie wszech-
obecnych Social Mediów bez 
problemu jesteśmy w stanie 
posiąść wiedzę na ten temat 
od chociażby znanych youtu-
berek, które krok po kroku po-
kazują jak wykonać profesjo-
nalny makijaż.
Co jeśli jesteśmy delikatnie mó-
wiąc antytalentem w tej kwe-
stii, a chcemy by nasza twarz 
wyglądała atrakcyjnie? Są i na 
to sposoby!
5 produktów, dzięki którym 
twoja twarz rano nabierze bla-
sku i koloru, czyli: 
► delikatny krem BB, je-
śli nasza skóra nie jest 

przyzwyczajona do podkładu (ul-
tralekki podkład nakładaj gąbeczką 
do makijażu),
► puder w pędzlu, czyli wersja dla 
leniwych,
► rozświetlacz, który należy nałożyć 
na kości policzkowe, koniuszek nosa 
i łuk kupidyna nad górną wargą,

► dobry tusz nie zawsze musi 
kosztować krocie, ważne by dobrze 
rozczesywał rzęsy,
► matowa pomadka, w baaaar-
dzo wyrazistym kolorze zrobi całą 
robotę.

TEKST I GRAFIKA:
BARBARA MENDYKA

Make up w pięciu
prostych krokach

Pamiętaj!

Twoja cera nigdy nie bę-
dzie świeża jeśli codzien-
nie nie wypijesz odpo-
wiedniej ilości wody 
i dobrze jej nie nawilżysz.

Jeśli chcesz wypić latte z syropem, pamiętaj, że musi zna-
leźć się na samym dnie szklanki. W domowych warunkach 
najlepiej spienia się mleko 3,2%.
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TEKST: BARBARA MENDYKA

Jestem…
...z wykształcenia handlowcem, więc moja buzia ni-
gdy się nie zamyka, cały czas mam coś do powiedze-
nia. Chyba stąd też ta miłość do ludzi, bo jestem spo-
łecznikiem z krwi i kości. Działam charytatywnie już 
od 15 lat, prowadząc Stowarzyszenie Echo. 

Moje miejsce…
...to właśnie Echo. Tu każdy znajdzie pomoc, otrzyma 
wsparcie na jakie zasługuje. Zawsze powtarzam, że 
jeśli jesteś w potrzebie, Echo jest dla ciebie. Otwieram 
drzwi tego miejsca każdemu, choćby wpadł tylko na 
kilka chwil. Cieszę się zawsze, gdy okazuje się, że wra-
ca do nas, czuje się bezpiecznie, odwdzięcza się za 
otrzymaną pomoc kolejnym potrzebującym. 

Inspiruje mnie…
...wspieranie innych. Ktoś może mi zarzucić, że bar-
dziej angażuję się w pomoc obcym osobom niż 
najbliższym, ale moi synowie doskonale wiedzą, że 
to daje mi siłę by codziennie wstać z łóżka. Do każde-
go wyciągam rękę z kołem ratunkowym. Często po-
wtarzam też ludziom, że mają obejrzeć się za siebie, 
bo za nimi stoi ktoś, kogo życie doświadczyło jeszcze 
bardziej. Nakierowuję ich, by znaleźli pozytywy swo-
jej sytuacji, wtedy łatwiej ruszyć z miejsca.

Mam charakter…
...po tacie. To tatuś był społecznikiem. Praco-
wał jako przewodniczący Komisji Planowania 
Gospodarczego w Powiatowej Radzie Na-
rodowej. Mama była panią domu, wówczas 
gospodynią domową. Nie pracowała, zawsze 
czekała  na swoje dzieci. Z mamusią łączy-
ła mnie niesamowita więź. Była koleżanką 
najlepszą z najlepszych. Jednakże to ojciec 
miał na mnie bardzo duży wpływ. Był bardzo 
szczerym człowiekiem, to po nim odziedzi-
czyłam swoją siłę do walki.

Moja największa słabość…
...to ludzki los. Chciałabym chociaż po części, 
ale każdego uszczęśliwić. Jestem świadoma, 
że nie zmienię całego świata, ale cieszę się 
gdy uda mi się zmienić świat jednej osoby. 
W Stowarzyszeniu Echo wolontariuszami są 
również osoby, które same potrzebują naj-
większej uwagi. Są to bezdomni, ludzie z na-
łogami. Ja staram się patrzeć na nich z innej 
perspektywy. Angażuję ich czas i wykorzy-
stuję umiejętności, dzięki czemu czują się po-
trzebni. Uważam to za ogromny sukces!

Moim ostatnim
odkryciem jest…

...mój stan zdro-
wia. Przez 15 lat 
prowadzenia 
Stowarzysze-
nia dorobiłam 
się całej listy 
chorób. Zanie-
dbałam siebie, 
a przecież mam 
służyć innym 
przez jeszcze 
wiele lat. Mimo 
to nigdy nicze-
go nie żałuję 
i gdybym miała 
okazję wybrać 
jeszcze raz dro-
gę, byłby to ten 
sam kierunek.

Nieustannie…
...uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach. 
W Stowarzyszeniu Echo właściwie nie ma te-
matu, którego nie można poruszyć, nie ma 
problemu, którego nie można rozwiązać. To 
wymaga ode mnie wiedzy oraz wszechstron-
nej „orientacji w terenie”. Niedawno spotkała 
mnie miła nagroda za te wszystkie godziny 
poświęcone nauce. Od niepamiętnych cza-
sów to ja byłam w centrum. Poddałam się 
przyjemnej metamorfozie swojego wyglądu 
i przyznam, że efekt mnie powalił. Miałam 
przepięknie pomalowane paznokcie, boską 
fryzurę i makijaż. Czułam się jak ta „torpeda”!

O tej kobiecie można śmiało napisać, że powstała jak Feniks z popiołu. 
Kiedy odbiła się od dna, którego sięgnęła, postanowiła przemienić tę 
sytuację w najbardziej pozytywną z możliwych. Zdecydowała, że w od-
wecie za otrzymaną pomoc, sama zacznie ją nieść innym. Uparcie dążąc 
do celu, założyła Stowarzyszenie Echo i spełniła swoje postanowienie. 
Wychowała trójkę synów: Macieja, Andrzeja i Jacka. Niedługo ponow-
nie zostanie babcią. Śmieje się, że tym razem taką miejscową, bo dwój-
ka pozostałych wnucząt mieszka kilkadziesiąt kilometrów dalej. 

Hanna Hendrysiak 
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Humor
na kwietniowe dni

Facet próbuje wyrzucić teściową 
przez balkon. 
Pod balkonem przechodzi sąsiad 
i krzyczy: 
- Panie, zabijesz pan człowieka! 
- To się pan odsuń!

:)

Dwóch gliniarzy łączy się przez radio 
z wydziałem zabójstw: 
– Przyślijcie ekipę… 
– Jaka sytuacja? 
– Zabójstwo, ofiara to mężczyzna, lat 
38, matka uderzyła go nożem kilka-
naście razy za to, że wszedł na mokrą, 
dopiero co umytą podłogę. 
– Aresztowaliście matkę? 
– Nie, podłoga jeszcze mokra.

:)

Pani przedszkolanka pomaga dziecku 
założyć wysokie, zimowe butki. Szar-
pie się, męczy, ciągnie z całej siły. 
- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko 
mówi: 
- Ale mam buciki odwrotnie. 
Pani patrzy, faktycznie... No to je ścią-
ga, morduje się, sapie. Wciąga je zno-
wu, sapie, ciągnie z całej siły, ale nie 
chcą wejść... 
- Ufff, weszły! 
Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi: 
- Ale to nie moje buciki. 
Pani niebezpiecznie zwężały się oczy. 
Zacisnęła wargi, odczekała i znowu 
szarpie się z butami... Zeszły! 
Na to dziecko: 
- Bo to są buciki mojego brata, ale 
mama kazała mi je nosić. 
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, 
odczekała aż przestaną jej się trząść 
i znowu pomaga dziecku wciągnąć 
buty. Wciąga, wciąga... weszły! 
- No dobrze - mówi wykończona pani 
- a gdzie masz rękawiczki? 
- W bucikach.

:)

Idzie facet do spowiedzi i mówi: 
- Proszę księdza, ja... ja zabiłem swoją 
teściową... 
- To jest spowiedź, a nie pogawęd-
ki, więc proszę wyznać mi swoje 
grzechy.

:)

Kelner! Hej, kelner! 
- Słucham pana... 
- Nie odpowiada mi ta zupa. 
- A o co ją pan pytał?

:)

Kolega opowiada koledze: 
- Byłem u lekarza i poprosiłem o sy-
rop od kaszlu, a on dał mi - nie wiem 
czemu – środek przeczyszczający. 
- I co, zażyłeś ten środek? 
- Zażyłem. 
- Kaszlesz? 
- Nie mam odwagi.

:)

Gdy mój tata dowiedział się, że mam 
wyimaginowaną dziewczynę, powie-
dział: 
- Daj temu spokój, stać cię na więcej. 
- Dzięki - odparłem - To wiele dla 
mnie znaczy... 
- Mówiłem do niej.

:)

Małżonek wraca ze szpitala, gdzie od-
wiedzał bardzo chorą teściową i wku-
rzony do granic mówi do żony: 
- Twoja matka jest zdrowa jak ryba, 
niedługo wyjdzie ze szpitala i pewnie 
zamieszka z nami. 
- Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj 
doktor powiedział mi, że mama jest 
w stanie agonalnym. 
- Nie wiem, co on tobie powiedział, 
ale mi radził przygotować się na 
najgorsze. 

:)

Jakie są największe marzenia faceta? 
Córka na okładce Twojego Stylu. 
Syn na okładce Piłki Nożnej. 
Kochanka na okładce Playboy’a. 
Żona w programie „Ktokolwiek wi-
dział, ktokolwiek wie”.

:)

Żona do męża: 
- Jesteś najgorszym leniem jakiego 
znam, pakuj się i wynoś. 
- Ty mnie spakuj...
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Miesiąc możesz zaliczyć do udanych, zarówno w sprawach zawodowych, 
jak i prywatnych. W pracy jedynie uważaj na plotki i intrygi. Reszta bę-
dzie szła gładko. W zdrowiu postaw na profilaktykę, wzmacniaj swój or-
ganizm witaminami.

Byk (20.04 - 20.05)
Nie zostawiaj niczego na później. Co masz załatwić teraz, zwyczajnie za-
łatw, dotyczy to każdej Twojej sfery życiowej. W pracy wykaż się większą 
aktywnością, na pewno nie umknie to uwadze Twoich przełożonych i 
współpracowników. W zdrowiu nie folguj sobie zanadto.

 Bliźnięta (21.05-20.06)
Kwiecień upłynie Ci pod znakiem zmian, najwięcej będzie się działo w 
sferze prywatnej. Możliwe podróże, czy zmiana lokacji. Dużo planowania 
i przemyśleń. Możliwa będzie również zmiana miejsca pracy.

Rak (21.06 - 22.07)
Nie wycofuj się z żadnych zobowiązań, ponieważ stracisz w oczach ludzi. 
W domu może panować dość napięta atmosfera, postaraj się nie podda-
wać jej, ponieważ staniesz się czynnikiem zapalnym. Postaw na ruch na 
świeżym powietrzu, rozładujesz niepotrzebne emocje.

Lew (23.07 - 22.08)
Nie podejmuj nowych projektów, lubisz się mocno angażować, a to przy-
sporzyć Ci nie lada stresu. Staraj się więcej odpoczywać i unikać nerwów. 
Ostrożnie dobieraj sobie towarzystwo w jakim się obracasz, ponieważ je-
den nieopatrzny krok może spowodować lawinę.

Panna (23.08 - 22.09)
Zaczniesz nieco inaczej postrzegać swoje życie, zapragniesz stabiliza-
cji i bezpieczeństwa. Pamiętaj, że wszystko przychodzi w odpowiednim 
czasie, nie rób nic na siłę. Więcej czasu poświęcaj pracy nad sobą, stosuj 
techniki relaksacyjne.

Waga (23.09 - 22.10)
Czeka Cię bardzo pracowity miesiąc, nie tylko w pracy, ale również w do-
mu. Nie odmawiaj niczyjej pomocy, przyda się na pewno. Jednak z Twoją 
koncentracją mogą być problemy, więc uważaj na to, co robisz. Łatwo o 
pomyłkę lub zrobienie sobie czegoś niechcący.

Skorpion (23.10 - 21.11)
W pracy zachowaj daleko posuniętą powściągliwość, nie tylko w czy-
nach, lecz również w słowach. Skoncentruj swoją uwagę na sprawach 
rodzinnych, ten miesiąc przyniesie ze sobą zmiany. Niektóre rzeczy bar-
dziej docenisz niż się tego spodziewałeś.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Skup się bardziej na swoim partnerstwie, nie zaniedbuj swojej drugiej 
połówki. Konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż Ci się wy-
daje. Druga połowa miesiąca przyniesie za sobą trochę ulgi i wreszcie 
uda Ci się nieco odetchnąć.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Wszystkie ważne sprawy jakie masz do załatwienia postaraj się zorgani-
zować i doprowadzić do końca w pierwszej połowie miesiąca. Sprawy ro-
dzinne odejdą nieco na bok, pod koniec miesiąca daj sobie trochę luzu i 
wytchnienia.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Jeśli przez głowę przechodzą Ci myśli o zmianie pracy, to właśnie kwie-
cień jest dla Ciebie korzystny do takich spraw. Postaraj się więcej czasu 
spędzać z rodziną i przyjaciółmi, to oni dają Ci siłę do działania. Nie lek-
ceważ niedoborów witaminowych.

Ryby (19.02 - 20.03)
Nie działaj bez zastanowienia. Będziesz musiał ułożyć sobie plan dzia-
łania, zbyt wiele będzie się teraz działo. Łatwo o zapomnienie o czymś, 
co może się okazać niebywale ważne. W miłości więcej czułości i 
romantyzmu.

Horoskop klasyczny na kwiecień 2018 r. 
opracowała wróżka Nadija
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Niedawno na łamach "Leszczy-
niaka" pisaliśmy o miejskich 
krajobrazach i specjalnie nie 

opisaliśmy zdjęć, aby zmusić Czytelni-
ków do odgadnięcia, z jakich obiektów 
zrobione zostały zaprezentowane fotogra-
fie. Podziwialiśmy miasto od wewnątrz, 
dostrzegając jego tkankę, układ, ruch 
i wszystko to, co jeszcze może być przy-
miotami takiej zabudowy. Sam, nie pyta-
jąc autora tekstu, zastanawiałem się, skąd 
fotografie zostały pstryknięte. W jednym 
przypadku kilka dobrych minut zajęło mi 
rozwikłanie zagadki układu ulic i miej-
sca, z którego fotografię wykonano.

Teraz zachęcam do szerszego spoj-
rzenia nie tylko na miasto, lecz na 
całą okolicę. Najlepszym sposo-

bem na to jest wizyta na wieżach obser-
wacyjnych. Rozrywka bardzo tania  
poruszająca wyobraźnię. Z gó-
ry bowiem widać piękno zie-
mi leszczyńskiej, która zresz-
tą stanowi wycinek tego, co 
można dostrzec z takiej 
wysokości. Wiosną war-
to odwiedzić wieżę ob-
serwacyjną w pobliżu 
Siekowa. Co prawda 
konstrukcja powsta-
ła w 2011 roku, ale 
wciąż wielu mieszkań-
ców regionu jeszcze na 
nią nie dotarło. Czas to 
zmienić.

Sama wieża widoczna 
jest z daleka, chociaż 
leży w miejscu odlud-

nym, otoczonym lasem na wznie-
sieniu zwanym Winnicą. Wysokość 
wzgórka to 101 metrów nad poziomem 

Taka wycieczka to koszt paliwa, a wrażenia pozostają niezapomniane.
Co można zobaczyć z wieży widokowej w pobliżu Siekowa i kiedy najlepiej się tam wybrać?

terenu. Konstrukcja drewniano-
-metalowa, na którą można wejść 
to kolejne 30 metrów. Do wieży 
można dojechać na przykład od 
strony miejscowości Śniaty - pro-
wadzi do niej bardzo dobrej ja-
kości droga gruntowa. W pobliżu 
można zaparkować auto i, poko-
nując kolejne stopnie (podobno 
jest ich ponad 140, chociaż osobi-
ście nie liczyłem), wdrapać się na 
sam szczyt. Wynagrodzeniem za 
te trudy (wcale nie było tak źle) 
jest przepiękny widok rozciągają-
cy się na rejony bliższe i dalsze. 
Bardzo ważna jest pogoda. Cho-
ciaż w ładny dzień powietrze wy-
daje się być czyste i przejrzyste, 

Weź lornetkę, wejdź na wieżę i podziwiaj ziemię leszczyńską
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Weź lornetkę, wejdź na wieżę i podziwiaj ziemię leszczyńską

widok z wieży może być ograniczony. 
Wynikać może to z dość dużego zanie-
czyszczenia powietrza, chociaż również 
w takiej pogodzie na horyzoncie można 
dostrzec coś ciekawego.

Patrząc w kierunku południowym 
można podziwiać na przykład 
szczyt komina ciepłowni Zato-

rze w Lesznie, na północnym wschodzie 
miasto Kościan, dalej Krzywiń, a tak-
że inne, dalsze obiekty takie jak kominy 
w Zagłębiu Miedziowym, maszty nadaw-
czych centrów radiowo-telewizyjnych 
czy kościoły. Najlepiej jest po deszczu, 
kiedy powietrze jest czyste. W sprzyja-
jących warunkach można próbować do-
strzec Karkonosze. Oczywiście takie 

obserwacje są nieosiągalne gołym okiem 
i trzeba użyć do nich lornetki. Najopty-
malniejszy będzie sprzęt o parametrach 
10x50. Jeszcze lepiej oglądać świat lor-
netką o powiększeniu 15x. Dzięki temu 
wizyta w takim miejscu może być niesa-
mowitą frajdą.

I jeszcze jedno - warto zostawić to 
miejsce takim, jakim się je zastało. 
Zwracajmy też uwagę, aby nikt nie 

niszczył wspólnego dobra. Niech każ-
dy, nawet ci, którzy jeszcze nie dotarli na 
Winnicę, mają możliwość podziwiania 
widoków w miłym otoczeniu.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Wieża położona jest około 40 km od Leszna. Najlepiej dojechać 
do niej drogą krajową nr 5, a następnie w Czaczu skręcić w le-
wo, na Śniaty. Drugi wariant to trasa wiodąca z Leszna przez 
Włoszakowice, Boszkowo, Sączkowo, Kluczewo i Siekowo.
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„Wspaniałe stulecie” w Lesznie
Zanim telenowela historyczna „Korona królów” zaczęła rozpalać emocje Polaków, serca telewidzów skradła inna produkcja historyczna 
- „Wspaniałe stulecie”. Serial o losach sułtana Sulejmana i jego żony Hurrem stanowił fenomen, przyciągając przed telewizory miliony. 
Jak się jednak okazuje, leszczynianie odkryli świat haremowych intryg na długo przed tym, zanim fascynacja nimi ogarnęła Polskę.

„O Ibrahimie, Selimie i Roxolanie” - tak 
brzmi tytuł niespełna sześciostronico-
wej sztuki, powstałej w Lesznie w 1689 
r. i dedykowanej nie byle komu, bo sa-
memu Stanisławowi Leszczyńskie-
mu - synowi wojewody poznańskie-
go, a w przyszłości królowi Polski. 
W utworze odnaleźć możemy 
postaci doskonale znane fanom 
„Wspaniałego stulecia” - Su-
lejmana Wspaniałego, jego żo-
nę Roksolanę (zwaną Hurrem) 
oraz dwóch ambitnych paszów: 
Ibrahima i Rustema, których ry-
walizacja stanowi główną oś 
dramatu.

Zawrotna kariera Ibrahima

Na początku leszczyńskiej sztuki 
poznajemy początki kariery Ibrahi-
ma, który trafia na dwór sułtana ja-
ko jeniec z jednego z włoskich pań-
stewek. Mężczyzna bardzo szybko 
(między innymi za sprawą „rycer-
skich dzieł, któremi się na wojnie 
przeciwko Persom popisał”) zdo-
bywa przyjaźń Sulejmana i zo-
staje mianowany wielkim wezy-
rem. Wiążące się ze stanowiskiem 
wpływy przysporzyły Ibrahimowi 
nie tylko zaszczytów, ale i wrogów. 
Największym z nich był Rustem 
Pasza, którego szczególnie - jak 
podkreśla autor - „tak niespodzia-
nie prędko się pojawiające szczęś-
cie Ibrahimowe kole w oczy”.

Spiski Rustema Paszy
 
W celu pozbycia się rywala, Rustem 

decyduje się podkopać jego pozycję 
oszczerstwami. W rozmowach z Su-
lejmanem sugeruje możliwą zdradę 
wielkiego wezyra oraz jego knowa-
nia wespół z Persami - odwiecznym 
wrogiem Turków Osmańskich. Suł-
tan daje się przekonać podszeptom 
Rustema i postanawia zgładzić Ibra-
hima, każąc utopić go w morzu.
Niespodziewanie jednak autor lesz-

czyńskiej sztuki wprowadza na sce-
nę… Rzymskiego boga Neptuna, 
dzięki wstawiennictwu którego bo-
hater zostaje wyłowiony przez ry-
baków. Powracającego do seraju 
wezyra Sulejman „mile i wesoło wita, 
przyznając mu przy tym niewolnic i ża-
łując ukrzywdzenia”. Skruszony sułtan 

przysiągł, że dopóki żyje, dopóty nie 
skrzywdzi przyjaciela. 
Nowina o cudownym powrocie Ibra-

hima rozwściecza Rustema. Przebie-

gły Turek pozornie cieszy się z przyby-
cia rywala, „jednakże gdy Ibrahim trochę 
na stronę ustępuje (…) od gniewu i żalu 

omal się nie puka widząc, jak intencja 
jego nie doszła do skutku”. Tymczasem 
Sulejman, chcąc wynagrodzić przyja-
cielowi krzywdy, sprowadza do seraju 

zakochaną w paszy włoską księżniczkę 
Izabelę. Szczęście wielkiego wezyra nie 
trwa jednak długo. Sułtan bowiem, raz 

spojrzawszy na Włoszkę, „cudowną jej 
wzięty gładkością, miłością do onej się 
zapala, życząc już Ibrahimowi śmier-
ci, byle spadkiem Izabelę mógł zdziedzi-
czyć”. Nadarzającą się okazję postana-
wia wykorzystać Rustem. 

Tragiczny koniec

Turek po raz kolejny stara się przeko-
nać sułtana o zdradzie Ibrahima. Tym 

razem Sulejman, pamiętając o złożo-
nej przysiędze, waha się. Wów-
czas na scenę wkracza przeku-
piony sędzia - mufti, który słowa 

obietnicy interpretuje następująco: 
skoro sułtan przysiągł nie skrzyw-

dzić Ibrahima, póki żyje, to zabój-
stwa należy dokonać… w czasie snu 
sułtana, gdyż sen jest stanem pośred-
nim między życiem a śmiercią. Argu-
ment ten przekonuje Sulejmana, który 
wręcza Rustemowi wyrok śmierci na 
przyjaciela. 
Przebiegły pasza dekret ten „po-
wierzchnie z żalem odbiera, ale w ser-
cu się z niego cieszy, a z miłą chęcią 
go egzekwuje”. Pomimo walki, Ibra-
him zostaje uduszony na oczach uko-
chanej Izabeli. Księżniczka postanawia 
się jednak zemścić. 
Włoszka szybko odkrywa, że śmierć 

Ibrahima to efekt zmowy Rustema 
z Hurrem. Aby zgładzić oboje, naj-
pierw daje się uwodzić Sulejmano-
wi, by później omamionemu uczuciem 
sułtanowi wyjawić intrygę. Dowie-
dziawszy się prawdy, Sulejman „żo-
nę swoją Roxolenę pod miecz skazu-
je. A Rustemowi serce z wnętrza wyjąć 
rozkazuje”. 
Izabela nie kończy na tym swej ze-

msty. By jak najdotkliwiej zranić sa-
mego sułtana, decyduje się na roz-
paczliwy krok: popełnia samobójstwo. 
W końcowych wersach utworu, także 
zrozpaczony utratą ukochanej Sulej-
man odbiera sobie życie.  

***

Intrygi, walki o wpływy, niespodziewa-
ne zwroty akcji - historia stanowi doskonałe 
źródło inspiracji dla twórców. Dzięki jedne-
mu z nich, jeszcze w XVII w. część Leszczy-
nian miała okazję poznać (literacko ubarwio-

ny) świat haremu Sulejmana Wspaniałego.

TEKST: TOMASZ MUSIELAK
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Data Nazwa imprezy
7-8 kwietnia Targi Dom i Ogród 2018, hala Trapez w Lesznie
7 kwietnia

godz. 20-22
Koncert duetu Robert Mazurkiewicz & Przemysław Bielawa, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

8 kwietnia
godz. 11

IV Wiosenny Marsz Nordic Walking Marzanna 2018, start/meta przy wigwamie w Tarchalinie

8 kwietnia
godz. 16-17

„Salon historyczno–artystyczny. Przedmioty rzemiosła artystycznego związane z szabatem i świętem Paschy”, Galeria 
Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie (ul. Narutowicza 31)

9 kwietnia
godz. 11

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z historii sztuki „Przekaz i indywidualizm – fenomen Polskiej Szkoły Plakatu”,  Galeria MBWA Lesz-
no (ul. Leszczyńskich 5)

13-15 kwietnia VIII Międzynarodowe Warsztaty Gospel Leszno/Lipno Workshop 2018 (szczegóły na stronie www.paolaart.pl)

18 kwietnia
godz. 18-20

Prezentacja albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak” - spotkanie autorskie, Teatr Miejski w Lesznie (ul. Narutowicza 69)

19 kwietnia
godz. 18

Oscar Nominated Shorts 2018 – pokaz filmów krótkometrażowych, Galeria MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

21 kwietnia
godz. 12-13

Dzień Wolnej Sztuki w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

21 kwietnia
godz. 20

Koncert Petr Rímský & Misitu, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

28 kwietnia
godz. 21-23

Koncert Marco Bartoccioni „One Man Band”, Klub Maskarada (ul. Narutowicza 69)

Wystawy czasowe w Lesznie
► przez cały kwiecień | „Fascynujący Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego” (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, 
Pl. Metziga 17)
► od 5 kwietnia | „Pamięć i opowiadanie. Polski komiks historyczny”, Galeria MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

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