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►czytaj # 28-30

Osiemdziesiąt lat na pełnym gazie
Leszczynianka w kraju miłości

Słowenia jest krajem o tak małej powierzchni, że 
czasami ciężko ją znaleźć na mapie Europy. W tym 
kraju po uszy zakochała się Agnieszka Siegieńczuk, 
rodowita leszczynianka, która parę lat temu posta-
nowiła coś zmienić w swoim życiu.

Śląska kopalnia
pamiątek
związanych
z Bojanowem

►czytaj # 44-45

Witold Mikołajczyk, który od 
lat mieszka w Katowicach, 
zbiera pamiątki związane 
z Bojanowem. Część swoich 
zbiorów pokazał w Rawiczu.

Pierwsza stacja 
ładowania
samochodów
elektrycznych

►czytaj # 16

Półszybka ładowar-
ka została urucho-
miona w kwietniu 
przy ulicy Geodetów 
w Lesznie. Przyczyni 
się do promocji aut 
elektrycznych.
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Wdrożono program wykrywania boreliozy
LESZNO > Jest on adresowany do mieszkańców Leszna w każdym wieku, zamel-
dowanych na pobyt stały lub czasowy. W tym celu należy zgłosić się do przy-
chodni Medeor przy ulicy Kiepury w Lesznie pod numerem telefonu 65 526-
58-68. Krew do badań na boreliozę pobierana jest od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8 do 17. W tym roku z programu będzie mogło skorzystać w Lesz-
nie 1000 osób.

Kamień wmurowany
LESZNO > W czerwcu przyszłego roku ma być gotowe sześć bloków Gminnego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W kwietniu pod ich budowę wmuro-
wany został kamień węgielny. Podczas uroczystości prezydent Leszna Łukasz Bo-
rowiak dziękował radnym za poparcie tej inicjatywy, przypominając, że budowa 
bloków społecznych znajdowała się na liście jego wyborczych obietnic. Powsta-
ną w sumie 94 mieszkania, z których większość - choć budynki jeszcze nie istnieją 
- już została sprzedana. W ofercie wciąż dostępne są lokale 3 i 4-pokojowe. Więcej 
na www.gtbs.leszno.pl.

Obowiązują uchwały antysmogowe
WIELKOPOLSKA > Zostały wdrożone w życie 1 maja i zakazują one używania najgorszej jakości paliw stałych, to znaczy bar-
dzo drobnego miału, węgla brunatnego lub flotokoncentratu. Dodatkowo nowe kotły muszą zapewniać możliwość wyłącz-
nie automatycznego podawania paliwa. Muszą mieć wysoką efektywność energetyczną i spełniać normy emisyjne.

Już po weryfikacji
LESZNO > 1.200.000 złotych przezna-
czono na inwestycje w ramach Budże-
tu Obywatelskiego 2018. Środki po-
dzielone mają zostać na projekty małe 
(koszt od 10.000 do 150.000 złotych) 
oraz projekty duże (od 150.000 do 
500.000 złotych). Weryfikację przeszły 
pomyślnie 4 małe projekty oraz 3 duże.
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Utrudnienia na drodze do Boszkowa
GMINA WŁOSZAKOWICE > Do końca czerwca ma być zamknięty odcinek drogi 
pomiędzy skrzyżowaniem z drogą gminną do Grotnik a ulicą Zachodnią we Wło-
szakowicach. Jest to związane z pracami prowadzonymi przez firmę Strabag na 
odcinku pomiędzy Boszkowem Letniskiem a Włoszakowicami. Według projektu 
przebudowane ma zostać około 2,4 kilometra jezdni, a także wybudowany ciąg 
pieszo-rowerowy od skrzyżowania ulic Wolsztyńskiej i Powstańców Wielkopol-
skich we Włoszakowicach do wjazdu do Boszkowa Letniska. Założenia są takie, 
że jezdnia będzie miała 6 metrów szerokości, a ciąg pieszo-rowerowy - 2,6 metra. 
Koszt inwestycji szacowany jest na 4.600.000 złotych.

Miasto ma 380 lat
BOJANOWO > 16 kwietnia obcho-
dzono 380-lecie nadania praw miej-
skich miastu Bojanowo. Powstało 
ono w 1638 roku na obszarze Goła-
szyna. Osada miała 1 kilometr kwa-
dratowy powierzchni, została lo-
kowana na prawie magdeburskim. 
Właśnie ta rocznica stała się okazją 
do złożenia wiązanek kwiatów pod 
tablicą poświęconą Stefanowi Bo-
janowskiemu, założycielowi miasta. 
W imieniu mieszkańców zrobili to 
burmistrz Maciej Dubiel oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jarosław 
Bartkowiak. W tym wydaniu gazety 
piszemy również o wystawie poświę-
conej miastu z okazji wspomnianej 
rocznicy (strony 44-45).
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Nowa linia autobusowa
do Leszna

GMINA ŚWIĘCIECHOWA > Od 4 kwietnia mieszkańcy Lasocic, 
Ogrodów i Przybyszewa mogą korzystać z nowej linii autobuso-
wej komunikacji miejskiej oznaczonej numerem 15. Pozwala ona 
na dojazd do Leszna w dni nauki szkolnej i w takim celu została 
głównie utworzona. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystali 
z niej nie tylko uczniowie, ale także inni mieszkańcy wspomnia-
nych miejscowości.

Środowiskowy Dom Samopomocy
z nowym autem

WŁOSZAKOWICE > Gmina zakupiła nowy, 9-osobowy pojazd dla 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Auto kosztowało prawie 
149.000 zł. Pojazd posiada wiele udogodnień dla osób niepełno-
sprawnych. Część pieniędzy na zakup środka transportu pochodzi-
ła z darowizny od Fundacji "Jesteśmy - Więc Pomagamy", a pozo-
stała kwota z dofinansowania powiatu leszczyńskiego ze środków 
PFRON. Auto dostarczyła firma Super Cars Ciesiółka z Leszna.

Setka pani Agnieszki
BUKÓWIEC GÓRNY > Agnieszka Furman z Bukówca Górnego ob-
chodziła 100. urodziny. Z tej okazji odwiedził ją wójt Włoszakowic 
Stanisław Waligóra, a także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Do-
rota Mierzyńska-Patrzała. Były życzenia, kwiaty oraz list gratulacyjny 
od premiera Mateusza Morawieckiego.

Parkomaty czeka wymiana
LESZNO > Urządzenia zainstalowane w Lesznie niedługo będą musiały zostać wymienione. 
Wynika to głównie z powodu braku części zamiennych do obecnie eksploatowanych maszyn. 
Parkomatów jest niespełna 50 sztuk i - jak to czasem bywa - odmawiają posłuszeństwa. Często 
jest to wynikiem niefrasobliwości użytkowników, a kiedy indziej celowego działania wandali. 
Koszt nowych urządzeń to około 1.400.000 miliona złotych, a gdyby obsługiwały nie tylko mo-
nety - jak obecnie - lecz również karty, cena wzrosłaby o kolejne 400.000 zł.

Nabór
do lekkiej piechoty

LESZNO > Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień w Lesznie przyjmuje wnioski 
o powołanie do terytorialnej służby 
wojskowej w nowo tworzonym 125. 
batalionie lekkiej piechoty w Lesznie. 
Do służby mogą zgłaszać się osoby, 
które w przeszłości odbywały służ-
bę wojskową, a także kandydaci bez 
przeszkolenia wojskowego. Warunki, 
jakie trzeba spełnić to: obywatelstwo 
polskie, orzeczona zdolność fizyczna 
i psychiczna do czynnej służby woj-
skowej, wiek: 18-55 lat (oficerowie 
i podoficerowie do 63 lat) oraz nie-
karalność za przestępstwa umyślne. 
Więcej na www.leszno.wku.wp.mil.
pl lub pod numerami telefonów: 26 
167-72-22, 26 167-72-19.

Jest dofinansowanie
GMINA RYDZYNA > Samorząd otrzymał dofinan-
sowanie na przebudowę dróg gminnych dojazdo-
wych do gruntów rolnych. Pieniądze, na mocy de-
cyzji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, mają 
pochodzić z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Kwota, o której mowa, wynosi 98.750 złotych.

Tłumy na Starówce
LESZNO > Pierwsza odsłona Nowego-Starego 
Miasta zakończona sukcesem. Przypomnijmy, że 
w ramach akcji w niedzielę objętą ograniczenia-
mi w handlu otwarte zostały sklepy w centrum 
Leszna. Oczywiście wszystko odbyło się w zgo-
dzie z prawem - zamiast pracowników za sklepo-
wymi ladami stanęli właściciele punktów. O tym, 
czy sklep bierze udział w akcji, informowały ba-
lony, a wabikiem dla klientów były obniżki cen. 
Akcja ma być kontynuowana.
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W Lesznie i regionie wiosna
zaczyna się w Trapezie!

LESZNO > W hali i jej otoczeniu już po raz dwunasty odbyły się Targi Dom 
i Ogród, zorganizowane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Lesz-
nie przy wsparciu miasta Leszna. Swoje produkty i usługi zaprezentowało blisko 
90 wystawców z różnych branż. W czasie targów rozstrzygnięto dwa konkursy. 
Pierwszy dotyczył samych wystawców. Odwiedzający targi mieszkańcy wybra-
li ich zdaniem najciekawiej przygotowane stoiska. Najwięcej głosów oddano na 
sklep Castorama i zorganizowane na stoisku majsterkowanie dla najmłodszych. 
Drugi konkurs, miejski, dedykowany był Liderom Rewitalizacji 2017. Jego wyniki 
ogłosił wiceprezydent Leszna Adam Mytych. Gratulacje i stosowne oznaczenie 
na elewację powędrowały do Marcina Świdzińskiego, właściciela kamienicy przy 
ul. Brackiej 14.

Z małej miejscowości
w wielki świat

GOLINA WIELKA > Kolejne spotkanie z absol-
wentami w Szkole Podstawowej w Golinie Wiel-
kiej. Tym razem placówkę odwiedziła Aneta 
Musielak, która szkołę ukończyła w 2003 roku. 
Na stałe mieszka w NIemczech, a od 2015 roku 
studiuje w München na kierunku sinologia (ję-
zyk chiński i kultura Chin) oraz prawo (specjal-
ność prawo pracy). Studia te stanowią przepust-
kę do wielkiego świata, gdyż znajomość języka 
chińskiego umożliwia nawiązanie kontaktów 
z chińskimi firmami. Pani Aneta była już w Chi-
nach, a spotkanie uczniów z nią uświadamia, że 
pochodząc nawet z małej miejscowości można 
osiągnąć naprawdę wiele.

Pamięci Papieża-Polaka
PONIEC > Trzynasta rocznica śmierci Jana Pawła II stała się okazją do złożenia 
kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym jego pontyfikat. Złożyła je delegacja 
władz samorządowych gminy. Przypomnijmy, że Jan Paweł II jest Honorowym 
Obywatelem Gminy Poniec.

Ciekawie o kanalizacji
GMINA KRZYWIŃ > Rozpoczęła się kampania społeczno-informacyjna poświę-
cona budowie kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu. W przystępny sposób, z wy-
korzystaniem postaci Lwa Leona, pokazane zostały etapy realizacji inwestycji. 
Poza tym kampania ma za zadanie zachęcić do jak najszybszego podłączenia 
się do kanalizacji zbiorczej. W ramach przedsięwzięcia dzieci otrzymały gadżety, 
a w Krzywiniu pojawiły się plakaty i banery promujące inwestycję.

Dziecięcy kącik 
w urzędzie

LIPNO > W Urzędzie Gmi-
ny Lipno powstał kącik 
dla malucha. To wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, którzy swo-
je sprawy w gminie zała-
twiają wraz z pociechami. 
Teraz dzieciom będzie 
przyjemniej, a rodzice bez 
stresu załatwią wszyst-
kie formalności. Kącik 
został urządzony przez 
pracowników z własnych 
środków.
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Dymy nad miastem
LESZNO > Z daleka wyglądało groźnie, na szczęście nie było tak źle, jak mogło się 
wydawać. Mowa o pożarze przy ulicy Towarowej w Lesznie. Według zgłoszenia 
palić miały się podkłady kolejowe, składowane w tym miejscu w związku z mo-
dernizacją linii kolejowej. W rzeczywistości pożarem objęte były rury PCV. Właśnie 
z uwagi na rodzaj płonącego materiału powstało silne zadymienie widoczne z kil-
kunastu kilometrów. Strażacy z Leszna podali pianę i skutecznie zdławili czerwo-
nego kura. Później teren objęty pożarem został zlany wodą. Straty szacuje się na 
około 10.000 złotych. Prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być zaprószenie 
ognia. Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajmuje się policja.

Niebezpieczny niedopałek
LESZNO > Biada tym, którzy gaszą papierosy w doniczce z ziemią kwiatową. Stra-
żacy przyjęli zgłoszenie o pożarze donic na balkonie w bloku na osiedlu Ogrody. 
Do zdarzenia doszło na pierwszym piętrze. W celu przeprowadzenia interwencji 
niezbędne było użycie drabiny, gdyż nikogo nie było w mieszkaniu, do którego 
przynależał balkon. Strażacy ugasili ogień, a gdy na miejscu pojawiła się lokatorka, 
dokonano jeszcze przewietrzenia mieszkania. Straty są niewielkie, bo sięgają tylko 
100 złotych. Morał z tej historii jest taki, że nie należy wrzucać niedopałka do ziemi 
torfowej. W tym przypadku obszar objęty pożarem był niewielki, ale na prawdzi-
wych torfowiskach ogień może pozostawać niezauważony przez wiele lat.

Ogień w pomieszczeniu gospodarczym
ŻAKOWO > Budynek gospodarczy sąsiadował z obiektem mieszkalnym. Na miejsce 
zdarzenia wyjechał jeden zastęp gaśniczy z drabiną i cztery zastępy strażaków z OSP 
Wilkowice, Lipno oraz Osieczna. Jedni strażacy przystąpili do gaszenia budynku tra-
wionego przez płomienie, inni działali w obronie obiektów, na które mógł przenieść 
się ogień. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdowały się jeszcze budynek inwentarski 
oraz pieczarkarnia. Ogień zdławiono, następnie wyniesiono sprzęty znajdujące się 
w ugaszonym obiekcie i dogaszano je na zewnątrz. Podczas działań używano kame-
ry termowizyjnej celem monitoringu sytuacji pożarowej. W wyniku wybuchu ognia, 
poza obiektem gospodarczym i jego wyposażeniem, spłonął garażowany w środku 
ford fiesta. Straty zostały oszacowane wstępnie na około 30.000 złotych.

Samochody w płomieniach
LESZNO > Początek miesiąca nie był dobry dla właścicieli samochodów zapar-
kowanych przy ulicach Narutowicza i Grunwaldzkiej. W tej pierwszej lokalizacji 
w wyniku pożaru zniszczone zostały hyundai ix30 i skoda citigo. Na drugiej ulicy 
spaliły się renault scenic, volkswagen lupo, ford focus i fiat punto. Łącznie straty 
oszacowano na około 85.000 złotych. Tajemnicą pozostaje, co było przyczyną po-
żarów, ale rozwikłaniem tej zagadki zajmuje się policja.

Podpalenie?
LESZNO > W budynku położonym 
przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie 
doszło do pożaru klatki schodowej. 
Strażacy uporali się z zagrożeniem 
i ewakuowali lokatorkę mieszkającą 
nad miejscem pożaru. Kobieta trafiła 
do szpitala. Następnie strażacy prze-
wietrzyli budynek i sprawdzili, czy 
w środku nie ma tlenku węgla. Straty 
oszacowano na 5000 złotych. Możli-
we, że przyczyną pożaru było podpa-
lenie, ale ten wątek bada policja.

Przygnieciony
KĄKOLEWO > Na ulicy Leszczyńskiej 
doszło do zderzenia forda mondeo 
i ciągnika rolniczego z podpiętym 
opryskiwaczem. Wskutek zdarzenia 
samochód został częściowo przy-
gnieciony maszyną. Do odciągnię-
cia opryskiwacza trzeba było użyć 
dźwigu, później zniszczony samo-
chód wciągnięto na autolawetę. 
Strażacy posprzątali resztki powy-
padkowe i zneutralizowali wycieki. 
Straty oszacowano na około 40.000 
złotych. Na szczęście nikt nie od-
niósł obrażeń.
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Wypoczynek all inclusive na komendzie
LESZNO > Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w pobliżu jednej z lesz-
czyńskich stacji paliw urządzili sobie biwak. Takie podejście do sprawy nieko-
niecznie musiało podobać się przechodniom i mieszkańcom pobliskich nieru-
chomości, gdyż panowie nie spełniali żadnych standardów dla tego rodzaju 
spędzania wolnego czasu. Mężczyźni byli dość głośni, a z ich ust sączyły się wul-
garyzmy. Pewnie ten tryb załączył się im po wypiciu znacznej ilości alkoholu. Po-
licja, która przybyła na miejsce, stwierdziła, że waszmość panowie są nietrzeźwi. 
Poza tym prawdziwi biwakowicze wiedzą, że trzeba po sobie posprzątać, ale 
w tym przypadku tak się nie zapowiadało. 37- i 38-letni mieszkańcy Leszna wo-
kół siebie porozrzucali papierki i puszki po piwie. Takie zachowanie byłoby pew-
nie do przeżycia, ale już dalsze odkrycie wyglądało nieco gorzej, przynajmniej 
w kontekście najbliższej przyszłości gagatków. Mężczyźni mieli przy sobie rekla-
mówki z zakupami i tłumaczyli, że to na zbliżający się zagraniczny wyjazd. Jednak 
stan obu panów (młodszy miał około 4,5 promila alkoholu w organizmie) wska-
zywał, że mogą nie wiedzieć, o czym mówią. Policjanci podejrzewali, że produkty 
zostały skradzione i nie pomylili się w swoich przewidywaniach. Konserwy, pasty 
do zębów, szampony, kawa, cienie do powiek (mają fantazję) zostały wyniesione 
z pobliskiego marketu. Wartość skradzionego mienia oszacowano na około 700 
złotych. I w ten oto sposób wyjechali na krótkie zagraniczne wakacje all inclusive 
na pobliską komendę. Przynajmniej można było się umyć i coś zjeść, tym razem 
legalnie. Po nocce na twardej pryczy otrzymali zarzut kradzieży. Ponadto odpo-
wiedzą za wykroczenia - nieobyczajny wybryk, używanie słów nieprzyzwoitych, 
zanieczyszczanie miejsc publicznych i spożywanie alkoholu w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Grozi im za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wyszli bez szwanku w starciu z pociągiem
LESZNO > Spotkanie z rozpędzonym składem zwykle kończy się bardzo kiep-
sko. Mężczyźni, którzy przejeżdżali przez niestrzeżony przejazd kolejowy na ulicy 
Mierniczej mieli szczęście, że trwa remont linii kolejowej. W tym miejscu pociągi 
obecnie jeżdżą wolniej niż zwykle. Samochodem opel insignia kierował 23-let-
ni mieszkaniec gminy Poniec. Jechał ze swoim znajomym. Kiedy dostał się na 
przejazd, z prawej strony uderzyła go lokomotywa pociągu Intercity relacji Prze-
myśl - Kołobrzeg. Auto zo-
stało odrzucone i wpadło do 
pobliskiego rowu. Mężczyźni 
podróżujący samochodem zo-
stali przewiezieni do szpitala. 
Wprawdzie uderzenie przez 
lokomotywę było silne, ale 
kierowca i pasażer nie odnieśli 
żadnych obrażeń. Prowadzą-
cy auto ma zatrzymane pra-
wo jazdy za rażące naruszenie 
przepisów ruchu drogowego. 
Sprawę rozstrzygnie sąd.

Świeże proszeczki z własnej działeczki
GMINA ŚWIĘCIECHOWA > Rutynowe sprawdzanie działek pod kątem włamań do 
altan doprowadziło do zatrzymania 41-letniego mieszkańca Leszna. Dzielnicowi 
ze Święciechowy zatrzymali do kontroli samochód, którym poruszał się mężczy-
zna. Za nerwowy był jak na przeciętnego działkowca, dlatego dobrze go spraw-
dzono. W breloczku miał dwa woreczki strunowe z amfetaminą, a w samocho-
dzie znaleziono jeszcze wagę elektroniczną oraz zwitki z zawartością marihuany. 
Trzeba było przyjrzeć się też działce, którą "uprawia" mężczyzna. Tam już mundu-
rowi natknęli się na 40 gramów marihuany, 200 gramów amfetaminy oraz kilka 
tabletek ecstasy. Mężczyźnie postawiono zarzut posiadania znacznej ilości nar-
kotyków, za co został aresztowany na mocy decyzji sądu. Grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności, a my zastanawiamy się, czy zakopując narkotyki w ziemi 
zamierzał je cudownie rozmnożyć?
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►PO PIERWSZE
"Kolorowy Świat" speł-
nia wysokie wymaga-
nia ministerialne i ku-
ratoryjne. Realizowana 
jest tu podstawa pro-
gramowa wychowania 
przedszkolnego, a wie-
dza przekazywana jest 
d z i e c i o m  w   s p o s ó b 
przystępny. Wszystko 
we  w ł a ś c i w yc h  p ro -
porcjach, bo wiemy, że 
w  tym wieku zabawa 
wciąż jest najważniejsza.

►PO DRUGIE
Przedszkole zatrudnia wy-
łącznie kreatywną kadrę 
z pełnymi kwalifikacjami 
pedagogicznymi.

►PO TRZECIE
Każde dziecko uczy się ję-
zyka angielskiego. Zajęcia 
prowadzone są dwa razy 
w tygodniu.

►PO CZWARTE
Mamy zabawy rytmicz-
no-słuchowe dla wszyst-
kich naszych przedszko-
laków. Czy zdawaliście 
sobie Państwo sprawę, jak 
bardzo dzieci przeżywa-
ją muzykę klasyczną i co 
takiego potrafią w niej 
usłyszeć?

►PO PIĄTE
W   r a m a c h  p o b y t u 
w  przedszkolu oferuje-
my dzieciom różne kółka 

zainteresowań. Kwalifika-
cja na te zajęcia odbywa 
się na podstawie obser-
wacji preferencji dzieci, 
poprzez wyławianie ich 
talentów w poszczegól-
nych dziedzinach:
- kółko taneczne
- kółko plastyczne
- kółko sportowe
- kółko przyrodnicze
- kółko teatralne

►PO SZÓSTE
Przedszkole dysponu-
je dużym budynkiem 
z przestronnymi salami. 
Do dyspozycji dzieci jest 
również plac zabaw, wy-
posażony w nowe urzą-
dzenia zabawowe.

►PO SIÓDME
W "Kolorowym Świecie" 
dostępne są klasy integra-
cyjne, gdzie dzieci niepeł-
nosprawne mogą czuć się 
swobodnie. Przedszko-
laki uczą dzięki temu to-
lerancji dla odmienności 
i szacunku dla drugiego 
człowieka.

►PO ÓSME
Dzieciom posiadającym 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
lub opinię o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju 
przedszkole zapewnia te-
rapię pedagogiczną, tera-
pię integracji sensorycz-
nej, rehabilitację ruchową, 

terapię logopedyczną 
i alpakoterapię

►PO DZIEWIĄTE
Mamy własną kuchnię, 
dzięki czemu możemy 
przygotowywać posiłki 
dostosowane do potrzeb 
dzieci. Takie rozwiązanie 
pozwala nam uwzględ-
niać diety dla alergików.

►PO DZIESIĄTE
Jako jedyni organizujemy 
dla dzieci "nocki przed-
szkolne". Dzieci zostają na 
noc w przedszkolu, a wie-
czorem i o poranku mają 
zapewnione mnóstwo za-
baw - aż nie chcą wracać 
do domu!

►PO JEDENASTE
Przedszkole nie chce 
przyjąć dziecka używa-
jącego pieluszki? U nas 
nie ma takiego proble-
mu! Dziecko czuje się bez-
piecznie ze swoim ulubio-
nym pluszakiem? Niech 
weźmie go ze sobą!

►PO DWUNASTE
Nabór prowadzimy przez 
cały rok, przyjmujemy 
dzieci nie tylko z Leszna, 
jesteśmy elastyczni, od-
powiadając na potrzeby 
rodziców.

Czy już wiesz,
jak wybrać najlepiej?

Warto postawić na "Kolorowy Świat"
Wybór właściwego przedszkola dla Twojego dziecka jest jednym z najważniejszych zadań na wstępnym etapie jego rozwoju.

To właśnie w przedszkolu odkrywane są talenty i to właśnie przedszkole staje się dla Twojej pociechy drugim domem.
Z tego powodu warto wybrać rozsądnie.

Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"
ul. Prusa 35 (obok LO nr 2) | 64-100 Leszno

tel.: 65 526 65 65 | kom.: 512 727 614
www.kolorowy-swiat.pl
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Zwłoki na drzewie
Smutna informacja dotarła spod Leszna:

Dnia 14 bm. rano o godz. 7 znaleziono w lesie pod Pawłowicami, w pobliżu drogi 
Leszno - Gostyń wisielca, którym jak się okazało na podstawie wyników docho-
dzenia jest niej. 40-letni Ludwik Koliński z Gostynia, z zawodu rzeźnik, bezrobot-
ny. Denat dzień przedtem wydalił się z domu i prawdopodobnie popełnił samo-
bójstwo z powodu braku pracy.

KURIER POZNAŃSKI, 1938 ROK

Wypadek w centrum Leszna
Dziewczynka została ranna:

Onegdaj wydarzył się na ulicy Leszczyńskich wypadek motocyklowy, którego 
ofiarą padła 5-lecia Weychertówna, która w momencie gdy ulicą przejeżdżał 
motocyklista - przebiegała jezdnię. Poranioną dziewczynkę przeniesiono do dra 
Pawłowskiego.

KURIER POZNAŃSKI, 1938 ROK

Wojsko w Krzywiniu
O tym, jak ludzie je przyjmowali:

W dniu 26 sierpnia przymaszerował przy dźwiękach orkiestry 55 pp. do naszego 
pięknie udekorowanego flagami narodowemi miasteczka na kwatery w czasie 
tegorocznych manewrów. Burmistrz miasta z radą miejską i zebranemi poczeta-
mi sztandarowymi dziećmi szkolnemi i całą ludnością miasta witał wmaszerowu-
jący pułk. W pięknych słowach witał poznańskie dzieci i dowódcę pułku p. bur-
mistrz Kabsch, wznosząc okrzyk na cześć chwałą okrytego i zasłużonego 55 pp. 
i jego dowódcy p. pułkownika Roweckiego, przyczem witając staropolskim zwy-
czajem wręczył p. pułkownikowi chleb i sól a bukiet kwiatów Oleńka Bartosze-
wiczówna, wygłaszając śliczny wiersz "Powitanie pułku". W doniosłych słowach 
dziękował p. pułkownik Rowecki obywatelom za zgotowane serdeczne przyjęcie, 
podkreślając przywiązanie Krzywinianinów do wojska, wzniósł okrzyk na cześć 
Pierwszego Obywatela Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i twórcy Armii polskiej 
Marszałka Piłsudskiego, co gromkiem okrzykiem powtórzyła cała ludność miasta. 
Na zakończenie odbyła się defilada pułku.

KURIER POZNAŃSKI, 1938 ROK

REKLAMA



11# o czym donosiła dawna prasa

Trzy lata za kratami
Proces ludzi z Rojęczyna:

Dnia 30 ub. m. stanęli Ryszard i Anna Serge z Rojęczyna przed Wydziałem za-
miejscowym Sądu Okręgowego w Rawiczu, oskarżeni o występek z art. 152. k. k. 
za publiczne zohydzanie Narodu i Państwa. Oskarżał p. prokurator Wachowiak. 
Po wysłuchaniu świadków Elizy Schmidt, Pluskotowej, Fibicha oraz Marty Igna-
cy, Sąd zasądził oskarżonych na 3 lata więzienia oraz ponoszenie opłat i kosztów 
sądowych.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1933 ROK

Licznie zapisani
Na członków nowego koła zapisało się 113 osób:

Koło Przyjaciół Zw. Strzel. w Poniecu zostało ostatnio zorganizowane z inicjaty-
wy mjr. rez p. Janczyniego. Na zebranie organizacyjne przybyło licznie obywatel-
stwo Ponieca i okolicy. Na członków zapisało się 113 osób. Prezesem koła został 
p. pułk Kreutzinger, wiceprezesem p. hr. Mycielski, sekretarzem p. Wiktor Ciesiel-
ski, skarbnikiem p. Cichy, a członkami zarządu p. mj. Janczyniowa i nacz. stacji p. 
Garncarczyk.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1934 ROK

Praktykant rolny pobity
Do zdarzenia doszło w majątku Trzebosz:

W czasie pracy przy zasiewach jesiennych w majątku Trzebosz, został pobity 
praktykant rolny Michał Ziarkowski, przez jednego z robotników nazwiskiem Wi-
dera. Dozorujący robotników przy pracy Ziarkowski kazał Widerze dowieźć zbo-
że do siewu. Ten jednak nie zrozumiał słów Ziarkowskiego i zarządzenia jego nie 
wykonał. Ziarkowski nazwał zato Widerę osłem, co tak rozgniewało robotnika, że 
rzucił się na Ziarkowskiego, wydarł z rąk jego kij, powalił na ziemię i bił po głowie 
tak silnie, aż ten stracił przytomność. W stanie bardzo ciężkim przewieziono Ziar-
kowskiego do szpitala. Widera, który znany jest jako awanturnik i zawadjaka, zo-
stał aresztowany i odstawiony do dyspozycji Sądu Grodzkiego.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1934 ROK

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
W TEKSTACH ZACHOWANO ORYGINALNĄ PISOWNIĘ

REKLAMA
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Lamy teraz mamy, a będzie jeszcze piękniej

Październik ubiegłego roku przy-
niósł katastrofę, zresztą dość nie-
spodziewaną. Wtedy zgodnie 

z planem miała ruszyć modernizacja par-
ku, ale przez silne wichury trzeba było 
uporać się najpierw z licznymi wiatroło-
mami i wywrotami, które z poukładanego 
i chętnie odwiedzanego miejsca uczyniły 
na kilka miesięcy ruinę. To słowo nie jest 
przesadzone, gdyż pękające jak zapałki 
i upadające drzewa demolowały wszyst-
ko, co napotkały na swojej drodze. Straty 
były bardzo wysokie i wymusiły wycięcie 
większej ilości drzew niż pierwotnie pla-
nowano. W wyniku orkanu oraz zaplano-
wanych wcześniej inwestycji łącznie usu-
nięto ok. 200 drzew.
- W ramach modernizacji powstały trzy 

nowe wybiegi z domkami zlokalizowane 
po stronie parku od ulic Okrężnej i Strze-
leckiej. Jeden z nich, znacznie większy niż 
wcześniej, otrzymały emu. Do innego tra-
fiły trzy samce lam. Przyjechały do nas 
z Dolnego Śląska - mówi Małgorzata Bu-
czyńska, kierowniczka leszczyńskiego 
Mini ZOO.
- Stawiamy na zwierzęta gospodarskie, 

będące gatunkami użytkowymi, a takim 
właśnie jest pochodząca z Ameryki Po-
łudniowej lama - mówi Michał Trzmiel, 
opiekun zwierząt w leszczyńskim Mini 
ZOO.
Wraz z pobudowaniem nowych wybie-

gów, wytyczono i wybrukowano alej-
ki, które pozwolą dotrzeć do wszystkich 
zwierząt, aby obejrzeć je z bliska.
- Również po stronie parku od strony ulic 

Okrężnej i Strzeleckiej ułożona zostanie 
nowa droga gospodarcza, która pozwoli 
pracownikom obsługiwać te wybiegi - do-
daje M. Buczyńska.
W wolierze, gdzie znajdują się ptaki, od-

naleźć można indyki, których wcześniej 

Leszczyńskie Mini ZOO pozbierało się po ubiegłorocznym orkanie Ksawery i w wiosnę 2018 weszło z przytupem. Pojawiły się nowe 
drzewa i nowe zwierzęta, a to jeszcze nie koniec niespodzianek.

nie było. Stanowią one dużą atrakcję dla 
dzieci, a to za sprawą charakterystycz-
nych dźwięków, jakie z siebie wydają.
Mimo wichury i modernizacji w Mini 

ZOO wyrównano, a nawet poprawiono 
bilans flory. Wspomniane już wcześniej 
200 drzew, które trzeba było usunąć, zo-
stało zastąpione przez nowe nasadzenia. 

Drzewostan jest obecnie bardzo zróżnico-
wany - posadzono graby, brzozy, lipy oraz 
śliwy wiśniowe. Przyjemnie jest spędzać 
czas w takim otoczeniu.
- Cieszymy się, że park odwiedza wie-

le osób, ale sen z powiek spędza nam 
zdrowotna kondycja niektórych gatun-
ków zwierząt. Rozchorowały się nam ow-
ce i koziołek, których - niestety - nie udało 
się uratować. Nie udało nam się urato-
wać również świnki wietnamskiej zwa-
nej  Bolkiem. Po przeprowadzonych ba-
daniach wiemy już, że powodem śmierci 
tych zwierząt było długotrwałe dokarmia-
nie przez osoby postronne - tłumaczy M. 
Trzmiel.
Trzeba mieć świadomośc, że niewinne 

podsunięcie liści czy chleba do schrupa-
nia miłym zwierzętom jest najprostszym 
sposobem na ich eliminację z parku. Wy-
starczy, że dziennie znajdzie się kilkuna-
stu takich "dokarmiaczy", żeby skutecz-
nie zniweczyć hodowlane wysiłki ekipy 
Mini ZOO. Lepiej cieszyć się obecnoś-
cią zwierząt i dać sobie spokój z samo-
wolnym podsuwaniem przysmaków niż 

mieć je na sumieniu. Pracownicy parku 
najlepiej wiedzą, co i w jakich ilościach 
muszą jeść ich podopieczni, a układana 
przez nich dieta jest zbilansowana. Mi-
ni ZOO nie jest też miejscem wyprowa-
dzania psów, a osoby, które będą to robić, 
mogą liczyć się z koniecznością opusz-
czenia parku.
Co do zasady nie chodzi o to, aby kogo-

kolwiek odstręczać od wizyt w leszczyń-
skim Mini ZOO. Wręcz przeciwnie - sto-
sujmy się do regulaminu i dbajmy o ten 
park, gdyż Leszno jest jednym z niewielu 
miast średniej wielkości, które może po-
chwalić się takim zwierzyńcem.
Pracownicy i szefostwo Mini ZOO za-

powiadają dalsze zmiany i modernizacje 
w parku, które go upiększą, czyniąc jesz-
cze bardziej przyjaznym dla mieszkań-
ców miasta i okolic. Częściowo w tym 
roku zagospodarowany zostanie frag-
ment terenu położona po stronie ulicy 17 
Stycznia. Niespodzianką jest, co się tam 
znajdzie.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Michał Trzmiel (na zdjęciu): - Cieszymy się, że park odwiedza wiele osób, ale sen z powiek spędza nam zdrowotna kondycja 
niektórych gatunków zwierząt. Rozchorowały się nam owce i koziołek, których - niestety - nie udało się uratować. Po przepro-
wadzonych badaniach wiemy już, że powodem śmierci tych zwierząt było długotrwałe dokarmianie przez osoby postronne.
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Prowadzi je Fundacja London 
Polish Society, której nadrzęd-
nym celem jest zapewnienie 
godnych warunków życiowych 
ludziom starszym i niepełno-
sprawnym w otoczeniu praw-
dziwej troski i dbałości o dobre 
samopoczucie seniorów, pod-
trzymywanie tradycji w rodzin-
nej atmosferze z zachowaniem 
uwarunkowań kulturowych i re-
ligijnych, wsparcie na wszyst-
kich poziomach życia społecz-
nego. Wymienione wartości 
mają ogromne znaczenie dla 
osób samotnych, które nie po-
siadają najbliższej rodziny a nie 
mogły samodzielnie i prawid-
łowo funkcjonować w życiu 
codziennym.
Do niedawna jesień życia ko-
jarzyła się z samotnością, za-
mknięciem w czterech ścianach, 

najczęściej w smutnym, szarym 
budynku, gdzie przebywało du-
żo skrzywdzonych i porzuco-
nych osób. Tworzyło to poczucie 
beznadziei, poczucie, że w życiu 
już nic więcej się nie wydarzy. 
Inaczej sytuacja przedstawia się 
w krajach zachodnich naszego 
kontynentu. Starość jest „łatwiej-
sza” i to niekoniecznie dlatego, 
że tamtejsze społeczeństwa są 
bogatsze. Inaczej skonstruowa-
ny jest tam model pomocy spo-
łecznej, oparty w dużej mierze 
na powszechnie funkcjonującej 
pomocy w rodzinnych domach 
opieki. Działająca w Wielkiej 
Brytanii Fundacja Abbeyfield 

London Polish Society od 30 
lat z powodzeniem prowadzi 
w Londynie trzy Domy Rodzin-
ne, w których mieszkańcami jest 
polonia. Zamysłem fundatorów 
było poszerzenie działań w Pol-
sce i udzielanie wsparcia na 
rzecz polskich seniorów.
- Ze względów sentymentalnych 
postanowiłam, że Domy powsta-
ną właśnie w Wielkopolsce. Długo 
szukaliśmy miejsca, które będzie 
odpowiadało naszym oczekiwa-
niom i wybór padł na Leszno - tłu-
maczy Barbara Peciak, prezes 
Fundacji London Polish Society.
Cel udało się urzeczywistnić 
i w oparciu o bogate doświad-
czenie i wiedzę grupy wolonta-
riuszy tworzących organizację, 
czerpiąca wiedzą z najlepszych 
wzorców brytyjskich, powoła-
no do życia dwa pierwsze Ro-

dzinne Domy Opieki - Dom Jana 
i Dom Pawła, a ich fundament 
działalności powstał właśnie 
w aktywnym mieście Lesznie, 
którego od lat ważnym założe-
niem jest wspieranie osób star-
szych i zależnych. Dzięki wyraź-
nej zmianie polityki społecznej 
w Polsce, która dąży do dezin-
stytucjonalizacji działań pomo-
cowych na rzecz seniorów, moż-
liwe stało się tworzenie takich 
miejsc, gdzie seniorzy mogą być 
rodziną, a jednocześnie mogą 
stanowić samodzielną jednost-
kę decydującą o własnym życiu. 
Takie warunki dają szansę na 
dalszą samorealizację i poczucie 

bycia zadowolonym mimo upły-
wu lat.
- W naszej pracy najważniejszy 
jest człowiek i to, co jest mu po-
trzebne, aby poczuł się szczęśliwy 
mimo czasami złego stanu zdro-
wia, przygnębienia czy samot-
ności. To takim właśnie osobom 
chcemy codziennie pomagać - 
dodaje B. Peciak
A jak wygląda miejsce, które zo-
stało specjalnie dostosowane 
do rezydentów? Domy zostały 
utworzone w przebudowanym, 
okazałym obiekcie przy uli-
cy Żniwnej 28 w Lesznie. Kiedy 
wchodzi się do środka, przede 
wszystkim oczarowywuje wiel-
ka przestrzeń Domów, jaka jest 
tutaj do dyspozycji.
- Nasze domy nie wyglądają tak, 
jak sobie to ludzie wyobrażają 
w przypadku klasycznych placó-

wek o charakterze DPS. Przede 
wszystkim to jest rodzinny dom 
i tutaj ludzie mają czuć się właś-
nie jak w domu. To ma być ich 
miejsce - mówi B. Peciak. - Fakt, 
że człowiek jest stary, nie oznacza, 
że musi przestać być aktywnym 
i czekać na śmierć. Nie. Tak nie 
daję przyzwolenia na taką szarą 
Jesień życia. Starość nadal może 
być radosna i szczęśliwa.
Obiekty są w pełni przystoso-
wane do potrzeb mieszkańców. 
Jest tu winda i nie ma żadnych 
barier architektonicznych. Naj-
większe wrażenie robi ogrom-
ny salon z ogrodem zimowym, 
gdzie mieszkańcy mogą się 

spotykać i spędzać wolny czas. 
Tutaj można wypić kawę, potań-
czyć czy posiedzieć i popatrzeć 
na przepiękny zielony ogród. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
skorzystać z przestrzeni na ze-
wnątrz budynku i usiąść w przy-
jemnym otoczeniu przyrody 
wokół oczka wodnego ze złoty-
mi rybkami. Szczególna zaletą 
tego miejsca jest cisza i poczu-
cie spokoju.
Dla rezydentów przygotowane 
są słoneczne pokoje, które da-
ją poczucie zacisza domowego. 
Każdy pokój ma dostęp do ła-
zienek, a z niektórych lokali roz-
pościera się piękny widok na 
wspomniany już ogród. Miesz-
kańcy mogą skorzystać z trzech 
posiłków dziennie (śniadanie, 
obiad, kolacja), które przygoto-
wywane są w domowej kuchni, 

aby trafić w gusta mieszkańców.
W Rodzinnych Domach Opieki 
Jan i Paweł odbywać będą się 
warsztaty terapii zajęciowej do-
stosowane do indywidualnych 
potrzeb. Wprowadzone zostaną 
konsultacje lekarskie na miejscu, 
a każdy, kto tylko zechce, będzie 
mógł bez przeszkód brać udział 
w mszach świętych. Planowane 
są też wspólne gotowanie czy 
wycieczki. Plan zajęć rekreacyj-
nych dostosowany jest do po-
trzeb uczestników.
- Będziemy kultywować również 
polskie tradycje i świętować uro-
dziny naszych rezydentów - pod-
kreśla B. Peciak.

Domy położone są w leszczyń-
skiej części Strzyżewic, w miej-
scu spokojnym i oddalonym 
od głównych dróg. Jednocześ-
nie lokalizacja w Lesznie po-
zwala korzystać rezydentom 
z wszelkich miejskich atrakcji. 
Do centrum można dojechać 
autobusem, który odjeżdża 
z przystanku położonego na są-
siedniej ulicy.
Rodzinne Domy Opieki Jana 
i Pawła mają do zaoferowania 
15 miejsc, zarówno dla osób sa-
motnych, jak również dla mał-
żeństw. Dzięki temu w domu 
panuje przyjemna, kameralna 
atmosfera.
Domy prowadzone przez Fun-
dację London Polish Society ofe-
rują konkurencyjne ceny. Prezes 
Fundacji tłumaczy:
- To dlatego, że nasza Fundacja 

nie jest nastawiona na zysk a jej 
celem jest senior- człowiek, który 
potrzebuje pomocy. W Domach 
Jana i Pawła OSWAJAMY ze sta-
rością, oswajamy ze starzeniem 
się, pomagamy się zaaklimaty-
zować i odnaleźć sens życia. Per-
sonel zatrudniony w Fundacji jest 
dostępny całodobowo.
Domy mają tętnić życiem, dla-
tego Fundacja chętnie nawiąże 
kontakt z wolontariuszami, któ-
rzy będą chcieli wspierać dzia-
łalność propagującą szczęśliwą 
starość. Tak już było, kiedy zor-
ganizowano w Domach pierw-
sze drzwi otwarte. To było bar-
dzo radosne spotkanie.

Długie rozmowy, zabawy, dostęp do wszelkich wygód i stała obsługa personelu.
Tak właśnie wygląda w Rodzinnych Domach Opieki Jan i Paweł przy ulicy Żniwnej 28 w Lesznie.

Rodzinne Domy Opieki Jan i Paweł | ul. Żniwna 28 | 64-100 Leszno-Strzyżewice | tel. 508-834-118

Wymarzone miejsce na jesień życia
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Od brzydoty do piękna
Zdjęcie:  W. Składkowski

Jeszcze kilka lat temu kamienica u zbiegu ulic Brackiej i Wolności w Lesznie stra-
szyła swoim wyglądadem. Dzisiaj jest perełką i przykładem tego, jakie piekne bu-
dynki mogą nas otoczać. Wystarczy podnieść głowę.

Pszczoła
Zdjęcie:  K. Matysiak

Życie uchwycone w skali makro. Na zdjęciu pszczoła uchwycona w parku przyna-
leżącym do Zamku w Rydzynie. To znak, że produkcja miodu już ruszyła.
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Toń wody, muskana lekkim 
wiatrem, daje niesamowite 
wrażenie. Kiedy do tej gry 
dołącza słońce, powstają 
niesamowite kolory. Tro-
chę jakby jezioro niosło 
świecidełka. To prawdziwe 
bogactwo. Bogactwo na-
tury. Fotografia wykonana 
w Boszkowie.

Bogactwo 
natury

Zdjęcie:
H. Maćkowiak

# zdjęcia

Przez wiele miesięcy bra-
kowało tego koloru. Cho-
ciaż wkroczyliśmy w wios-
nę, wciąż chcemy więcej 
i więcej. Od razu robi się 
milej na taki widok.

Pochwal się swoją twórczością! Prześlij zdjęcie/a swojego autorstwa na leszczyniak@mtlmedia.pl. 
Dołącz podpis i krótki opis fotografii. Najlepsze obrazy opublikujemy w kolejnych wydaniach „Leszczyniaka”.

Żółtego 
brakowało

Zdjęcie:
B. Nowakowski
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Pierwsza w Lesznie 
stacja ładowania
aut elektrycznych

Ładowarka została ustawiona przy Inkubatorze Przedsiębiorczości 
położonym przy ulicy Geodetów. Kierowcy podróżujący samocho-
dami elektrycznymi pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem zyskują za-
tem dodatkowy punkt zasilający ogniwa aut działających na prąd.

Wszystko wskazuje na to, że kla-
syczne samochody spalinowe 
powoli wypierane będą przez 

alternatywne źródła napędu. Nie stanie się 
to z dnia na dzień, proces potrwa pewnie 
kilkadziesiąt lat. Już teraz producenci ofe-
rują pojazdy hybrydowe oraz elektrycz-
ne, które zapewniają coraz lepsze zasięgi 
przy coraz lepszych osiągach. Dla właś-
cicieli takich pojazdów leszczyńska fir-
ma T&T Proenergy ustawiła w kwiet-
niu ładowarkę o mocy 22 kW. Jest to tak 
zwane urządzenie półszybkie, co ozna-
cza, że samochód marki Tesla (w Lesznie 
są na razie dwa takie egzemplarze) moż-
na naładować nią do pełna w 3 godziny. 
Półgodzinne ładowanie zwiększa zasięg 
tego pojazdu przeciętnie o około 200 ki-
lometrów. Oczywiście urządzenie jest de-
dykowane nie tylko Tesli, lecz wszyst-
kim samochodom elektrycznym i zostało 
zaopatrzone w dwa gniazda Type 2. Pod 
prąd można podpiąć jednocześnie dwa 
pojazdy.
- Stacja przez nas ustawiona ma słu-

żyć doładowaniu samochodu w sytuacji 
awaryjnej - mówi Joanna Tabaka z firmy 
T&T Proenergy w Lesznie. - Jest dostęp-
na publicznie, za prąd nie pobieramy żad-
nych opłat.
Informacja o lokalizacji nowej ładowar-

ki trafiła już na stronę serwisu Plugsha-
re.com. To taki niezbędnik wszystkich 
kierowców poruszających się po dro-
gach właśnie autami zasilanymi prądem. 
W regionie leszczyńskim, poza Lesznem, 

pojazd można doładować także w Rawi-
czu, tam jednak dostępne są inne gniazda.
Na razie podróżowanie po Polsce samo-

chodami elektrycznymi nie jest łatwe ze 
względu na raczkującą sieć stacji ładowa-
nia. Trend ten z czasem będzie się zmie-
niał między innymi dzięki takim posunię-
ciom, jakie wykonała leszczyńska firma. 
Najważniejszy jest jednak bardzo niski 
koszt zasilania pojazdów elektrycznych. 
Jedno ładowanie elektrycznego samocho-
du miejskiego to koszt w wysokości oko-
ło 9 złotych, naładowanie Tesli do pełna 
kosztuje 45 złotych. Jeżeli tą samą Teslę 
podłączy się do prądu w nocy, mając tary-
fę nocną, koszt ładowania można ograni-
czyć do 25 złotych.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Nowa Toyota AYGO - w czerwcu w Lesznie
Takie małe, takie zwinne, a teraz z jeszcze niższym zużyciem paliwa. Miejskie AYGO, podbijające serca rodzimej klienteli

w segmencie A, zostało pokazane niedawno na targach samochodowych w Genewie, a w czerwcu będzie można je nabyć
w salonie Toyota Mikołajczak w Lesznie. Czym się wyróżnia ten maluszek i dlaczego warto go mieć?

Inżynierowie Toyoty nie zrezygnowali 
z najlepszych rozwiązań, które tak bar-
dzo przypadły do gustu użytkowni-

kom. Pozostawili więc charakterystycz-
ny układ x, sprawiający, że przednia linia 
pojazdu przyjemnie się układa. Przepro-
jektowaniu poddano za to przednie re-
flektory w stylu Keen Look, w których 
zintegrowano światła do jazdy dziennej. 
Koła - 15 cali. Duże jak na małe auto, ale 

TOYOTA MIKOŁAJCZAK LESZNO
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

64-100 Leszno
tel. 65 529 63 13

www.toyotamikolajczak.pl

stylu i z nowym kolorem podświetlenia. 
Do tego wykończenie pasujące do ze-
garów. Tutaj dominuje szarość Quartz 
Grey połączona z czernią Piano Black. 
Poza tym do wyboru pozostają nowe 
wersje tapicerek.

Odświeżone, Nowe AYGO dostęp-
ne będzie w dwóch wersjach 
wyposażeniowych, korespondu-

jących z charakterystycznym przodem 
pojazdu. Są to opcje x oraz x-play, a każ-
da z nich nadaje pojazdowi wyjątkowe-
go charakteru poprzez zróżnicowane 
wykończenie przedniego zderzaka, ob-
ręczy kół oraz wnętrza. Druga z wspo-
mnianych wersji, czyli x-play daje więk-
sze możliwości personalizacji pojazdu. 
Tutaj w standardzie oferowana jest kli-
matyzacja oraz system multimedialny 
z wyświetlaczem o przekątnej 7 cali.
Toyota proponuje ponadto Nowe AYGO 
w specjalnej edycji Selection w dwóch 
odsłonach: x-cite (dwukolorowe nadwo-
zie z nowym lakierem Magenta, 15-ca-
lowymi, aluminiowymi obręczami kół 
o czarnym wykończeniu, tapicerką ze 
specjalnej tkaniny Manhattan z przeszy-
ciami w kolorze Magenta, kolorowym 
wykończeniem wentylatorów i dźwig-
ni zmiany biegów oraz tablicą rozdziel-
czą w kolorze Piano Black) oraz x-trend 
(czarne nadwozie z czarnym obramo-
waniem przednich reflektorów z luster-
kami bocznymi w kolorze Cyan, spor-
towe oklejenie i 15-calowe, aluminiowe 
koła o 10 ramionach. W środku ozdobne 

elementy wykończenia w kolorze Cyan 
i skórzano-materiałowe obicia siedzeń).

Toyota po raz kolejny pokaza-
ła, że można zrobić auto jeszcze 
oszczędniejsze i jeszcze bardziej 

dynamiczne. Pod maską Nowego AYGO 

potrzeba 13,8 sekundy, a prędkość mak-
symalna wynosi 160 km/h. Spalanie - to 
kolejny aspekt kluczowy w użytkowa-
nia pojazdu. Średni apetyt na benzynę 
dla standardowej wersji zmniejszył się 
do 3,9 litrów na 100 km (wcześniej 4,1 li-
tra). Wersja Eco ma jeszcze niższe zapo-
trzebowanie na paliwo - spala średnio 
3,6 litra na 100 kilometrów. Jeszcze kil-
ka lat temu podobne spalanie, zwłasz-
cza dla aut benzynowych wydawało się 
nieprawdopodobne.

W Nowym AYGO warto zwrócić 
uwagę na znacznie poprawio-
ne zawieszenie oraz zoptyma-

lizowane oprogramowanie układu ste-
rowania - poprawia to szybkość oraz 
precyzję reakcji samochodu na działa-
nie kierowcy.Nowa Toyota AYGO zosta-
ła wyposażona ponadto w pakiet syste-
mów bezpieczeństwa czynnego Toyota 
Safety Sense. Zapobiega on kolizjom 
lub ogranicza ich skutki w przypadku 
różnych drogowych sytuacji.

dzięki temu Nowe AYGO świetnie wy-
gląda i znakomicie pokonuje nierów-
ności w drogach. Do tego pojawiły się 
nowe wzory kołpaków podkreślające 
sylwetkę nadwozia.
Samochód to nie tylko to, co widzimy 
na zewnątrz. Znakomicie jest, kiedy 
przyjemne wrażenie zachowuje się tak-
że po zajęciu miejsca za kierownicą. Czy 
Toyota stanęła na wysokości zadania? 
Co tu dużo mówić - wnętrze wygląda 
obłędnie. Jest jeszcze lepsza tablica roz-
dzielcza utrzymana w trójwymiarowym 

znalazł się trzycylindrowy i dwunastoza-
worowy silnik 1.0 l VVT i jest to jednost-
ka spełniająca normę Euro 6.2. Moc - 72 
KM przy 6000 obrotach na minutę. Na 
rozpędzenie samochodu do 100 km/h 
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Wynalazca i zbójca, czyli kino w Lesznie
Pokusa rozrywki na przełomie XIX i XX wieku była niemal jednako-
wa w każdym zakątku Europy. Wpływały na to zmiany demograficz-
ne, cywilizacyjne i kulturowe. Jeden ze sposobów zaspokojenia owej 
pokusy stanowiła wyprawa do kina. Nie inaczej było w Lesznie.

Zjawisko szybkiego przesuwania 
obrazów przed oczyma znano już 
w starożytności. Wiedziano, że 

taką samą treść należy rozłożyć w pew-
nej ilości obrazków. Następnie szybko 
przesuwane sprawiały złudzenie żywe-
go obrazu. Przemysł kinowy rozwinął się 
jednak dopiero na przełomie dziewiętna-
stego i dwudziestego stulecia. Stało się to 
możliwe dzięki odkryciu kinematografu.

Człowiek, który dał nam kino

Leszno nie pozostaje anonimową miej-
scowością na arenie dziejowej kina. To 
tutaj przyszedł na świat twórca pierwsze-
go prototypu kinematografu. Skonstruo-
wał go wraz ze swoim sąsiadem. Mowa 
o osobie Ottomara Anschütza. Jemu przy-
pisuje się także powstanie pierwszych sal 
kinowych. Te działały od 1892 roku w ta-
kich miastach jak: Paryż, Nowy Jork, 
Boston i Londyn. Wykorzystywały one 

wynalazek Anschütza. Konstruktor dzia-
łał w Lesznie w zakładzie przy skrzyżo-
waniu obecnych ulic Królowej Jadwigi 
i Niepodległości. Drugi zakład mieścił się 
w budynku obecnie zajmowanym przez 
Informację Turystyczną. Niezrealizowa-
nym pozostaje pomysł upamiętnienia fo-
tografa tabliczką przy ulicy Słowiańskiej. 
Próbą przywrócenia pamięci Ottomara 
był projekt realizowany przez uczniów IV 
LO w Lesznie. Nosił nazwę Zapomniany 
Ojciec Kina.

Duży ekran w Lesznie

Pierwsze seanse w mieście odbyły się 
na Nowym Rynku. Filmy wyświetlano 
na wolnym powietrzu przy okazji poby-
tu kina objazdowego. Pierwsza stała sala 
kinowa uruchomiona została latem 1912 
r. przy ul. Leszczyńskich 30. Niewiel-
kie kino nosiło nazwę Apollo. Co cieka-
we, odbywały się w nim także przetargi 

Kino Panorama w 1970 roku.
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Wynalazca i zbójca, czyli kino w Lesznie
przymusowe. Organizowane były przez 
Miejski Urząd Komorniczy. Kolejny-
mi kinami powstałymi w mieście były: 
Union Thcater, Palast, Iskra oraz Impe-
rial w Hotelu Polskim (obecnie Miejska 
Biblioteka Publiczna). W międzywojniu 
uruchomiono także kino Palace, po 1945 
roku noszące nazwę Polonia. Po gruntow-
nej przebudowie w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku stało się pamiętanym do 
dziś kinem Panorama.

Oczekiwanie na zbójcę

Wydarzenia te miały miejsce w 1964 r. 
Powodem ich zaistnienia była niespo-
dziewana zmiana repertuaru w kinie Pa-
norama. W miejsce filmu "Cartouche-
-zbójca", który zaterminowany był na 
dzień 10 września, pracownicy otrzyma-
li film "Herbaciarnia pod księżycem". 
Wywołało to spore zamieszanie i nieza-
dowolenie ze strony widzów. Strach pra-
cowników kina miał coraz większe oczy. 
W samej tylko przedsprzedaży dokonano 
zakupu 400 wejściówek na wyczekiwa-
ny seans. W efekcie rozegrało się wiele 

Nie mniej jednak w celu usatysfakcjo-
nowania zawiedzonych widzów Lesz-
na „Cartouche-zbójca” był wyświetlany 
w kinie „Panorama” w dniach 16-17 bm, 
a w późniejszym terminie będzie grany 
w normalnym 5-6 cio dniowym okresie.
Duża część biletów została zwrócona, 

pozostali widzowie czekali na opóźnio-
ny film.
Dziś nadal oglądamy mnóstwo filmów. 

Być może rzadziej, niż w ostatnich la-
tach dzieje się to w kinie. Mimo to ciągle 
chcemy żyć tak, jak żyją w filmie - posia-
dać apartamenty i przeżywać namiętności 

naszych ulubionych postaci. Przypomnij-
my sobie więc fragment nieśmiertelnego, 
jak kinowi bohaterowie, przeboju Lady 
Pank: by życie bajką było wystarczy tyl-
ko chcieć!

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

gorących scen poza ekranem. Niezado-
woleni widzowie obwiniali kierownictwo 
kina za zaistniałą sytuację. W tej spra-
wie wystosowane zostało specjalne pis-
mo do Centrali Wynajmu Filmów w Po-
znaniu. W odpowiedzi czytamy: przykry 
fakt zmienienia repertuaru przez CWF 
(Centrala Wynajmu Filmów) w kinie Pa-
norama w Lesznie został spowodowany 
nadspodziewanym powodzeniem filmu 
"Cartouche-zbójca" w konińsko-tureckim 
okręgu przemysłowym posiadającym 
priorytet w dziedzinie zgrywania filmów. 

Druga strona fotografii sygnowana 
przez zakład na Osieckiej.
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Z dinozaurami na ty
Jak nazwalibyście wymyśloną przez siebie krainę? Któż zostałby jej mieszkańcem? Janek Gościniak, odpowiadając na te pytania, powo-
łał do życia Dinozapurjang. Państwo, w którym dinozaury wcale nie wyginęły i mają się całkiem dobrze!

Zamiłowanie Janka do dinozau-
rów trwa już kilka lat. Zaczęło się 
od pierwszego upominku poda-

rowanego przez dziadków. To od pachy-
cefalozaura i triceratopsa rozpoczęła się 
przygoda.
- Kolejnym był brachiozaur, który szyb-

ko stał się moim ulubionym gatunkiem. 
Otrzymane figurki wzbudziły moje spo-
re zainteresowanie co przerodziło się 
dalej w ogromną pasję - mówi Janek 
Gościniak.
Pokój młodego pasjonata przypomi-

na wymyślony Dinozapurjang. Dinozau-
ry tutaj są ciągle obecne. Spoglądają ze 
ścian, mebli, artykułów biurowych, nie-
jednokrotnie własnoręcznie wykonanych. 
Wypełniają po brzegi szuflady, są bohate-
rami gier planszowych oraz puzzli. Ko-
rzystając z poduszki czy latarki, także ob-
cujemy z dinozaurami. Do powiększenia 
kolekcji dobra jest każda okazja: święta 
czy urodziny. Wśród otrzymanych pre-
zentów warta wyróżnienia jest ilustrowa-
na encyklopedia "Dinozaury". Otrzymał 
ją od kolegi na swoje piąte urodziny. Sło-
wo encyklopedia może wywołać różne 
uczucia u pięciolatka. W przypadku Jan-
ka był to przysłowiowy strzał w dziesiąt-
kę. Książka nie trafiła na półkę, lecz z po-
mocą rodziców i dziadków 
została szybko przeczytana. 
Był szalenie ciekawy 
poznania następnych 
stron, odkrywania ko-
lejnych gatunków. 
C o  c i e k a w e , 
nie ma żadne-
go problemu 

z wypowiadaniem skomplikowanych 
i często bardzo długich nazw.
Jeden z egzemplarzy gazety "Dinozau-

ry", kolekcjonowanej przez Janka, za-
wierał interesujący model. Wymagał on 
zamrożenia, a następnie - przy użyciu od-
powiednich narzędzi - wykucia szkieletu 
z lodu. Ma to związek z odkryciem doko-
nanym przed kilku laty na Antarktydzie.
- Tamtejsze znaleziska dowodzą, że 

w okresie kredy kontynent ten zamiesz-
kiwały wielkie, roślinożerne dinozau-
ry. Dlatego paleontolog musi zdobyć 
doświadczenie w pracy i w takich warun-
kach - dodaje.

W innym numerze 
czasopisma poja-
wił się dinozaur, 

który po zanurzeniu w wo-
dzie zwiększał swoje gaba-

ryty. Zabawa w młodego 
odkrywcę może odby-
wać się także bez goto-
wego zestawu.
-  Posiadam figur-

ki, które z jednej strony 
zakończone są pance-
rzem, z drugiej szkiele-
tem dinozaura. Wystar-
czy wybrać się do 

piaskownicy, zabrać kolegę i pędzelek. 
Przy użyciu pędzelka wydobywamy szkie-
let z warstwy piasku i odgadujemy gatu-
nek dinozaura - tłumaczy.
Janek był uczestnikiem zajęć organi-

zowanych w Lesznie przez Uniwersy-
tet Dziecięcy Unikids. Z ogromną uwa-
gą wysłuchiwał wykładów poruszających 
tematykę dinozaurów. Sam także miał 
okazję zaprezentować wiedzę szersze-
mu gronu odbiorców. Poprowadził jedną 
z lekcji w swojej szkole, opowiadając ko-
legom i koleżankom o pasji oraz o tym, 
czym zajmuje się paleontolog. W przy-
szłości chciałbym zostać studentem pa-
leontologii i prowadzić badania w Ame-
ryce. Tam odnaleziono najwięcej śladów 
po dinozaurach.

TEKST I ZDJĘCIE: MATEUSZ 
GOŁEMBKA
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Uważajcie mieszkańcy!
Książka z biblioteki wychodzi do Was

Co to za historia pędzlem napisana na schodach prowadzących do biblioteki? Skąd się tam wzięła i co zapowiada?

- Od dawna mnie kusiło, aby zamalować 
te schody. Przyznaję, nie były najpiękniej-
sze na świecie. Wcześniej próbowaliśmy 
zrobić to dzięki artystom amatorom, póź-
niej utrzymane zostały w klimacie Gro-
chowiaka, a teraz - przy okazji wydania 
książki - postanowiliśmy zainteresować 
mieszkańców nowym sposobem narracji 
- mówi tajemniczo Andrzej Kuźmiński, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lesznie.
Książka, o której mowa, nosi tytuł "Pułapki 

Czasu". Jej autorką jest Ewa Rosolska. 
Nie będzie w tym przesady, jeśli napisze-
my, że to najbardziej leszczyńska z lesz-
czyńskich publikacji.
- Poprzez mural chcemy zachęcić miesz-

kańców do czytania książki oraz do od-
wiedzenia lochów. Uważajcie mieszkań-
cy! Książka z biblioteki wychodzi do Was! 
- przekonuje dyrektor.
Malowidło stanowić ma ponadto swo-

isty punkt wyjścia dla kulturowej tra-
sy śladami bohaterów. Powiedzie do 

rydzyńskiego zamku, gdzie również osa-
dzona została część powieściowej fabuły 
pierwszego tomu.
Autorem muralu oraz okładki książki jest 

Mirosław Małecki z Leszna. Obraz przed-
stawia pierwsze wejście bohaterów do lo-
chów, gdzie nagle spotykają niezwykłe 
postaci i otwierają drzwi do tajemnicy.
- Kompozycja narodziła się po przeczyta-

niu książki - przyznaje Mirosław Małecki. 
- Jest bezpośrednim nawiązaniem do ilu-
stracji w niej zawartych, ktore również są 

mojego autorstwa, stanowi pewien wspól-
ny mianownik.
Nowy mural ma szansę stać się kolejną 

atrakcją Leszna. Atrakcją, która - w połą-
czeniu z publikacją - może na nowo zde-
finiować sposób postrzegania miasta 
w Polsce. Promocja książki ma się odbyć 
8 maja oraz 9 czerwca podczas Nocy Bi-
bliotek. Niech się dzieje!

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Mirosław Małecki przy pracy.

Ewa Rosolska wraz z Mirosławem Małeckim.
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Żużlowe emocje w bankowym wydaniu
Mistrzowska wieloaplikacyjna karta Mastercard dla klientów Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Kibice Unii Leszno, jako kolejni, po sympatykach 
Lecha Poznań i Skry Bełchatów, będą mieli możli-
wość posiadania karty płatniczej w barwach swo-

jego ukochanego klubu. Do dystrybucji trafia właśnie 
Mistrzowska karta efekt współpracy Klubu Unia Leszno 
Sportowa SA i Banków Spółdzielczych SGB. 

Dedykowany, klubowy środek płatniczy, ra-
baty w sklepie klubowym i karta stadiono-
wa zintegrowana z systemem klubu w jed-

nym. Wszystkie te funkcjonalności łączy w sobie 
nowa karta płatnicza Mastercard Unia Leszno dostęp-
na w Bankach Spółdzielczych SGB. Projekt powstał  
z inicjatywy Banku Spółdzielczego we Wschowie i jest 
kontynuacją rozwoju oferty dla sympatyków motoro-
wego sportu. Na podstawie umowy zawartej z Klubem 
żużlowym Unia Leszno Sportowa SA, Banki Spółdziel-
cze, które przystąpią do projektu, będą mogły wyda-
wać kartę płatniczą z logo Klubu. 
- Unia Leszno jest obecnie najbardziej utytułowanym Pol-
skim Klubem żużlowym. W związku z tym postanowiliśmy 
stworzyć coś wyjątkowego dla wszystkich jego kibiców. 
Karta Mastercard Unia jest produktem szytym na miarę, 
przeznaczonym dla osób, które w szczególny sposób chcą 
identyfikować się z Klubem. Dzięki nawiązanej współ-
pracy, kibice i sympatycy Klubu będą mogli nosić barwy 
Unii nie tylko w sercu, ale i w portfelu - mówi Przemysław 
Szpurka, Dyrektor Sieci Sprzedaży Banku Spółdzielcze-
go we Wschowie.
- Cieszymy się z  wdrożenia kolejnego innowacyj-
nego produktu, który łączy funkcje lojalnościowe  
z  płatniczymi a  jednocześnie jest dostępny dla 
klientów mobilnie poprzez aplikację. Korzystając  
z lokalnej relacji biznesowej Banku Spółdzielczego we 

Wschowie z klubem Unia Leszno, stworzyliśmy wspólnie 
wyjątkowy produkt z którego będą mogli korzystać rów-
nież klienci innych Banków Spółdzielczych SGB - mówi 
Robert Tórz, Dyrektor Departamentu Bankowości Inter-
netowej, Mobilnej oraz Kart, SGB-Bank S.A.

Karta Unii Leszno to przywileje dla wszystkich kibi-
ców – płacąc nią otrzymają 15% zniżkę na zaku-
py w sklepie klubowym. Ponadto karta posiada 

funkcję stadionową, uruchamianą na życzenie jej po-
siadacza. Aktualnie posiadacze karnetów na sezon 
2018 mogą również zamienić je na kartę Unii Lesz-
no bez straty funkcjonalności. Dostęp do karty będzie 
możliwy przez aplikację mobilną Portfel SGB, w której 
klient będzie mógł sprawdzić dostępne środki i historię 
operacji dokonanych kartą. 
- To wspaniała inicjatywa, która pozwoli wszystkim kibi-
com Unii Leszno na co dzień identyfikować się z klubem 
podczas dokonywania wszystkich operacji kartowych. 
Przy każdorazowej płatności biało-niebieskie barwy staną 
się znakiem rozpoznawczym prawdziwego fana naszej 
mistrzowskiej drużyny – powiedział Piotr Rusiecki, Pre-
zes Zarządu Unia Leszno Sportowa S.A.

Karta będzie dostępna od 13 kwietnia w oddzia-
łach Banku Spółdzielczego we Wschowie, również 
w oddziale w Lesznie na ulicy Mickiewicza 3 (na-

przeciwko PWSZ w Lesznie) oraz pozostałych Bankach 
Spółdzielczych SGB, które przystąpią do projektu. 

Partnerami strategicznymi projektu
jest organizacja płatnicza

Mastercard i First Data Polska S.A.

Więcej informacji na:

www.bswschowa.pl
www.sgb.pl
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Osiemdziesiąt lat na pełnym gazie
Od pewnego czasu obserwujemy zwiększające się zainteresowa-
nie historią. Liczne portale genealogiczne zyskały sporą popular-
ność. Podobnie jest z dziejami naszego miasta, szczególnie mając 
na uwadze przełomowego „rycerza w rajtuzach”. Jest jednak coś, 
co odróżnia nas od Leszczyńskich, Sułkowskich i innych naszych hi-
storycznych poprzedników. Nie mieli oni w mieście Drużynowych 
Mistrzów Polski na żużlu!

Wszystko zaczęło się 8 ma-
ja 1938 roku. Wtedy to za-
łożony został przez grupkę 

pasjonatów Leszczyński Klub Motoro-
wy. Niewiele ponad rok później, w wy-
niku agresji hitlerowskich Niemiec, jego 
członkowie zostali wezwani do obrony 
Ojczyzny. Szczęśliwie, mimo zawieruchy 
wojennej, ocalała dokumentacja klubowa 
wraz z proporcem. Reaktywacja nastąpi-
ła 2 maja 1946 roku Od 1949 roku klub 
przez kolejnych sześć sezonów zdobywał 
tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Po-
wtórna dominacja nastąpiła na przełomie 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 

a także w końcówce lat osiemdziesiątych. 
Na następny tytuł mistrzowski przyszło 
czekać do roku 2007. W ten oto sposób, 
nasączony pięknymi tradycjami klub, do-
starcza emocji kolejnym pokoleniom do 
dnia dzisiejszego. Stanowi także od lat 
czołową drużynę w rozgrywkach. Kolej-
ne urodziny Królowej Absolutnej to także 
dobry czas na przypomnienie kilku fak-
tów z życia klubu...

Powrót Jarosława Hampela dla wie-
lu nadal pozostaje tematem dys-
kusyjnym. Ze strony części kibi-

ców można usłyszeć i przeczytać różne 

Eastbourne Unia Leszno, 3 lipca 1981 Leszno.

Karykatura żużlowa ze zbiorów W. Przybylskiego.
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Osiemdziesiąt lat na pełnym gazie

zarzuty pod adresem jednego z liderów. 
Nie tak dawno podobna sytuacja doty-
czyła Nickiego Pedersena, po podpisaniu 
przez niego kontraktu z leszczyńskim ze-
społem. Nie zamierzam zabierać stano-
wiska w tej sprawie, stając po jednej czy 
drugiej stronie. Warto jednak pamiętać, że 
nie są to odosobnione sytuacje. Wystar-
czy wrócić pamięcią, bądź zapytać star-
szych sympatyków żużla o transfery z lat 
dziewięćdziesiątych. Trudno zapomnieć 

incydenty towarzyszące zmianom barw 
przez Adama Łabędzkiego. W tym przy-
padku w sprawę zamieszane było tak-
że Ministerstwo Obrony Narodowej. Ła-
będzki zgłosił się do jednostki wojskowej 
we Wrocławiu, z jednoczesnym zamia-
rem startów w tamtejszej Sparcie Aspro. 
Kolejną była tak zwana „sprawa Rafa-
ła Dobruckiego”. Mimo wielu zapew-
nień zawodnik zamiast do Leszna trafił 
do klubu z Piły. Ten w imieniu zawodni-

ka regulował należności za opiekę 
medyczną, metanol oraz korzysta-
nie z obiektu przy Strzeleckiej pod-
czas treningów. Celem poprawy re-
lacji, klub z północnej Wielkopolski 
zaproponował rozegranie meczu to-
warzyskiego. Na początku kolejne-
go dziesięciolecia, po krótkim epi-
zodzie w Lesznie, w dyskusyjnych 
okolicznościach odszedł z klubu 
Rafał Okoniewski. Sytuację zaog-
nił fakt, iż wybrał klub z Zielonej 
Góry. 
Jednym z bardziej zapomnia-

nych tematów są starty Niklasa 
Klingberga. Nie zapisał się udanie 
w dziejach klubu, niemal znika-
jąc bez śladu. Dziś z perspektywy 
czasu wspomina się te wydarzenia 
z sentymentem. Zawodnicy, któ-
rych sytuacje dotyczyły cieszą się 
szacunkiem. Być może czasem 

Drużynowe Mistrzostwa Polski w 1989 roku. REPRODUKCJA: MATEUSZ GOŁEMBKA Jedna z ikon klubu - Roman Jankowski.
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ogromne emocje towarzyszące trans-
ferom są złym doradcą? Najważniej-
sze, aby listy transferowe opierały 
się na zasadach fair play i w tej dy-
scyplinie nie powtórzyły się sytuacje 
z głośno komentowanego transferu 
Neymara. Dla porównania warto do-
dać, że cena jego transferu przewyż-
szała wartość małej wysepki na mo-
rzu Śródziemnym.

Przez osiem dziesięcioleci na 
trybunach pojawiły się nie-
zliczone rzesze kibiców. Ilu 

sympatyków, tyleż ulubionych wy-
darzeń. Poezja żużla nie kończy się 
przecież na słynnej akcji Joe Scree-
na. Wydarzenia pretendujące do ta-
kiego określenia miały miejsce 
także z udziałem leszczyńskich "by-
ków". Odwołam się do trzech przy-
kładów z ostatniego trzydziestole-
cia. Mianem legendarnego można 
określić wyczyn Amerykanina star-
tującego z Bykiem na piersi w 1992 
roku. W IX gonitwie meczu ze Spar-
tą Wrocław, Ronnie Correy - mimo 
upadku na pierwszym łuku - zdo-
łał wywalczyć punktowaną pozycję. 

U progu XXI wieku natomiast klub 
z Leszna zasłynął taktycznym mane-
wrem. W awizowanym przez wło-
darzy składzie nie znaleźli się ob-
cokrajowcy. Spowodowało to, że 
i gospodarze zawody potraktowa-
li „na luzie”. W dniu meczu w Byd-
goszczy uniści pojawili się jednak 
w najsilniejszym zestawieniu z Leigh 
Adamsem na czele. Totalnie zasko-
czyli rywala. Efektem była ogromna 
niespodzianka i wywiezienie zwycię-
stwa znad Brdy. W światku żużlo-
wym nazwano to zagranie „Kostką 
Rufina”. Trzeci przykład odnosi się 
do gonitwy z 2011 r. Podczas zawo-
dów przeciwko ekipie z Torunia nie-
zwykłą walkę stoczyli Damian Ba-
liński i Adrian Miedziński. Był to 
jeden z tych wyścigów, który powi-
nien trwać co najmniej 5 okrążeń… 
i tak też pomyśleli wojownicy. Wal-
ka zakończyła się bowiem na prostej 
już za metą. Pozostaje zaciskać kciu-
ki za dalsze emocje serwowane ki-
bicom i życzyć sezonu bez żadnych 
kontuzji!

TEKST:MATEUSZ GOŁEMBKA
Obóz kondycyjny zawodników Unii w 1947 roku. REPRODUKCJA: MATEUSZ GOŁEMBKA

Drużyna na początku lat dziewięćdziesiątych. Unia Leszno Hackney Hawks 6 Lipiec 1980.REPRODUKCJA: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Kilka innych ciekawostek z klubowego kalendarium:
►ostatnim rekordzistą starego toru przy ulicy Szybowników został w 1952 roku Marian Kuśnierek 
z czasem 78 sekund

►budowa nowego obiektu przy ulicy Strzeleckiej postępowała bardzo sprawnie dzięki pomocy 
kibiców w czynie społecznym. Z zachowanych dokumentów wynika natomiast, że z sekcji ZS Unia 
najsłabiej do budowy przykładała się… sekcja tenisa stołowego

► w czwartej rundzie DMP sezonu 1988 Unia Leszno wygrała w Gorzowie z tamtejszą Stalą 40:0. 
Zawody zostały przerwane po 6. gonitwie w związku ze stwierdzeniem spreparowania toru przez 
gospodarzy

►przez jeden sezon - w 1990 roku - Unia Leszno posiadała stanowisko dyrektora klubu. Funkcję tą 
pełnił Jan Nowicki

►jeden z pierwszych zawodników zagranicznych w klubie, Robert Ralis (zakontraktowany w 
1992 roku) zdobył dla Unii 10 punktów i 4 bonusy. Brał udział w 4 meczach, startując łącznie w 8 
wyścigach

►inny z naszych stranieri, Zdenek Tesar (kontrakt w 1993 roku), startując w zawodach ligowych z 
bykiem na piersi, nie przyjechał do mety ani razu na trzeciej lub czwartej pozycji

►w sezonie 1997 Unia Leszno wywiozła z bardzo trudnych zawodów w Pile rezultat remisowy. 
„Ojcem” sukcesu był Adam Skórnicki. W 15. wyścigu przywiózł za plecami liderów tamtejszej Polo-
nii: Rafała Dobruckiego i Hansa Nielsena
- W turnieju zorganizowanym w lipcu 1997 roku z okazji 450-lecia miasta Leszna triumfował Tony 
Rickardsson

►Klub Sportowy Unia Leszno otrzymał 30 kwietnia 1998 roku odznaczenie „Zasłużony dla Miasta 
Leszna”

►W roku 2000 w zawodach na XXV-lecie startów Romana Jankowskiego zwyciężył Robert Sawina

►Krzysztof Kasprzak jako jedyny, będąc zawodnikiem Biało-Niebieskich, startował jednocześnie 
w lidze węgierskiej. Było to w latach 2004-2005

►2 czerwca 2013 roku Unia Leszno zanotowała najwyższą wygraną w dziejach pokonując Stal 
Rzeszów w stosunku 75:0. Zawodnicy z Rzeszowa nie brali udziału w wyścigach, natomiast najko-
rzystniejszy rezultat z rywalem pod taśmą (w systemie 15-tu biegów) zanotowany został dnia 3 
września 1995 roku - Unia Leszno pokonała drużynę KKŻ Krosno 75:14

Przed meczem w Poznaniu: Rutkiewicz, Stachowski i Smoczyk. Rok 1947.
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Leszczynianka w kraju miłości, czyli jak poczuć sLOVEnię
Słowenia jest krajem o tak małej powierzchni, że czasami ciężko ją znaleźć na mapie Europy. Jest jednak tak piękna i ma tak wiele do 
zaoferowania, że kto raz ją odwiedzi na pewno więcej jej nie pominie. W Słowenii po uszy zakochała się Agnieszka Siegieńczuk, rodowi-
ta leszczynianka, która parę lat temu postanowiła coś zmienić w swoim życiu, a przede wszystkim widok za oknem. Dziś z uśmiechem 
stwierdza, że nad Adriatykiem żyje jej się bardzo dobrze i o kolejnych zmianach na razie nie myśli.

Na Słowenię wybór padł trochę 
z przypadku, a trochę z wy-
boru. Agnieszka jest zapalo-

ną podróżniczką, uwielbia odkrywać 
nowe punkty na mapie, a w kwietniu 
2015 roku, wracając z Włoch, zaha-
czyła o Słowenię i... wpadła jak śliw-
ka w kompot. Jeszcze w tym samym 
roku marzenie o przeprowadzce w ja-
kieś inne miejsce na ziemi zostało 
zrealizowane.  
- Nigdy nie zamierzałam wyemigrować 

z kraju za pieniądzem. Za krajobrazem 
- owszem. W trzy miesiące po powrocie 
z Włoch, w zapakowanym po sufit sa-
mochodzie i psem w bagażniku... poje-
chałam. Wybór padł na Kranj - czwar-
te pod względem wielkości miasto (40 
tysięcy mieszkańców) i stolicę słoweń-
skich Alp.  Długo zastanawiałam się, 
czy to w ogóle ma sens - w nowym 

kraju, bez języka, znajomych, pracy. 
Bez niczego... - wspomina Agnieszka.
Dlatego pierwszym wyzwaniem by-

ła nauka języka. Prawdą jest, że jeśli nie 
chcemy zasilać na obczyźnie tak zwa-
nych zmywaków, musimy wykazać się 
chociażby odrobiną ambicji i posiąść 
umiejętność swobodnej komunikacji 
z tubylcami.
- Naukę zaczynałam od pojedynczych 

wyrazów. Zupełnie jak dziecko, które uczy 
się z rodzicami, ja ćwiczyłam swoje umie-
jętności z mieszkańcami Kranj, przeplata-
jąc słówka z angielskim. Na moje szczęś-
cie każdy tutaj zna ten język! - opowiada.
Chęć mówienia po słoweńsku podykto-

wała również warunki podjęcia pierwszej 
pracy. Wybór padł na dom spokojnej sta-
rości. Agnieszka z wykształcenia jest fi-
zjoterapeutką, miejsce zatem było idealne 
by rozpocząć karierę.

- W tej grupie wiekowej była najmniejsza 
szansa , że wykręcę się mówieniem po an-
gielsku i byłam zmuszona próbować swo-
ich sił po słoweńsku. Prowadziłam po-
ranną gimnastykę  i pomagałam przy 
zabiegach fizykoterapeutycznych.  Wnio-
słam w to miejsce wiele radości. Pensjo-
nariusze cały czas motywowali mnie do 
nauki. Oni czuli się odpowiedzialni za 
mój język - a ja za ich zdrowie i komfort 
przebywania w moim towarzystwie. Bar-
dzo miło wspominam ten czas - kwituje 
Agnieszka.

Dziś komunikacja nie sprawia jej 
najmniejszego kłopotu, a okazja 
ku temu zdarza się codziennie.

- Uczę dzieci pływać, piszę maile, pro-
wadzę swoją działalność gospodarczą - 
wszystko po słoweńsku - zaznacza Ag-
nieszka i dodaje szybko - ostatnio  nawet 

zadano mi pytanie, czy przypadkiem nie 
jestem z Primorskiej (nadmorski region), 
co było dla mnie nie lada wyróżnieniem. 
To oznacza, że z moim akcentem jest już 
naprawdę dobrze. Mieszkańcy Słowe-
nii są niesamowicie dumni z obcokra-
jowców, którzy starają się nauczyć ich 
języka ojczystego. Być może jest to spo-
wodowane tym, że po wojnie w kraju 
mieszka bardzo wielu Serbów, Albańczy-
ków i Bośniaków, którzy przez ponad 20 
lat są nadal zamknięci w swoich enkla-
wach i kompletnie obojętni na kłopotliwą 
komunikację - A tu zjawiam się ja, Pol-
ka z Leszna, która po trzech latach zna ję-
zyk bardzo dobrze - śmieje się Agniesz-
ka - Oczywiście popełniam błędy, które 
w dodatku są bardzo zabawne. Któregoś 
dnia kazałam zapisać swoim zawodnicz-
kom notatkę w zeszycie, jak mi się wyda-
wało. Okazało się, że przejęzyczyłam się 

Debela Peč - szczyt w Alpach Julijskich (2014 m. n. p. m.).
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Leszczynianka w kraju miłości, czyli jak poczuć sLOVEnię
i nakazałam zrobić to w kotlecie, bo zve-
zek to zeszyt, a zrezek to kotlet.

Długo nie mogła uwierzyć w swo-
je szczęście, zastanawiając się 
jak to możliwe, że zupełnie przez 

przypadek dostała szansę pracy z najlep-
szymi słoweńskimi pływakami. W swojej 
grupie treningowej miała między innymi 
zawodniczkę, która przygotowywała się 
do Igrzysk w Rio i jednego z najlepszych 
serbskich pływaków, który w klubie tre-
nował do Mistrzostw Europy w Izraelu. 
Dziś prowadzi w Kranju sekcję pływa-
nia synchronicznego i jest trenerką repre-
zentacji kraju w tej dyscyplinie. Dodatko-
wo pracuje dla miejskiego ośrodka sportu 
spędzając na basenie całe dnie
- Wszystko jest zatem tak, jak być powin-

no - kwituje.
Co sprawiło, że na dobre zadomowiła się 

w Słowenii? Twierdzi, że przede wszyst-
kim otaczająca ją natura
- To mały kraj z wielkim potencjałem. 

Wstaję rano, otwieram okno i patrzę na 
Alpy. Wsiadam w auto i mam pół godziny 
jazdy do Ljubljany, godzinę nad Adriatyk 
- wylicza Agnieszka.
Kiedy ma dzień wolny śniadanie jada 

w Alpach, na obiad wybiera się pod pal-
my, a kolację umawia ze znajomymi we 
włoskim Trieście i nie jest to żaden wy-
czyn, który wymaga zaplanowanej z góry 
logistyki.
- Takie są plusy mieszkania w ma-

łym kraju - śmieje się Agnieszka i doda-
je: - Zachwyca mnie tutejszy spokój, ci-
sza, przyroda, zieleń drzew i kolor wody 
w rzekach. Słowenia jest miejscem, gdzie 
czas płynie wolniej, ludzie nie gonią tak 
bardzo za pieniędzmi, spędzają razem 
czas, czują się swobodnie w swoim towa-
rzystwie. Choć sami o sobie mówią, że są 
zamknięci, myślę, że nam Polakom wie-
le jeszcze do takiej otwartości brakuje - 
stwierdza. - Słoweńcy nie spędzają cza-
su wolnego w domu, tylko spotykają się ze 

Zakończenie pucharu świata w skokach narciarskich, Planica 2018.

ciąg dalszy na następnej stronie
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sobą. Wszędzie widać ludzi pijących nie-
spiesznie kawę w czyimś towarzystwie. 
W każdy piątek z moimi tutejszymi zna-
jomymi urządzamy sobie pogadanki przy 
rakiji. Obracam się także w towarzystwie 
ludzi aktywnych.
Region Gorenjska, w którym miesz-

ka Agnieszka daje wiele możliwości 
i sprzyja rozwijaniu sportowych talen-
tów. Mieszkańcy mają do dyspozycji nie-
zliczone kilometry tras rowerowych i 
narciarskich, możliwość uprawiania wspi-
naczki górskiej, a także organizowania 
spływów kajakowych.

Największe wrażenie po przepro-
wadzce do Kranju zrobiła na niej 
bardzo dobrze rozwinięta baza 

sportowa. W dużo mniejszej miejscowo-
ści od Leszna można pływać na basenie 
o wymiarach olimpijskich, oglądać na ży-
wo skoki narciarskie i kibicować podczas 
meczów hokeja. Tutejsza młodzież jest 
bardzo uzdolniona, większość uczęszcza 
do szkoły muzycznej na dodatkowe zaję-
cia. W szkole przedmioty są praktyczne, 
uczą życia, a nie teorii. W każdej gminie 
przedszkola otrzymują dofinansowanie na 
naukę pływania dla pięciolatków. Obo-
wiązkowa jest nauka jazdy na nartach 
i łyżwach, a wiosną na rolkach. W szko-
le średniej każda klasa ma zaplanowaną 
wycieczkę po Bałkanach w celu nauki 
historii.
Słowenia to bardzo bezpieczny kraj, a 

żeby zostać ukaranym mandatem, trzeba 
się naprawdę mocno natrudzić.
- Informacje o lokalizacji radarów 

i policyjnych patroli udzielane są w każ-
dej stacji radiowej - mówi Agnieszka. Za-
pytana o minusy mieszkania w Słowenii 
odpowiada: - Życie tutaj jest dość drogie. 

Ceny w porównaniu 
do zarobków są bar-
dzo wysokie, a w kra-
ju nadal obecna jest 
korupcja. Każdy oby-
watel musi wyku-
pić dodatkowe ubez-
pieczenie zdrowotne, 
w przeciwnym razie 
zmuszony jest dopła-
cić do każdej wizy-
ty u internisty. Za to 
lekarstwa na recep-
cie są darmowe. Pa-
liwo bardziej opłaca 
tankować się w Au-
strii. Sporym kosztem 
dla budżetu domowe-
go jest winieta na au-
tostrady, ale co z tego, 
skoro w ciągu godziny 
mogę znaleźć się na 
wybrzeżu.

Gdy pytam ją o plany na przy-
szłość kręci przecząco głową 
i mówi, że dobrze jej tu gdzie 

jest. Ma zaplanowany jutrzejszy, 8 go-
dzinny trening na basenie z podopieczny-
mi, w weekend wylatuje do Aten na mię-
dzynarodowe zawody z pływaczkami 
synchronicznymi, a na majówkę zafun-
dowała sobie bilet lotniczy do Leszna, by 
spędzić ją z rodziną i przyjaciółmi.

- Jak tylko zejdzie śnieg z Alp, wybio-
rę się na Triglav, bo „Kdor vsaj en krat 
v zivljeniu ni bil na Triglavu, ni pravi Slo-
venec" (przyp. red. „Kto przynajmniej 
raz w życiu nie był na Triglavie, nie jest 
prawdziwym Słoweńcem") - zdradza jesz-
cze jeden plan i prosi bym napisała, że 
wszystkich serdecznie do siebie zaprasza.

TEKST: BARBARA MENDYKAZ zawodniczkami z klubu Zvezda (Kranjsko Plavalno Društvo Zvezda).

Wschód słońca nad Lublaną - Šmarna Gora.

Meeteing pływacki Zvezda Star - z Rokiem i Gašperem
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REKLAMA

„Grupówki” ciągle na czasie

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

Z pozycji właściciela lub osoby za-
rządzającej firmą niewątpliwie war-
to rozważyć możliwość wykupienia 
grupowego ubezpieczenia swoich pra-
cowników. Nie bez powodu rozwiąza-
nie to jest bardzo powszechne, a mó-
wiąc dokładniej: jest, było i zapewne 
będzie jeszcze długi czas.

Ubezpieczenie swoim pracownikom 
może zapewnić każdy pracodawca, bez 
wyjątku, niezależnie od stażu działalno-
ści czy branży. Tzw. „grupówki” obej-
mują grupy liczone już od 3 osób. Wy-
bór rozmaitych wariantów jest bardzo 
rozbudowany. Swoje indywidualne ofer-
ty w zakresie ubezpieczeń grupowych 
mają praktycznie wszystkie towarzy-
stwa ubezpieczeń operujące na polskim 
rynku. Wycena wyliczona dla danej 
oferty obejmuje nie tylko zakres i sumę 
ubezpieczenia, ale również wiek i liczbę 
pracowników.

Ubezpieczeniem można objąć nie tyl-
ko pracowników, ale również ich mał-
żonków lub partnerów. W przypadku 
ubezpieczeń grupowych pracodawca 
albo potrąca składkę pracownikowi z 

wynagrodzenia, albo sam płaci za pra-
cownika (wówczas, w przypadku śmier-
ci pracownika, zwolniony jest z ekwi-
walentu na rzecz jego rodziny).

Ubezpieczenia grupowe są bardzo ko-
rzystnym rozwiązaniem. W ich przypad-
ku ryzyko rozkłada się na większą gru-
pę osób, przez co wysokość składek jest 
po prostu niższa. Wynosi średnio kil-
kadziesiąt złotych miesięcznie, a więc 
kosztowo jest osiągalna dla każdego 
pracownika.

„Grupówki” działają nieprzerwanie 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w ty-
godniu (uwzględniają nie tylko wypadki 
w czasie i miejscu pracy). Są komplek-
sowym zabezpieczeniem na wypadek 
śmierci, rozmaitych wypadków, cho-
rób czy przypadków rodzinnych (np. 
urodzenie czy śmierć dziecka). Umo-
wy podpisywane są zwyczajowo na rok, 

potem można na nowo porównać do-
stępne na rynku oferty i ewentualnie 
zmienić ubezpieczyciela.

Przedstawicielom tzw. wolnych za-
wodów (np. lekarzom czy prawnikom) 
polecamy grupy otwarte. Zasady ubez-
pieczenia są takie same jak w przypad-
ku „grupówek”, z tą różnicą, że ubez-
pieczamy tylko siebie, nie firmę.

Serdecznie zachęcamy wszystkich 
przedstawicieli firm do zapoznania się 
z naszą ofertą. Zapraszamy do biu-
ra przy ul. Leszczyńskich 40. Z przy-
jemnością porozmawiamy z Państwem 
na temat Państwa potrzeb związanych 
z ubezpieczeniem grupowym kadry 
pracowniczej i pomożemy w doborze 
oferty „szytej na miarę”, dopasowanej 
do potrzeb i możliwości.

Zapraszamy!

(3
4/

20
18

)
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Keratoliza dziobata (KA) jest częstą 
przyczyną wizyt w gabinetach podolo-
gicznych. Jest to choroba skóry stóp, 
będąca (ogólnie ujmując) wynikiem 
wzmożonej potliwości i obecności wielu 
bakterii bytujących na naskórku.

 Typowym, charakterystycznym obrazem dla 
keratolizy dziobatej są nadżerki w postaci punk-
towych lub rozlanych zagłębień, które tworzą się 
na skutek działania bakterii keratolitycznych; in-
ne bakterie, wytwarzając estry tiolowe odpowia-
dają za nieprzyjemny zapach. Do objawów czę-
sto zalicza się także świąd skóry.

Czynniki sprzyjające powstaniu/ nasila-
jące keratolizę dziobatą:
- nadpotliwość stóp
- ciasne, syntetyczne lub nieprzewiewne obu-

wie, skarpety
- wielogodzinne noszenie zamkniętego 

obuwia
- ciężkie prace fizyczne (KA częściej dotyczy 

mężczyzn)
- nieodpowiednia higiena
- klimat (wysoka wilgotność + wysoka 

temperatura)
- charakter zawodowy (częściej u żołnierzy, 

wyczynowych sportowców)

- miejsca wzmożonego nacisku na stopach
- nadmierne moczenie stóp w wodzie

Co robić?
Przede wszystkich unikać czynników wymie-

nionych powyżej.
- wybierać skarpety z naturalnych włókien
- nosić obuwie dostosowane do pogody i kli-

matu, z niesyntetycznych materiałów
- po myciu dokładnie suszyć stopy (wskazane 

jest używanie suszarki)
-  stosować preparaty osuszające, 

antyperspiranty
- stosować właściwą profilaktykę, unika-

jąc mechanicznego nadmiernego ucisku 
w obuwiu

Kiedy nic nie pomaga należy udać 
się na konsultację do podologa.

Przypadek PODOlove
Mężczyzna, 29 lat. Zgłosił się do gabi-

netu, zaniepokojony dołeczkowatymi za-
głębieniami na skórze obu stóp i uskar-
żający się na nieprzyjemny zapach. 
W czasie wywiadu okazało się, iż męż-
czyzna nosi na co dzień buty wizytowe, 
uciskające stopy przez ponad 8 godzin, 
a problem ustępuje całkowicie w czasie 

urlopu letniego, kiedy nosi klapki lub sanda-
ły. Na podstawie wywiadu oraz obrazu usta-
liłam, że mam do czynienia z keratolizą dzio-
batą. W czasie pierwszej wizyty oczyściłam 
nadmiar zrogowaciałego naskórka. W cza-
sie tej wizyty udało się uzyskać równą po-
wierzchnię naskórka obu podeszw. Do domu 
zaleciłam, jak w opisie powyżej, preparaty 
wysuszające i przeciwbakteryjne. Mężczy-
zna odbył następnie jeszcze kilka wizyt w ga-
binecie. Z czasem zaczął stosować się do 
zaleceń w coraz większym zakresie. Obec-
nie nie ma żadnych zmian nadżerkowych, 
a zabiegi podologiczne stosuje wyłącznie 
profilaktycznie.

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

Rotacyzm, zwany też reraniem

(3
6/

20
18

)

Monika Wawrzyniak
neurologopeda
tel. 603-652-222
tel. 65 529-29-29
Leszno, ul. Kiepury 12 (budynek VigorMed)
Przyjęcia:
poniedziałki (godz.16-20)
piątki (godz. 16-20)

Rotacyzm jest wadą wymowy polegają-
cą na nieprawidłowej realizacji głoski r.

Głoska r zaliczana jest do głosek trud-
nych do wymówienia, głównie ze wzglę-
du  na występującą w jej artykulacji wi-
brację koniuszka języka. Wibracja języka 
wymaga elastyczności  tego narządu oraz 
szybkości i precyzji jego ruchów. R ja-
ko głoska fizjologicznie trudna, należy do 
grupy najpóźniej pojawiających się w wy-
mowie dziecka, około 5 roku życia. Poja-
wienie się poszczególnych głosek w wy-
mowie, w tym także r, jest oczywiście 
związane z indywidualnym tempem i ryt-
mem rozwoju dziecka. U jednych prze-
biega on szybciej, u innych wolniej. Sto-
pień rozwoju wymowy zależy od wielu 
czynników, głównie wpływów środowi-
skowych, kultury pedagogicznej rodzi-
ców oraz od psychofizycznego rozwoju 
dziecka.

Stadia rozwoju głoski r w warunkach 
normalnie kształtującej się mowy dziecka 
przedstawiają się następująco: o (brak 
głoski) - j - l - r. Należy jednak podkre-
ślić, że w procesie rozwoju wymowy 
u dziecka nie muszą występować wszyst-
kie wymienione stadia, a jeśli występują, 

to przejścia między nimi często mogą być 
płynne i niezauważalne.

Przyczyn wadliwej artykulacji r, jest 
wiele:
● nieprawidłowa budowa i funkcjonowa-

nie języka, np. zbyt duży i gruby,
● brak pionizacji języka,
● wzmożone lub osłabione napięcie 

mięśniowe,
● niedostateczna sprawność ruchowa 

czubka języka, który nie wykonuje subtel-
nych ruchów wibracyjnych,
● skrócenie wędzidełka podjęzykowego,
● wady zgryzu, zwłaszcza zgryz otwarty,
● obniżony poziom słuchu,
● zaburzenia słuchu fonemowego 

i fonetycznego,
● czynniki środowiskowe, np. nieprawid-

łowe wzorce wymowy osób z otoczenia 
dziecka.

Rodzaje RERANIA, czyli na czym po-
lega nieprawidłowa artykulacja głoski R.

Nieprawidłowa wymowa głoski r mo-
że mieć różne formy. Głoska r może być 
zastąpiona innymi głoskami, pomijana 
w wyrazie lub zniekształcana.
W zależności od miejsca artykulacji 

wyróżnia się następujące rodzaje rerania 
(rotacyzmu) właściwego:
● Reranie języczkowe - (francuskie) to 

najczęściej spotykana postać rotacyzmu. 
Artykulacja r polega na wibracji języcz-
ka będącego zakończeniem podniebienia 
miękkiego.
● Reranie policzkowe -pod wpływem 

strumienia wydychanego powierza drga 
jeden policzek (czasami dwa).
● Reranie wargowe - podczas artykulacji 

wibrują wargi, zdarza się , że tylko górna.
● Reranie wargowo-zębowe - następuje 

drganie górnej wargi zbliżonej do dolnych 
siekaczy lub wargi dolnej zbliżonej do sie-
kaczy górnych.
● Reranie krtaniowe - wadliwa, krtanio-

wa artykulacja głoski r.
● Reranie podniebienne - podczas arty-

kulacji wibruje całe podniebienie miękkie.
● Reranie gardłowe - przy artykulacji ob-

sada języka zbliża się do tylnej ściany gardła.
● Reranie międzyzębowe - powstaje, 

gdy czubek języka podczas drgania wsu-
wa się między dolne i górne zęby.

Korekcję zaburzeń artykulacyjnych 
przeprowadza się w trzech etapach. Są 
to: etap wstępny, etap przygotowawczy 
i etap właściwej pracy korekcyjnej.
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Leszczynianie zdominowali Złoty Kask. 
Najpierw w komplecie przebrnęli przez 
eliminacje. W Poznaniu zwyciężył Koło-
dziej, z 4. miejsca awansował Smektała. 
W gdańsku triumfował Kubera, a w Os-
trowie Wielkopolskim 2. był Hampel. Fi-
nał turnieju odbył się w Pile. Złoty Kask 
powędrował na głowę Jarosława Ham-
pela. Janusz Kołodziej zajął 3. lokatę. Tuż 
za podium uplasował się Bartosz Smek-
tała. Dominik Kubera był 14.

Ekipa Fogo Power znowu najlepsza. 
W Rzeszowie zorganizowano drugi te-
goroczny turniej Speedway Best Pairs. 
Niespodzianki nie było. Podobnie jak 
w pierwszej rundzie tak i tym razem 
triumfowała drużyna złożona z repre-
zentantów Fogo Unii Leszno. Jarosław 
Hampel wywalczył 14 punktów i 3 bo-
nusy, a Emil Sajfutdinow 14 punktów i 1 
bonus.

Unia Leszno świętuje 80-lecie. Z tej okazji 
w Lesznie zorganizowano dwie wysta-
wy: pierwszą w Bibliotece Dworcowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie 
(czynna była do końca kwietnia), dru-
gą w Archiwum Państwowym (czyn-
na do końca czerwca). Eksponatów 

w Archiwum jest wiele, zachęcamy do 
zwiedzania.

►PGE EKSTRALIGA
Mistrzowskie doładowanie od począt-
ku sezonu. Wystarczyły zaledwie 3 ko-
lejki rundy zasadniczej, aby broniący 
mistrzowskiego tytułu reprezentanci 
Fogo Unii Leszno objęli prowadzenie 
w ligowych zmaganiach. Zaczęli od 
cennego remisu na Stadionie Olim-
pijskim we Wrocławiu, gdzie mierzyli 
się z wicemistrzami Polski z ubiegłego 
sezonu. Potem był triumf na „Smo-
ku” nad ekipą z Gorzowa, okraszony 
wspaniałym ściganiem. Wreszcie przy-
szedł czas na pogrom w Grudziądzu... 
Dodajmy, że w dotychczasowych 
spotkaniach Byki były kadrowo osła-
bione. Z powodu kontuzji nie ścigał 
się póki co jeden z liderów zespołu 
Piotr Pawlicki. Już po zamknięciu tego 
numeru „Leszczyniaka” podopieczni 
Piotra Barona podejmowali w Lesznie 
ekipę Falubazu Zielona Góra.

Wrocław 45 – 45 Leszno
(Hampel 12, Picz n/s, Kurtz 3+2, Koło-
dziej 11+1, Sajfutdinow 7+2, Kubera 
6+1, Smektała 6+1)

Leszno 48 – 42 Gorzów
(Hampel 9, Lidsey 0, Kurtz 7+1, Koło-
dziej 11, Sajfutdinow 12, Smektała 3, 
Kubera 6+2)

Grudziądz 28 – 62 Leszno 
(Hampel 7+1, Picz n/s, Kurtz 12+2, Ko-
łodziej 11+2, Sajfutdinow 9+1, Kubera 
10+2, Smektała 13+1)

►2. LIGA ŻUŻLOWA
Mocnym akcentem rozpoczęto nowy 
rozdział w historii rawickiego żużla. 
Stainer Unia Kolejarz Rawicz najpierw 
pokonała KSM Krosno 51:39, a potem 
rozgromiła Polonię Bydgoszcz 62:28. 
Oba mecze odbyły się na Stadionie im. 
Floriana Kapały. Po zamknięciu tego 
numeru „Leszczyniaka” Niedźwiadki 
walczyły w Rzeszowie.

Rawicz 51 – 39 Krosno
(Baliński 9, Pawlak 6, Lidsey 8+1, Ko-
nopka 8+3, Albin 2+1, Szlauderbach 
11+1, Trofimow jr 7+1)

Rawicz 62 – 28 Bydgoszcz
(Baliński 12, Pawlak 6+1, Lidsey 10+1, 
Wells 7+2, Worrall 10+3, Szlauderbach 
8+1, Trofimow jr 9+2)

ŻUŻEL PIŁKA NOŻNA
Niemoc bramkowa Stainer Polo-
nii 1912 Leszno. W pięciu ostatnich 
meczach podopieczni Jędrzeja Kę-
dziory – pomimo niezłej gry – zdo-
łali zdobyć tylko jedną bramkę. Naj-
pierw zremisowali 0:0 w derbach 
z Rawią Rawicz, potem identycznym 
wynikiem zakończyli pojedynek 
z Kanią Gostyń. Następnie Leszczy-
nianie udali się do Kościana, gdzie 
polegli 2:1. Humorów kibicom nie 
poprawili również w Turku, gdzie 
przegrali 1:0. Do trzeciej porażki 
z rzędu doszło przed własną pub-
licznością. Victoria Września poko-
nała gospodarzy 0:1. Po kiepskiej 
serii Stainer Polonia zajmuje miejsce 
w środku IV-ligowej tabeli.

WARCABY
Z workiem medali wrócili do domu 
z XXXVI Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Juniorów w Warcabach 
100-polowych zawodnicy UKS Ro-
szada Lipno. 7 zawodniczek i 5 za-
wodników wywalczyło w sumie aż 16 
medali.
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KOSZYKÓWKA 
MĘŻCZYZN

Dzieje się! Najpierw koszykarze Jamalex Polo-
nii 1912 Leszno dokończyli sezon zasadniczy, 
wygrywając w Trapezie z KK Warszawa 96:65, 
a potem pokonując lidera tabeli I Ligi Spójnię 
Stargard na jego terenie 78:85. Podopieczni 
Łukasza Grudniewskiego zakończyli pierwszą 
część rozgrywek na drugim miejscu.

W play-off trafili na ekipę z Pruszkowa (7. miej-
sce w tabeli). Łatwo nie było. Pierwsze dwa 
mecze w Lesznie przysporzyły wielu emocji. 
Pierwszy pojedynek Leszczynianie wygrali 
(dzięki znakomitej końcówce) 81:65, w drugim 
– ku zaskoczeniu kibiców – polegli 60:71. Prze-
budzenie nastąpiło w Pruszkowie. Tam łupem 
naszych zawodników padły oba mecze (65:73 
i 60:66), dzięki czemu Leszczynianie triumfowali 
w pierwszej fazie play-off 3:1 i awansowali do 
półfinału rozgrywek.

Przed nimi trudne pojedynki z Sokołem Łańcut.

TRIATHLON
Przed miesiącem reprezentantka Realu 64-sto 
Leszno Agnieszka Jerzyk była najlepszą z pań ry-
walizujących w zawodach Iron Man w odległym 
Tajwanie. W kolejnych „żelaznych” zawodach rów-
nież odniosła wielki sukces. Tym razem triumfo-
wała w chińskim Liuzhou.

PIŁKA RĘCZNA
Nie jest łatwo o punkty na pierwszoligowych 
parkietach. Szczypiorniści Realu Astromal 
Leszno mają za sobą kolejne trudne i zacięte 
przeprawy. Najpierw pokonali w Trzynastce 
MKS Mazur Sierpc 27:25, a następnie polegli 
w Grudziądzu w meczu z outsiderem rozgry-
wek 36:32. Podopieczni Macieja Wieruckiego 
zajmują miejsce w środku pierwszoligowej 
tabeli.

KRĘGLARSTWO
Choć rozgrywki ligowe dobiegły już końca, 
doczekaliśmy się kolejnych sukcesów przed-
stawicieli Polonii 1912 Leszno. W Tucholi, 
w trakcie kręglarskich Mistrzostw Polski Junio-
rek i Juniorów do lat 18, panie zdobyły łącznie 
4 medale (złoty Angelika Ciszewska, srebrne: 
Nicoletta Dudziak, duet Nicoletta Dudziak - 
Angelika Ciszewska oraz drużyna w składzie: 
Nicoletta Dudziak, Angelika Ciszewska, Anna 
Łochowicz i Marcelina Stróżyńska).

Z kolei w Brzesku, podczas kręglarskich Mi-
strzostw Polski w Juniorów, na tytuł mistrza 
zapracował Mateusz Klecha, a srebro wywal-
czył duet Mateusz Klecha - Kamil Kozłowski.

FUTSAL
Sezon ligowy futsalu dobiegł końca. Zawodnicy GI Ma-
lepszy Futsal Leszno na koniec debiutanckiego sezonu 
w I Lidze przegrali w Lęborku 0:2, w Chojnicach z liderem 
tabeli 8:4 i w hali Trapez z ekipą z Warszawy 5:6. Ostatecz-
nie beniaminek zajął 8. miejsce w lidze, dostarczając po 
drodze leszczyńskim kibicom wielu emocji.

REKLAMA

TEKST: MICHAŁ DUDKA

U nas Twoja reklama ŻYJE cały miesiąc!

Dzwoń: 603-668-780AU
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Muzyka z serca płynie

Marcin Szymański jest ucz-
niem klasy maturalnej Zespo-
łu Szkół nr 2 w Lesznie. Jest 

osobą zdolną, szczerą, zdecydowaną, dą-
żącą zawsze do celu. Często budzi skraj-
ne emocje:
- Nie jestem osobą “pomiędzy”. Moż-

na mnie kochać lub nienawidzić 
- podkreśla. 
Wystarczy jednak chwilę z nim poroz-

mawiać, aby zrozumieć, że jest bardzo 
koleżeński, otwarty oraz inteligentny. 

Fascynacja

Nieodłączną częścią dzieciństwa była 
dla Marcina muzyka. Już w wieku pię-
ciu lat regularnie słuchał najpopularniej-
szych stacji radiowych:
- Już wtedy czułem, że dzień bez muzyki, 

to dzień stracony. Nie rozumiałem teks-
tów piosenek, ważne było samo słucha-
nie. Bardzo lubiłem Madonnę, Beyonce, 
Mroza. Dopiero w drugiej klasie szko-
ły podstawowej zacząłem się fascyno-
wać rapem. Moim idolem był Eminem 
- wspomina. 
Marcin, oprócz słuchania, tworzył także 

własne teksty piosenek. Pierwszy napisał 
w trakcie oglądania programu “Jak oni 
śpiewają”. Składał się z ośmiu wersów, 

Richard Wagner powiedział 
kiedyś, że muzyka to począ-
tek i koniec wszelkiej mowy. Za 
jej pomocą można wyrazić naj-
głębsze uczucia, ale także bła-
hostki życia codziennego. Mar-
cin Szymański, autor płyty "Za 
dużo. Przysięgam", wpisuje się 
fenomenalnie w słowa niemie-
ckiego wirtuoza.

nie miał rymów.
- Ale za to był mój! - dodaje.
Playlista Marcina jest bardzo zróżni-

cowana. Przeważa w niej klasyczny rap 
(rhythm and poetry), ale nie tylko. Znaj-
dziemy na niej hip-hop włoski, rosyjski, 
francuski oraz niemiecki.
- Słucham także utworów Marii Peszek, 

Skylar Grey, Czesława Mozila, a nawet 
Marylina Mansona. Nie lubię się ogra-
niczać. Słucham muzyki, a nie gatun-
ków. Dzięki temu mam otwartą głowę 
oraz czerpię z niej zdecydowanie więcej 
- wyjaśnia. 

Poezja piosenki

Marcin lubi pisać teksty piosenek, po-
nieważ za ich pomocą może wyrazić 
swoje uczucia. Latem 2015 roku zdecy-

dował się na nagranie własnej 
płyty. Dzięki muzyce po-
kazuje innym swoje serce.
- Bardzo często przez nor-

malną rozmowę jestem od-
bierany zupełnie inaczej, 
niż tego oczekuję. Na pły-
cie mogę przekazać szcze-
rze swoje uczucia, poglądy, 
a także swój charakter. Nie 
ma ryzyka, że ktoś mnie nie 
zrozumie… - wyjaśnia. 
Napisanie dobrego utwo-

ru jest niezwykle trudne. 
W trzy minuty trzeba streś-
cić całe swoje przemyśle-
nia. Należy to zrobić w ta-
ki sposób, aby nie zanudzić, 

ani nie zmęczyć słuchacza. Ogromną ro-
lę odgrywa podkład, który musi ideal-
nie komponować się z uczuciami przeka-
zywanymi w piosence. Tylko najlepsze 
utwory potrafią przez 180 sekund opo-
wiedzieć wspaniałą historię. 

Za dużo. Przysięgam. 

Tytuł albumu Marcina Szymańskiego 
jest bardzo intrygujący, ale jednocześnie 
prosty. W trzech słowach zostało wyra-
żone całe przesłanie, którym kierował się 
młody artysta.
- Przez długi czas nie mogłem wymy-

ślić nazwy mojej płyty. Zastanawiałem 
się nad tym tygodniami. Nie potrafiłem 
jednym słowem nazwać towarzyszących 
mi uczuć. W końcu uznałem, że pomy-
słów jest… za dużo. Przysięgam, ponie-
waż... mówię teraz prawdę, nie kłamię 
- tłumaczy. 
Nagranie własnej płyty jest bardzo trud-

ne. Każdy utwór musi być oryginalny, 
ale jednocześnie musi łączyć się z pozo-
stałymi. Słuchacz powinien mieć wraże-
nie, że słucha kilkanaście wątków, wcho-
dzących w skład jednej historii. Teksty 
nie powinny się także za bardzo różnić 
pod względem formy oraz kompozycji.
- Jeden utwór pisałem średnio cztery go-

dziny. Oczywiście co jakiś czas wnosiłem 
pewne korekty. Starałem się, aby każdy 
tytuł piosenki był intrygujący dla słucha-
cza, ale także stanowił dla niego pewną 
podpowiedź - dodaje.
Marcin inspirował się własnym życiem, 

obserwacjami współczesnego świata 

oraz znanymi osobami. Chciał, aby każ-
dy tekst przedstawiał jego subiektyw-
ną opinię na temat danego problemu. 
W konsekwencji powstało dwanaście 
utworów. Sukcesu nie dałoby się jednak 
osiągnąć bez przyjaciół.
- Płytę nagrywałem w prowizorycznym 

studio, przygotowanym przez mojego ko-
legę, Nikodema Hromadę. Bartek Jen-
czyk pomagał mi ze sprzętem. Obróbką 
dźwięku zajął się Daniel Brkić. Okładka 
to efekt ciężkiej pracy Adama Szelążka. 
Damian Kuik zrobił niesamowite grafiki, 
natomiast Asia Wyzuj oraz Kamil Łakom-
ski zdjęcia promocyjne. Wszystkim moim 
przyjaciołom należy się dożywotni szacu-
nek. To niesamowite uczucie, gdy wiesz, 
że nie tylko ty wierzysz w swoje marzenia 
- wyjaśnia. 
Dla Marcina każdy utwór ma ogromne 

znaczenie, jednak najbliższa sercu jest 
piosenka “Tak jak ja”.
- Dlaczego? Ponieważ opisuje ona naj-

gorszy typ osób, przez które miałem wy-
łącznie problemy, szczególnie te o podło-
żu psychicznym - wyjaśnia. 

Koncert

Marcin występował przed publicznością 
już w gimnazjum. Jednak dopiero kilka 
tygodni temu miał swój pierwszy w ży-
ciu, profesjonalny koncert przed dużym 
audytorium.
- Czułem energię, adrenalinę oraz ciar-

ki. To było niesamowite uczucie, gdy 
usłyszałem, że ludzie znają trzy wersy 
moich utworów. Motywowało mnie to do 
rapowania razem z nimi. Największą na-
grodą dla mnie był fakt, że utwory, które 
pisałem godzinami, były tak chętnie śpie-
wane przez publiczność! - wspomina. 
Dla wielu osób wyzwanie stanowi połą-

czenie nauki, obowiązków z pasją. Mar-
cin poradził sobie z tym fenomenalnie. 
Większość utworów powstała w czasie 
wakacji, więc nauka do matury nie była 
jeszcze aż tak intensywna. Choć czasami 
trzeba było wybierać
- Co wybierałem częściej? Niech ocenią 

słuchacze… - podkreśla.
Marcin ma zawsze włączony notatnik 

w telefonie. Każdą ciekawą myśl notuje, 
ponieważ zawsze będzie można ją póź-
niej wykorzystać. 
- Moja przyszłość? Chcę się oddać mu-

zyce - kończy. 
Marcin obiecuje, że jeszcze w tym roku 

pojawi się coś nowego… Trzymamy go 
za słowo! 

TEKST: KAMIL DUDKA
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Mega pozytywne zaskoczenie
W Irlandii i Irlandii Północnej w sie-
ci sklepów Lidl wprowadzono nietu-
zinkowe udogodnienie dla osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin, zwane 
„Cichymi wieczorami dla osób z au-
tyzmem”. Słuszność decyzji potwier-
dził poprzedzający nowinkę program 
pilotażowy. Od początku maja we 
wszystkich marketach w każdy wto-
rek w godzinach 18-20 sklepy mają 
być dostosowane do potrzeb klientów 
ze spektrum autyzmu. Brak zapowie-
dzi głosowych i muzyki, lekko przyga-
szone światło, pierwszeństwo do kas 
i przyciszone odgłosy skanerów, wspar-
cie pracowników czy wreszcie moż-
liwość wprowadzenia między regały 
psa przewodnika 
– to udogodnie-
nia, na które oso-
by ze spektrum 
a u t y z m u  b ę -
dą mogły bez-
względnie liczyć. 
Do tego, w „bez-
płatnej ofercie ir-
landzkiego Lidla”, 
współpraca z or-
ganizacjami poza-
rządowymi dzia-
łającymi na rzecz 
osób niepełno-
sprawnych, zwięk-
szanie świadomości społecznej wśród po-
zostałych klientów i tak dalej.
Chapeau bas, marko Lidl. Brawo! 

Mega negatywne zaskoczenie
Spotykam znajomą, mieszkankę Lesz-
na. Dawno się nie widzieliśmy. Mimo 
to jej pierworodny pozdrawia mnie 
z daleka. Poznał mnie! Niezwykle sym-
patyczny i otwarty chłopiec, zawsze 
uśmiechnięty. Niestety, wredny kom-
pan w postaci autyzmu nie odpuszcza 
mu ani na chwilę. Ma też wiele innych 
schorzeń. Generalizując i on i jego ro-
dzina swoje wycierpieli. Mimo to są 
bardzo pozytywni i otwarci, mają w so-
bie mnóstwo energii i radości.
Znajoma zaczyna dopytywać co 
u mnie, ja oczywiście odwdzięczam 
się tym samym. Po chwili dobre emo-
cje nieco opadają. Po raz kolejny sły-
szę z jej ust o przypadkach, które nigdy 
nie powinny się wydarzyć. W sklepie 
na nich źle spojrzeli, bo chłopiec 

O co nam chodzi?!
Jedno słowo, jeden gest potrafi mocno zaboleć. Jeśli więc nie 
pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj. Postaraj się zrozumieć 
tych, którzy nie wiedzą lub nie pamiętają, jak wygląda życie bez 
większych zmartwień.

emocjonalnie domagał się słodyczy. 
W kościele, bo przez chwilę hałasował. 
W kolejce do lekarza, bo w obliczu stre-
su był wobec matki nieco agresywny. 
A w restauracji (jednej z najbardziej 
„renomowanych” w Lesznie) kelner-
ka grzecznie dała do zrozumienia, że 
gościom nie podoba się jego głośny 
śmiech… chociaż wiedziała, że chło-
piec w towarzystwie bliskich świętował 
urodziny.
– I powiedz mi teraz, co ja mam robić 
w takich sytuacjach? Przecież on jest 
chory i nie nad wszystkim można zapa-
nować – mówi zdegustowana matka. 
– Staramy się go ze wszystkim oswajać. 
Nie zamykamy się w domu, bo nie wsty-
dzimy się choroby. Chcemy normalnie 

żyć… więc powiedz mi, co ja mam zro-
bić? Mam każdemu tłumaczyć spra-
wy oczywiste?! Przecież widać, że jest 
chory…
Milczę, bo nie wiem co odpowiedzieć.

Ja
Taka rozmowa potrafi męczyć przez kil-
ka dni. No bo – do cholery – co z nami, 
ze społeczeństwem, jest nie tak?! Skąd 
ta nietolerancja i brak zrozumienia się 
biorą? Czego oczekujemy od niepełno-
sprawnych i ich rodzin? 

My
Wielcy dają sygnał do działania. Wzo-
rów godnych naśladowania jest wo-
kół nas mnóstwo. Wspomniany Lidl to 
tylko kolejny z wielu przykładów. Inne 
czają się za rogiem.
A skoro wielcy mogą, to my – malucz-
cy – możemy tym bardziej. Albo nawet 
musimy.

ZAUFANY
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Na Targach Dom i Ogród, które odbyły się w leszczyńskiej Hali Trapez, swoje sto-
isko miało przedsiębiorstwo AMBIT z Leszna. Firma zaprezentowała klientom 
różne rodzaje kamienia, znakomite na przykład do eleganckiego wykończenia 
wnętrz. Specjaliści z przedsiębiorstwa tłumaczyli, który materiał do czego najle-
piej zastosować, ponadto każdy z prezentowanych kamieni można było dotknąć, 
sprawdzając jego fakturę. Obecnie kamień jest najlepszym materiałem do wielu 
zastosowań. Świetnie spisuje się między innymi na schody czy jako parapety. Bio-
rąc pod uwagę jego trwałość, nie jest rozwiązaniem drogim.

Kamień pięknie
prezentował się

na targach Leszczyński Sanepid przypomina, że w nadchodzącym okresie letnim wzra-
sta ilość zatruć pokarmowych. Czym one są i jak się przed nimi ustrzec?

Zatrucie pokarmowe to ostre schorzenie żołądka i jelit spowodowane drobno-
ustrojami chorobotwórczymi, najczęściej pałeczkami salmonella, które wnikają 
do organizmu razem z pożywieniem. Namnażaniu bakterii sprzyja wyższa tem-
peratura, połączona z niewłaściwie przygotowywaną lub przechowywaną żyw-
nością. Dotyczy to szczególnie produktów takich jak jaja, mięso czy mleko. Szcze-
gólnie niebezpieczne są produkty zawierające surowe jaja (majonezy, kremy, 
lody) lub rozdrobnione potrawy mięsne (galaretki, pasztety, pierogi).  
Objawy chorobowe pojawiają się w przedziale od 6 do 72 godzin od zakażenia. 
Cechami charakterystycznymi się bóle brzucha, gorączka, biegunka, czasami 
nudności i wymioty. U niemowląt, małych dzieci, ludzi wyniszczonych choro-
bami lub u osób w podeszłym wieku choroba może przebiegać bardzo ciężko, 
ze zmianami w narządach wewnętrznych, stawach, a nawet z zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych.

Jak uniknąć salmonelli?

► myć ręce przed przygotowywaniem posiłku, przed spożywaniem każdego po-
siłku, po każdorazowym korzystaniu z toalety
►myć dokładnie sprzęt kuchenny i naczynia
►zaopatrywać     się w produkty spożywcze w takich punktach, które gwarantują 
właściwą jakość zdrowotną i odpowiednie przechowywanie żywności
►sprawdzanie terminów przydatności do spożycia i unikanie żywności niewia-
domego pochodzenia
►spożywanie produktów bezpośrednio po przygotowaniu
►prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych w lodówce
►jaja używane do wyrobu potraw nie poddawanych działaniu wysokiej tempe-
ratury przed wybiciem należy wyparzać przez 10 sekund we wrzącej wodzie
►wyroby sporządzane na bazie surowych jaj należy schładzać, przechowywać
w niskiej temperaturze i jak najszybciej spożyć

Nie daj się 
salmonelli!

 Tymi słowami otwarł wystawę z okazji 335. rocznicy 
założenia poczty w Lesznie Lech Woźny, prezes Koła 
Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie. Słowa nie 
zostały rzucone na wiatr. Licznie przybyli goście mieli 
okazję posłuchać ucznia klasy fortepianowej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie, Miłosza Na-
wrockiego. To nie jedyne doznania muzyczne towa-
rzyszące wernisażowi. Sławomir Tomków umilał czas 
grając na trąbce.
Na wystawie możemy zobaczyć wiele cennych 
obiektów, z których wiele pamiętamy z czasów użyt-
kowania. Eksponowane są także listy z różnych epok 
dziejowych. Wśród nich list napisany w  Lesznie 4 
kwietnia 1764 roku mający adresata w Rydzynie.
Zdecydowanie polecam wizytę w synagodze, aby 
zapoznać się z wystawą. To dobra okazja do chwili 
refleksji. Obecna cyfryzacja wypiera tradycyjną kore-
spondencję. Wystawa czynna będzie do 19 maja br.

TEKST I ZDJĘCIA: MATEUSZ GOŁEMBKA

Poczta ma służyć pobudzeniu zmysłów
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Międzynarodowe staże zawodowe
szansą dla leszczyńskich uczniów

Przez ostatnie dwa lata 
Fundacja Centrum Ak-
tywności Twórczej reali-
zowała projekt pn. “Dziś 
Stażysta, Jutro Specja-
lista. Program rozwojo-
wy i rozwój kompeten-
cji kluczowych uczniów 
leszczyńskich szkół po-
nadgimnazjalnych”, 
w  ramach którego 28 
uczniów wyjechało na 
międzynarodowe prak-
tyki zawodowe.

Projekt został dofinanso-
wany z Funduszy Europej-
skich i umożliwił odbycie 
trzytygodniowych sta-
ży zawodowych w Niem-
czech, Bułgarii i Wielkiej 
Brytanii uczniom kształ-
cącym się w  zawodach 
technik informatyk oraz 
technik logistyk/spedytor z 3 szkół: 
ZSE w Lesznie, ZSTCKZiU w Lesznie 

Trwa budowa przejścia
podziemnego do Zaborowa

Postępują prace przy budowie przejścia podziemnego dla pieszych i rowe-
rzystów pod torami kolejowymi na linii łączącej Poznań z Wrocławiem.

Skróci on drogę do Zaborowa, nie tylko od strony centrum, ale przede wszyst-
kim z osiedli mieszkaniowych położonych na południowych obrzeżach miasta. 
Łatwiej też będzie dotrzeć z Zaborowa do położonego na południu Leszna kom-
pleksu handlowego. Będzie to duże ułatwienie dla mieszkańców dzielnicy odcię-
tej torami, którzy na razie wciąż skazani są na oczekiwanie przed często zamyka-
nymi  szlabanami na ul. 1 Maja. Przejście połączy ulice Okrężną i Spacerową.

OGŁOSZENIE
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kryteriów w procesie rekru-
tacji, przy współpracy z ka-
drą pedagogiczną udało 
się wybrać ambitną, chary-
zmatyczną, otwartą i cieka-
wą świata młodzież. Przed 
każdą mobilnością ucznio-
wie wzięli udział w zajęciach 
przygotowujących do wy-
jazdu. Młodzież swoje prak-
tyki zawodowe realizowała 
w firmach o różnym profilu 
działalności związanej z ich 
profilem kształcenia, po pra-
cy był czas na wycieczki po 
mieście, aktywności kultu-
ralne, sportowe, które do-
datkowo przyczyniły się do 
integracji ze społecznością 
lokalną. Zdaniem Moniki 
Pawlak koordynatorki pro-
jektu: „Udział w mobilno-
ści dla uczniów to nie by-
ła tylko możliwość rozwoju 

ich kompetencji kluczowych, nabycie 
nowych doświadczeń zawodowych 

w  międzynarodowym środowisku 
pracy, ale także poznanie nowych kul-
tur, ludzi, miejsc, czy przełamanie ba-
rier językowych”.

Termin realizacji projektu: 
15.11.2016-14.05.2018

Dofinansowanie projektu z UE: 
278 537,29 zł

Więcej informacji na temat projektu 
na stronie

www.fundacja-cat.pl

oraz ZSET w Lesznie. Uczniowie zosta-
li wybrani na podstawie określonych (3

7/
20

18
)
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AUTOPROMOCJA

Będąc „w trasie” warto pamiętać o czymś smacznym 
i energetycznym do schrupania. Podniecenie, które 
zazwyczaj towarzyszy nam na samą myśl o nowych 
przygodach u większości osób wzmaga apetyt. Pro-
sta droga na stację benzynową po hot-doga i puszkę 
napoju gazowanego wcale nie jest najkorzystniejsza. 
Dodatkowo, wydasz na nią dużo więcej pieniędzy niż 
na to, co możesz w kilka minut przygotować w domu. 

►suszki – czyli garść suszonych owoców zaspokoi 
ochotę na coś słodkiego

►orzechy – są co prawda kaloryczne, ale bogate 
w kwasy tłuszczowe omega-3

►słupki warzywne – soczystą paprykę i marchew-
kę wystarczy pokroić  i włożyć do plastykowego 
pojemnika

►kanapki – towarzyszą nam od zawsze, bo to jedna 
z mniej kłopotliwych przekąsek podczas podróży

TEKST: BARBARA MENDYKA

Zdrowe przekąski w podróży

Większość z  nas, wybierając się 
w krótką, weekendową podróż ma 
problem z wyposażeniem walizki tyl-
ko w najpotrzebniejsze rzeczy. Mini-
malizm w tej kwestii wydaje się być 
czymś niezbędnym, w końcu każdy 
z przewoźników linii lotniczych ma 
bardzo restrykcyjne zasady, co do 
wagi bagażu podręcznego. I mimo, 
iż nie chcemy wydawać dodatkowej, 
trzeba przyznać sporej kwoty, na 
nadbagaż, to nie potrafimy zrezyg-
nować z kolejnej pary butów, spodni, 
koszuli…

Na czym więc polega fenomen zapa-
kowania walizki tak, aby wszystko co 
w niej jest nie ważyło tony, a mimo to, 
mieć wachlarz kilku outfit’ów (z ang. 
strój) na zmianę? Przede wszystkim nie 
pakuj ubrań „na oślep”. Dokładnie prze-
myśl trzy różne warianty ubioru, ale tak 
by każdy z nich można było połączyć 
jednym elementem. Tak naprawdę cho-
dzi przecież o wygodę i komfort pod-
czas podróży  i zwiedzania.

►okulary przeciwsłoneczne – przydat-
ne, ale i ozdobne zarazem

►etui na dokumenty – wszystko w jed-
nym miejscu, bez stresu o bilety

►sukienka – na wieczorne wyjście

►espadryle – by stopy odpoczęły, po 
całym dniu pieszych wojaży

►długi sweter – gdyby wieczór był 
chłodny

►lekka parka – na wypadek majowego 
deszczu

►jeansy – ponadczasowe po prostu

►t-shirt – na każdy dzień

►buty – takie, w których można spo-
kojnie przejść 10 kilometrów

TEKST:
BARBARA MENDYKA

Kilka trików na małą walizkę,
czyli sztuka pakowania
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TEKST: BARBARA MENDYKA

Moje miejsce to…
...rodzinny dom i okolica wokół. Uwielbiam tereny 
leszczyńskiej żwirowni, pola i łąki, które codziennie 
przemierzam spacerując z psem. Doceniam bliskość 
lasu, relaksuję się odwiedzając jego zakątki. Co roku 
wyczekuję też jesiennych wyjazdów do Radkowa.

W moim życiu…
...nie mogłoby zabraknąć psów. Należę do grona tych 
szczęśliwców, dla których praca to pasja. Nie pamię-
tam kto i kiedy powiedział: rób co kochasz, a nie prze-
pracujesz ani jednego dnia w życiu. Miał rację. Po kor-
poracyjnych doświadczeniach udało mi się wrócić na 
właściwą ścieżkę.

Bardzo nie lubię…
...wieszać i ściągać prania, a co za tym idzie również 
i prasować. Nie lubię dwulicowych osób, ani tych, 
które mnie lekceważą. Nie cierpię też awokado i jaz-
dy na tylnym siedzeniu w aucie.

Moje największe
osiągnięcia to…

...rzucenie palenia, odejście z korporacji. Od 
niedawna zaliczam do tej kategorii otwarcie 
leszczyńskiego wybiegu dla psów, choć cza-
sem więcej z tym bywa kłopotu niż radości. 
Jednak suma summarum nie mogę narze-
kać. Lada moment będzie tam też oświetle-
nie i monitoring. Cieszę się, że razem z Mo-
niką Sztukowską udało nam się stworzyć 
miejsce, gdzie psy mogą poczuć się swobod-
nie, pokazać swoją prawdziwą naturę.

Płakałam…
...po przeczytaniu książki W. Bruce Cameron 
„Był sobie pies”. Wywołała we mnie sporo 
wzruszających emocji. Ta lektura utwierdzi-
ła mnie w przekonaniu, że absolutnie nie je-
stem gotowa na pożegnanie z moim psim 
przyjacielem.

Uczę się…
...nie przejmować hejtem. Jako osoba dostępna w inter-
necie, często doświadczam tego zjawiska. Nie jest łatwo 
radzić sobie z tym osobie wrażliwej na czyjąś krzywdę. 
Bardzo dotkliwe są nieprawdziwe opinie, wyssane z palca 
historie osób, które najlepiej czują się w tym wirtualnym 
świecie, bo wydaje im się, że są anonimowe. Na szczęście 
mam wsparcie mojego męża – najlepszego przyjaciela.

Staram się…
...mieć więcej czasu dla dzieci, spędzać go 
z nimi produktywnie. Nie tylko być obok sie-
bie, ale ze sobą. Zdaję sobie sprawę jak ulot-
ne są te chwile i staram się móc skompleto-
wać ich jak najwięcej.

Sylwia Zeh-Waligóra

Szczęśliwa żona, mama 12-letniej Alicji, 
13-letniego Michała oraz prawie 6-letnie-
go czworonożnego Bari’ego. Z powołania 
jest behawiorystką zwierzęcą COAPE, tre-
nerką szkolenia psów oraz członkiem Sto-
warzyszenia Behawiorystów Zwierzęcych 
i Trenerów CAPBT. Swoją miłość do futrza-
ków okazuje w iście edukacyjny sposób, 
ucząc właścicieli prawidłowo odczytywać 
mowę ciała ich pupili.

Często myślę o…
...wakacjach w ciepłych krajach, gdzie woda w mo-
rzu lub oceanie jest ciepła. Marzę o wycieczce do 
Włoch i innych miejsc, gdzie słońce jest zawsze wi-
doczne i odczuwalne. Taka ze mnie południowa 
dziewczyna.
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Humor
na majowe dni

Mąż pyta żony:- Idziesz do szewca?
– Tak – odpowiada żona.
– Znalazłem kwit sprzed trzech lat na 
naprawę butów. Spytaj czy mogę po 
nie przyjść.
Po powrocie żona mówi: – Szewc cie-
bie pozdrawia i kazał powiedzieć, 
że po buty możesz przyjść za dwa 
tygodnie.

:)

– Palisz? 
– Tak. 
– Ile paczek dziennie? 
– Trzy. 
– Ile kosztuje jedna? 
– 12 zł 
– Od dawna palisz? 
– Od 20 lat. 
– Uśredniając, wydajesz 36 zł dzien-
nie na papierosy, co daje 13.140 zł 
rocznie. W ciągu ostatnich 20 lat wy-
paliłeś 262.800 zł. Nawet biorąc pod 
uwagę fakt, że kiedyś papierosy były 
tańsze, nie uwzględniamy przecież 
kosztów inflacji i tak dalej... Możemy 
więc założyć, że to faktycznie przybli-
żone wydatki? 
– Zgadza się. 
– Czy wiesz, że gdybyś odkładał te 
pieniądze w banku na oprocentowa-
nym rachunku oszczędnościowym, 
mógłbyś kupić sobie za to nowiutkie 
Porsche? 
– Yhmmm… a ty palisz? 
– Nie. 
– Gdzie twoje Porsche?

:)

Żona pyta męża: 
– Kochanie, jakie kobiety podobają ci 
się najbardziej: piękne czy mądre? 
Mąż odpowiada: 
– Ani takie, ani takie. Ty mi się najbar-
dziej podobasz. 

:)

– Niepotrzebnie poszedłem do biblio-
teki – mówi Kazik.
– A jakiej książki szukałeś? – pyta 
żona.
– Pytałem o kroniki Gala. Bibliotekar-
ka powiedziała: „Ano nima?”… Więc 
zasmucony wróciłem do domu.

:)

– Muszę dziś iść do lekarza – mówi 
Kazik.
– Do tego u którego byłeś dwa lata 
temu? – pyta Marysia.
– Tak. Ale ty masz pamięć! – odpowia-
da Kazik – Wtedy mi pomógł w reu-
matyzmie. Kazał mi unikać wilgoci.
– A teraz co Ci dolega?
– Nic, ale chciałbym zapytać czy mo-
gę się już wykąpać.

:)

Przełożony pyta Padre Andreo: 
– Nadal męczy cię bezsenność?
– Byłem u lekarza, powinno być 
lepiej.
– A co zalecił?
– Poradził żeby przed snem wypić 
pięćdziesiątkę.
– I co? Pomaga?
– Oczywiście! Wczoraj kładłem się 
osiem razy…

:)

Leży facet na łożu śmierci, przy nim 
żona. 
Facet słabnącym głosem: 
– Czy możesz mi coś obiecać, kocha-
nie? 
– Ależ oczywiście, cokolwiek ze-
chcesz! 
– Jak umrę, wyjdź za Mariana. 
– Za Mariana?! Przecież go nienawi-
dzisz! 
– Właśnie dlatego... 

:)

Moja żona myśli, że oblała prawko w 
momencie, w którym nie zatrzymała 
się przed zebrą. Ja wiem, że stało się 
to już w momencie wjechania do zoo. 

:)

Blondynka rozpoczęła pracę jako 
szkolny psycholog. Już pierwsze-
go dnia zauważyła chłopca, który 
nie biegał po boisku razem z innymi 
chłopcami, tylko stal samotnie. Pode-
szła do niego i pyta: 
– Dobrze się czujesz? 
– Dobrze. 
– To dlaczego nie biegasz razem z in-
nymi chłopcami? 
– Bo jestem bramkarzem.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Maj będzie dla Ciebie miesiącem uduchowienia, nie tylko będziesz szukał 
swojego wewnętrznego ja, ale również będziesz chciał pomóc w tym in-
nym. W finansach uważaj na swoje zobowiązania. Aura sprzyja aktywnemu 
wypoczynkowi.

Byk (20.04 - 20.05)
Najbliższe dni przyniosą Ci sporo radości, jednocześnie poczujesz we-
wnętrzny spokój i harmonię. Jeśli masz coś załatwić, nie czekaj z tym na 
ostatnią chwilę, zrób i miej to z głowy. Możliwe, że dopadnie Cię jakaś aler-
gia, nie bagatelizuj tego.

 
Bliźnięta (21.05-20.06)

Możesz mieć wrażenie, że jesteś w oku cyklonu. Wszystko będzie się dzia-
ło na "wariackich papierach". Postaraj się do tego jednak podchodzić na 
chłodno. Planuj swoje wydatki z wyprzedzeniem, maj będzie w nie niestety 
obfitował.

Rak (21.06 - 22.07)
Uważaj na wszelkie urazy, zwłaszcza kończyn dolnych. Miesiąc będzie na-
leżał do tych najspokojniejszych. Dlatego korzystaj z tego i teraz właśnie 
łap oddech. Wybierz się gdzieś na majówkę, nie zamykaj się w czterech 
ścianach.

Lew (23.07 - 22.08)
Sporo się będzie wkoło ciebie działo, dużo nowych przedsięwzięć i po-
mysłów. Będziesz miał szansę na realizację siebie, a za tym pójdą dodat-
kowe pieniążki. W zdrowiu stawiaj na profilaktykę, nie odkładaj wizyty u 
specjalisty.

Panna (23.08 - 22.09)
Jak to mówią " w maju jak w raju", nie bez kozery ten miesiąc jest nazywany 
miesiącem zakochanych. Na twojej drodze stanie osoba, z którą przeżyjesz 
cudowne chwile, a może wyjdzie z tego coś więcej. Zaplanuj już swoje wa-
kacje i odkładaj na nie pieniążki.

Waga (23.09 - 22.10)
Teraz będziesz bardzo dużo załatwiał wszelkich spraw, większość niestety 
będzie dotyczyła urzędów. Nie zaniedbuj swoich obowiązków, ponieważ 
bardzo ciężko będzie Ci wszystko nadrobić. To czas zadbania o siebie, zmia-
na diety lub większa aktywność fizyczna.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Możliwe, że zbyt wiele wziąłeś na siebie, niestety teraz mocno da o sobie 
znać przemęczenie i brak koncentracji. Postaraj się o więcej wyciszenia i 
odpoczynku. Nie musisz się martwić o swoje finanse, wszystko masz pod 
kontrolą.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Pierwsza połowa miesiąca minie Ci na bardzo wysokich obrotach, nie bę-
dzie Ci dane skorzystać z długiego weekendu. Jednak postaraj się w drugiej 
połowie wyhamować. Suplementacja przede wszystkim, zaczyna Ci brako-
wać witamin i mikroelementów.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Zdecydowanie za mocno poświęcasz się życiu zawodowemu, przez co za-
niedbujesz swoją rodzinę. Teraz jest dla Ciebie czas przemyśleń i nowych 
postanowień, co ważne teraz będzie Ci się udawało zrealizować swoje 
postanowienia.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Zbyt wiele chcesz na raz, co powoduje, że część wymyka Ci się z rąk. Głów-
nie będzie to dotyczyło finansów, jak i pracy. Zaniedbujesz swoje zdrowie, 
fizyczne, jak i psychiczne, przestań się przejmować tym, co powiedzą inni.

Ryby (19.02 - 20.03)
To miesiąc świętowania i zabawy, oczywiście nie ominą Cię obowiązki, ale 
zdecydowanie szybciej będziesz nabierać sił witalnych. Dodatkowo przyjdą 
do Ciebie pieniążki z jakiegoś dodatkowego źródła. Zaplanuj dobrze na co 
je wydasz.

Horoskop klasyczny na maj 2018 r.
opracowała wróżka Nadija
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Śląska kopalnia pamiątek związanych z Bojanowem
Trudno dokładnie policzyć, ile artefaktów poświęconych miastu Bojanowo zebrał do tej pory. Do Ra-
wicza, gdzie w Muzeum Ziemi Rawickiej prezentowana była jego wystawa, przywiózł ich niewielką 
część. Mowa o Witoldzie Mikołajczyku, który - chociaż od lat mieszka w Katowicach - sercem wciąż 
jest w małym wielkopolskim miasteczku.

Witold Mikołajczyk 
nie rozdrabnia się, 
lecz w swoich po-

szukiwaniach artefaktów zwią-
zanych z Bojanowem idzie 
bardzo szeroko. Zaczął jakieś 
20 lat temu, a to wszystko 
przez historyczną pasję, któ-
ra tkwiła w nim od zawsze.
- Nie ukrywam, że odkąd 
nie pracuję na uczelni, zbie-
ranie wszelkich przedmio-
tów związanych z Boja-
nowem stało się dla mnie 
w pewnym sensie substytu-
tem pracy naukowej - przy-
znaje. - I chociaż od 1973 
roku mieszkam w Katowi-

cach, tak naprawdę sercem 
jestem w Bojanowie.

Liczba zgromadzonych 
przedmiotów i zakres 
tematyczny zbiorów 

Mikołajczyka są olbrzymie. 
Wystarczy przyjrzeć się cho-
ciażby pocztówkom, które 
pokazują miasto w różnych 
okresach rozwoju, zarów-

no pod panowaniem pruskim, 
jak również w okresie funk-
cjonowania w granicach Pol-
ski. Są takie zbiory, w któ-
rych mowa jest o Bojanowie, 
ale pojawiają się też wido-
kówki, które zostały wyda-
ne, gdy miasto nosiło nazwę 
Schmückert.
- To niebywałe, że w ta-
kim mieście pojawiło się 
około 250 widokówek, 
wypuszczonych na ry-
nek przez 55 nakładców. 
Jak na wielkość Bojano-
wa, to wynik niepraw-
dopodobny - opowiada 
W. Mikołajczyk. - Na 
szczególną uwagę za-
sługuje pewna wido-
kówka, która ukazała 
się w okresie powsta-

nia wielkopolskie-
go. Wówczas Lan-
drat Rawicki wydał 
uchwałę w spra-
wie przystąpienia do 

prowincji wrocławskiej i jeden z wydaw-
ców wypuścił kartę tak właśnie lokalizu-
jącą Bojanowo.

Pozostając w klimatach pocztowych, 
w zbiorach Witolda Mikołajczy-
ka znalazła się także koresponden-

cja wysyłana z miasteczka w różne miej-
sca na świecie.

- Najstarsza z przesyłek w mojej kolekcji 
pochodzi z 1797 roku i została napisana 
w Dzięczynie. Mam też list polecony wy-
chodzący z Bojanowa, a nadany do Ko-
penhagi, z wszystkimi naklejkami i rekwi-
zytami pocztowymi - wyjaśnia.

Najstarszy artefakt 
w zbiorach pocho-
dzi z 1747 roku 

i jest to dokument dotyczą-
cy przystąpienia jednego 
z mieszkańców Heidelber-
gu do cechu powroźników. 
Pamiątka odnaleziona naj-
dalej to korespondencja 
żołnierza armii pruskiej 
z okresu I wojny świato-
wej, wysłana pocztą woj-
skową z lazaretu w Bo-
janowie. Odnalazła się 
w Nowej Zelandii.
Z bardziej  współ-
czesnych ekspona-
tów pocztowych moż-
na wymienić tablicę 
informacyjną z bu-
dynku bojanowskiej 
poczty. Chociaż in-
stytucja w miastecz-
ku wciąż funkcjo-
nuje, to nie jest już 
osobnym urzędem, 
lecz filią poczty ra-
wickiej. Dla wielu 

Etykiety piwa z Bojanowa.

Witold Mikołajczyk mieszka w Katowi-
cach, ale sercem obecny jest w Bojanowie.
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osób taki przedmiot pewnie nie przed-
stawiałaby znaczącej wartości, ale to ona 
właśnie stworzy historię - za kilkana-
ście, kilkadziesiąt, a może kilkaset lat bę-
dzie łakomym kąskiem dla kolekcjone-
rów. A dziś? Dziś szkoda, aby trafiła na 
śmietnik.
Nie sposób oderwać Bojanowa od browa-

ru, który na trwałe wpisał się w krajobraz 
miasteczka. Witold Mikołajczyk w swej 
fascynacji miastem zahacza również o bi-
rofilia, czyli wszelkie przedmioty poświę-
cone temu zakładowi produkcyjnemu.
- W kolekcji znalazły się szkła z Browaru 

Bojanowo, niektóre unikalne, skrzynie do 
przewożenia piwa z okresu przedwojen-
nego oraz z czasów okupacji, gdy Bojano-
wo nazywało się Schmückert. Są również 

liczne etykiety z różnych okre-
sów. Niektóre z nich to praw-

dziwe perełki - podkreśla W. 
Mikołajczyk.

Na wystawę w Rawi-
czu przyjechał także 
Antoni Edmund Boja-

nowski, w prostej linii potomek 
Stefana Bojanowskiego, zało-
życiela miasta.
- Nasza rodzina była bardzo 

rozgałęziona - przyznaje poto-
mek znanego rodu.
Widzom zaprezentował drze-

wo genealogiczne opracowane 
przez profesora Włodzimierza 
Dworzaczka, specjalistę z dzie-
dziny genealogii. Stworzone 
zostało w latach trzydziestych 
minionego wieku na zlecenie 
pradziadka i dziadka Antoniego 
Edmunda. Drzewo zostało ręcz-
nie namalowane, ale - niestety 
- nie wiadomo, kto je fizycznie 

wykonał. Ostatnią rodową siedzibą Boja-
nowskich był Niechłód.
Witold Mikołajczyk przyznaje, że wciąż 

poszukuje pamiątek związanych z Boja-
nowem i jest wiele rzeczy, których jeszcze 
nie ma, a które się zachowały.
- Zawsze stawiam na oryginały. W przy-

padku dokumentów nie lubię rzeczy ska-
nowanych - kończy.
Miłośnik Bojanowa jest również auto-

rem kilku książek o mieście. Wydał album 
z pocztówkami, publikację o bojanow-
skim browarze, a już niedługo pojawi się 
książka jego autorstwa poświęcona boja-
nowskiej poczcie.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Antoni Edmund Bojanowski przy drzewie genealogicznym rodziny.

Majątek Bojanowskich w Niechłodzie.

Fragment rynku z widokiem na kościoł. Kartka z 1963 roku - nakład 1000 sztuk.Szkło, w którym piło się bojanowskie piwo.

ZD
JĘ

CI
E:

 A
. Ś

M
IE

TA
Ń

SK
I



46 # wystarczy trochę odwagi

W podróż za jeden uśmiech
i 18 złotych z bagażem podręcznym
Kiedyś wyprawa do Włoch fiatem 126p była przygodą życia i dostarczała wspomnień aż po grób. Dziś podróże to 
zdecydowanie mniej luksusowa forma spędzania czasu. Podróżować można za śmieszne pieniądze, do przeróżnych 
miast europejskich i nie tylko…

Jak twierdził Ryszard Kapuściński: 
wszak istnieje coś takiego jak zarażanie 
podróżą i jest to rodzaj choroby w grun-
cie rzeczy nieuleczalnej. Ci, którzy od 
zawsze każdy grosz przeznaczali na 
zwiedzanie zakątków świata, doskonale 
te słowa rozumieją. Nie ma na to lekar-
stwa, ale czy ktokolwiek go w tej cho-
robie potrzebuje? Dziś, aby zaplanować 
wyjazd, nie trzeba zaciągać olbrzymich 
pożyczek lub kredytów. Wystarczą do-
bre chęci, cierpliwość i zmysł łowcy 
okazji…
Krótki weekend w Londynie, Rzymie, 

a może Madrycie, to opcje dla tych, któ-
rzy nie lubią spędzać tych kilku dni na 
kanapie. Jeśli zaczniemy szukać wy-
mówek, to faktycznie nic z naszych lot-
nych planów może nie wyjść. Kto by 
jednak marudził na szybką zmianę kli-
matu choćby na kilka godzin, skoro jest 
to łatwo dostępne? Strategia linii lotni-
czych jest dziś bardziej przyjazna niż 
kiedyś, a wyszukanie stron z tanimi bi-
letami prostsze niż nam się wydaje. Wpi-
sując w wyszukiwarkę Google możemy 
znaleźć ofertę na podróż w obie strony, 
z bagażem podręcznym, za symboliczną 
kwotę kilkunastu złotych.

Bądź elastyczny

Jeśli masz możliwość żonglować dnia-
mi urlopu, a sobota i niedziela jest dla 
ciebie standardowym dniem wolnym, to 
wystarczy zagospodarować nieobecność 
w pracy na kilka piątków w ciągu roku 
i już lista zagranicznych stolic robi się 
całkiem interesująca.
Warto zatem sprawdzać ceny biletów 

W RZYMIE ODWIEDŹ:

- Koloseum
- Bazylikę św. Piotra
- Schody Hiszpańskie
- Piazza Navona

W LONDYNIE NIE PRZEGAP:

- London Eye
- Big Ben
- Buckingham Palace
- Tower Bridge    
- Katedra św. Pawła

W MADRYCIE KONIECZNIE ZOBACZ:

- Plaza Mayor
- Prado
- Park Retiro
- Pałac Królewski
- Puerta del Sol

W BARCELONIE NIE POMIŃ:

- Bazyliki Sagrada Familia
- La Rambla
- Barii Gotic
- Arc de Triomf

lotniczych w różnych terminach. Po-
mocna staje się wówczas opcja wyszu-
kiwania „cały miesiąc” lub „cały rok”. 
Niejednokrotnie zmiana daty naszej pla-
nowanej podróży o dzień lub dwa po-
zwoli nam zaoszczędzić kilkaset złotych.

Bądź czujny

Takie perełki nie zdarzają się codzien-
nie, a jeśli promocja zostaje ogłoszona 
na Facebooku, bilety rozchodzą się jak 
świeże bułki. Warto więc zapisać się na 
newslettery, które będą na bieżąco pod-
syłać nam ciekawe oferty.

Obierz cel i zaplanuj punkty na mapie

Zwiedzanie danego miasta bez specjal-
nie przygotowanego planu ma sens wte-
dy, kiedy mamy na to co najmniej kil-
kanaście dni. Jeśli do dyspozycji mamy 
tylko 48 godzin, warto przygotować so-
bie wcześniej mini mapę tych obiektów, 
które koniecznie chcemy zobaczyć. Naj-
lepiej też zrobić to tak, aby łatwo dotrzeć 
z miejsca A do miejsca B, nie tracąc cza-
su na przemieszczanie.
Globtroterstwo bardzo wzmaga głód, 

a żeby spróbować lokalnej kuchni war-
to „zapuścić się” w mniej turystyczne 
uliczki, gdzie znaleźć można małe, uro-
cze knajpki. Tam uraczą was prawdzi-
wymi pysznościami, za które zapłacicie 
grosze. Zatem bon voyage! I koniecz-
nie prześlijcie nam fotkę z "Leszczynia-
kiem" w plecaku.

TEKST:
BARBARA MENDYKA
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Data Nazwa imprezy
2 maja

godz. 20-22 Koncert Marco Bartoccioni & Marco Brozzi w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie

3 maja
godz. 12:30 XXVII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi im. Józefa Lipowego w Bukówcu Górnym

3 maja
godz. 16-17:30

Koncert „Chwali Dusza Moja Pana - Magnificat”, Zabytkowy Kościół Parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 
w Oporowie

5 maja
godz. 14-17 Patriotyczna Krzemieniówka, start i meta przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie (ul. Zielona 6)

5 maja
godz. 16:15 95-lecie OSP Lipno, plac za Urzędem Gminy Lipno

6 maja
godz. 9:45 XXXIV Bieg Zwycięstwa połączony z Testem Coopera, Stadion Miejski w Bojanowie

6 maja
godz. 13 VIII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna, Jeziorki

7 maja
godz. 11-12 Wykład pt. „Świadoma społecznie sztuka w przestrzeni publicznej”, Galeria MBWA, Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

8 maja
godz. 18-20 Promocja książek Ewy Rosolskiej „Pułapki Czasu”, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (ul. Chrobrego 3)

9 maja
godz. 17-20:30 Bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży „Bezpieczny maluch”, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (ul. Kiepury 45)

12 maja
godz. 10:30-14 Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych, Rynek w Lesznie

13 maja
godz. 14 II Gra Miejska – Poniecki Wehikuł Czasu (więcej informacji na stronie: www.gck.poniec.pl)

15 maja
godz. 9 Wspólne Bicie Rekordu Guinessa w kategorii „Największa Lekcja Matematyki” (więcej informacji na stronie: www.sp13.leszno.pl)

18-20 maja Dni Leszna 2018 – szczegóły na str. 48

19 maja
godz. 10-21 X edycja akcji „Czyścimy Jezioro Dominickie”, Boszkowo-Letnisko

19-20 maja Regionalne Targi Rolnicze „Gołaszyn – Wiosna 2018” (więcej informacji na stronie: www.gminabojanowo.pl)

Wystawy czasowe w Lesznie
► do 12 maja | „Pamięć i opowiadanie. Polski komiks historyczny” (Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5)

► do 19 maja | Wystawa Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów ASP we Wrocławiu (Galeria w Ratuszu MBWA Leszno)

► do 19 maja | 30-lecie pracy artystycznej Jacka Jarczewskiego w Galerii MBWA Leszno (Galeria w Ratuszu MBWA Leszno)

► przez cały maj | „Fascynujący Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego” (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, Pl. Metziga 17)

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



48 # Dni Leszna


