
Siedem milionów
na inwestycje i remonty
w Leszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

REKLAMA

REKLAMA

Przeczytałeś?
Podaj dalej!

Bezpłatny miesięcznik Leszna i regionu leszczyńskiego
Nr 6/2018 (13) | 1 czerwca 2018 | ISSN 2544-1523
www.leszczyniak.pl |        @gazetaleszczyniak

Matematyczny rekord Guinnessa na Smoczyku
Na trybunach zasiadło około 4635 osób. czytaj # 12-13

Dlaczego paliwo drożeje i jak dotkliwe będą to podwyżki?
Na ten temat rozmawiamy z analitykiem rynku paliw. czytaj # 18-19

Z garażu na salony,
czyli jak leszczyński DJ
zagrał dla poddanych
króla Holandii
czytaj # 34-35

Budowa leszczyńskich odcinków S5 
wchodzi w ostatnią fazę

Dokładnie rok temu na łamach 
"Leszczyniaka" pokazywaliśmy naj-
większą inwestycję ostatnich lat 
w regionie leszczyńskim, czyli bu-
dowę drogi S5, mającej połączyć Po-
znań z Wrocławiem. Prace na dwóch 
odcinkach położonych najbliżej 
miasta powoli zbliżają się do końca.

czytaj # 26-28 czytaj # 22-23

czytaj # 38

Żurawie z bagien
W Nadleśnictwie Wło-
szakowice ptaki pod-
gląda się przez in-
ternet. Żurawiami 
zainteresowali się 
węgierscy filmowcy.
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Jesteśmy z Wami rok!
Dziękujemy!

Unia ciągle bez porażki!
Leszczyńskie "Byki" pewnym krokiem 
zmierzają po kolejne medale Drużyno-
wych Mistrzostw Polski. Czy broniący tytu-
łu znajdą w końcu pogromcę? Już na pół-
metku sezonu zasadniczego play-offy stały 
się jedynie formalnością... czytaj # 39
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Letnie instalacje w centrum
LESZNO > W słoneczny dzień na ulicy Słowiańskiej tworzą kolorowe cienie, w no-
cy - dzięki podświetleniu - malują miasto na kolorowo. To jedna z instalacji, jakie 
w tym roku pojawiły się w centrum miasta. Kolejną, a są nią parasolki, można po-
dziwiać na ulicy Brackiej. Trzecia jest na ulicy Wróblewskiego - to latawce. Na te-
goroczne instalacje miasto wydało 21.000 złotych.
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Powstanie
nowa szkoła

RYDZYNA > Podczas sesji Powiatu 
Leszczyńskiego podjęta została de-
cyzja w sprawie powołania do życia 
Branżowej Szkoły I Stopnia dla Mło-
dzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej. 
Ma ona zostać włączona w struktu-
ry Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego imienia Francisz-
ka Ratajczaka w Rydzynie. Placówka 
rozpocznie działalność od roku szkol-
nego 2018/2019, a nauka w niej po-
trwa trzy lata. Szkoła kształcić będzie 
w zawodach: ogrodnik, mechanik 
pojazdów samochodowych, stolarz, 
kucharz, fryzjer i krawiec. Głównym 
założeniem powołania do życia no-
wej szkoły jest zapewnienie uczniom 
edukacji wyższego szczebla po wy-
gaszonych gimnazjach.

Droga w przebudowie
TARNOWA ŁĄKA > Ekipa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie rozpoczęła pra-
ce przy przebudowie drogi w tej miejscowości. Jest to pierwsze tak duże zadanie 
w tym roku, wykonywane własnymi siłami przez drogowców z ZDP. Na odcinku 
600 metrów droga zostanie poszerzona o około dwa metry. Drogowcy wykonają 
podbudowę oraz utwardzą jezdnię.

Jezioro jest czyste
BOSZKOWO > Po raz dziesiąty odbyła się akcja sprzątania Jeziora Dominickiego, które 
niestety często bywa zaśmiecone. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Bosz-
kowa, a jednym z jej partnerów był Powiat Leszczyński. W ubiegłych latach sprzątano 
wyłącznie Jezioro Dominickie, ale od pewnego czasu akcja dotyczy również innych 
zbiorników, cieków wodnych, łąk i lasów. Przeprowadzenie akcji było możliwe dzięki za-
angażowaniu wolontariuszy, a tych było aż 700. Po zakończenie sprzątania w ośrodku 

Sadyba na uczestników czekała gro-
chówka, kiełbasa oraz coś słodkiego.

Browar na sprzedaż
BOJANOWO > Czy reaktywowany przez Marka Jakubiaka Browar Bojanowo 
czeka sprzedaż? Wszystko na to wskazuje. Poseł Kukiz '15 wystawił obiekt na 
sprzedaż, podobnie jak dwa inne zakłady z portfolio Grupy Browary Regionalne 
Jakubiak. Za Browar Bojanowo chciałby otrzymać 28.000.000 złotych. Decyzja Ja-
kubiaka jest związana z faktem, że pochłania go polityka.

OGŁOSZENIE
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Podwójne 
świętowanie

BOJANOWO > 3 maja odbyły się ob-
chody 227. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja oraz 380-lecia założenia 
Bojanowa. Na ten drugi temat pisali-
śmy na łamach "Leszczyniaka" w ubie-
głym miesiącu w tekście poświęconym 
wystawie urządzonej przez Witolda 
Mikołajczyka w rawickim ratuszu. Uro-
czystości trzeciomajowe rozpoczęły się 
mszą świętą w miejscowym kościele. 
Później przemaszerowano do Urzędu 
Miejskiego, gdzie odbyła się uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej. W jej ramach 
między innymi przyznano tytuł "Zasłu-
żony dla Gminy Bojanowo" zmarłemu 
niedawno wieloletniemu sołtysowi 
Tarchalina i zarazem radnemu Józefo-
wi Czerwińskiemu. Statuetkę odebrała 
jego małżonka. Z okazji 380-lecia mia-
sta gmina wybiła okolicznościowe me-
dale, które zostały przekazane radnym 
i sołtysom. Przy miejscowej remizie 
OSP odsłonięto pomnik poświęcony 
rocznicy, 100-leciu odzyskania przez 
Polskę niepodległości i wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. Miłym do-
datkiem do oficjalnych uroczystości 
był piknik militarny.

Możliwa obniżka czynszu przy niskich dochodach
LESZNO > W Biurze Gospodarki Lokalowej można składać wnioski dotyczące obniżki czynszów dla lokali z zasobów komu-
nalnych. Jest to oferta dla tych osób, które - mając niskie dochody - posiadają umowę najmu na czas nieokreślony i nie mają 
przyznanego dodatku mieszkaniowego. Obniżkę czynszu stosuje się dla konkretnego lokalu w oparciu o relację dochodu do 
kwoty najniższej emerytury. I tak dochód miesięczny w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać maksymalnie 
130 procent najniższej emerytury, natomiast dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekra-
czać 80 procent najniższej emerytury. Druki dostępne są na stronie internetowej miasta Leszna.

Pomnik przy auli PWSZ?
LESZNO > Pomnik poświęcony Armii Krajowej miałby zostać odsłonięty 11 listo-
pada podczas uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Jego projekt został przygotowany przez dwóch profesorów Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Na razie powstać ma komitet budowy pomnika oraz 
komitet honorowy, a pierwszą wpłatę na jego budowę ma wnieść miasto. Będzie 
to 50.000 złotych. Całkowity koszt inwestycji nie został na razie oszacowany.

95 lat pani Moniki
KOPASZEWO > Najstarsza mieszkanka Ko-
paszewa, Monika Majchrzak, świętowała 
95. rocznicę urodzin. Z tej okazji burmistrz 
Krzywinia Jacek Nowak odwiedził jubilatkę, 
życząc jej w imieniu swoim i lokalnej spo-
łeczności wszystkiego najlepszego.

MZZ będzie spółką
LESZNO > Taki wariant jest bardzo poważ-
nie brany pod uwagę. Zakład miałby zostać 
przekształcony w firmę ze stuprocentowym 
kapitałem miasta. Zmiana otwarłaby nowe 
możliwości przed Miejskim Zakładem Ziele-
ni, gdyż mógłby on zacząć świadczyć usługi 
na zasadach komercyjnych dla podmiotów 
zewnętrznych, a tym samym oznaczało-
by to potencjalnie wyższe wpływy do kasy 
przedsiębiorstwa.

105. wiosna pani Zofii
LESZNO > Przyszła na świat w Rawiczu, 
a w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku, wraz z mężem, zamieszkała w 
Lesznie. Mowa o Zofii Cukrowicz, któ-
ra obchodziła w maju 105. rocznicę 
urodzin. Z tej okazji wizytę złożyli jej 
przedstawiciele samorządu - prezydent 
Leszna Łukasz Borowiak oraz Anna Szy-
maniak, kierownik USC, którzy wręczyli 
jej kwiaty oraz list gratulacyjny.

Koniec współpracy
LESZNO > Teatr Miejski 
w Lesznie zakończył współ-
pracę z dotychczasową kie-
rownik artystyczną placów-
ki Beatą Kawką. Była jedną 
z tych osób, które przyczy-
niły się do budowy profesjo-
nalnego zespołu aktorskie-
go w mieście.
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Bez śmieci na letnisku
CICHOWO > Dzięki inicjatywie sołtysa oraz rady sołeckiej posprzątane zosta-
ło cichowskie letnisko. W uporządkowanie terenu zaangażowało się kilkunastu 
mieszkańców miejscowości, a także osoby wypoczywające w tej urokliwej wsi. 
Działania przeprowadzone w Cichowie miały nie tylko wymiar użytkowy. Pozwo-
liły także zacieśnić więzi pomiędzy osobami zaangażowanymi w swoisty "czyn 
społeczny". Wspólne sprzątanie zakończyło się ogniskiem.

Warsztaty z pierwszej pomocy
JERKA > Trzecioklasiści z miejscowej "podstawówki" wzięli udział w warsztatach 
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Umiejętność ta, choć tak po-
trzebna, nie wszystkim jest znana, a przecież może przyczynić się do uratowa-
nia życia. Dlatego im wcześniej prowadzone są szkolenia, tym lepiej. Dzieci do-
wiedziały się, jakie czynności należy podjąć celem udzielenia pomocy osobom 
poszkodowanym oraz miały możliwość przetrenowania tego na fantomie. Wąt-
pliwości związane z pierwszą pomocą rozwiewali strażacy z OSP Krzywiń. W war-
sztatach wzięło udział 75 uczniów.

Siedemdziesięciolecie straży pożarnej
RĄBIŃ > Jubileuszowe uroczystości odbyły się w związku z 70-leciem działalności 
OSP w Rąbiniu. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie jednostce 
sztandaru. W intencji miejscowych strażaków odprawiona została msza święta, 
a wyróżniający się członkowie straży zostali uhonorowani odznaczeniami bran-
żowymi oraz państwowymi.

Majówka pamięci powstańców
GMINA PONIEC > Po raz dwunasty odbyła się rowerowa majówka szlakiem po-
wstańców wielkopolskich. Rajd, który odbył się 1 maja, otwarli przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Ponieca Jerzy Kusz oraz dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
w Poniecu, Maciej Malczyk. Trasa liczyła około 20 kilometrów i wiodła śladem 
miejsc upamiętniających walki. Złożono w nich wiązanki kwiatów oraz zapalono 
znicze. Rajd zakończył się na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Poniecu. W majów-
ce na dwóch kółkach udział wzięło około 400 osób.

Zmiany w parafiach
REGION > Roszady w leszczyńskich parafiach - zmiany nastąpią od 1 lipca. Dotych-
czasowy proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w Lesznie, ksiądz Zbi-
gniew Rzeźnik, został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem świętego 
Kazimierza na leszczyńskim Przylesiu. Dotychczasowy proboszcz tej parafii, ksiądz 
kanonik Grzegorz Robaczyk, będzie pełnił posługę duszpasterską w parafii pod we-
zwaniem świętej Małgorzaty w Gostyniu. Parafię świętokrzyską obejmą za to księża 
salezjanie. Zmiana dotyczy również parafii pod wezwaniem świętego Antoniego 
w Lesznie. Jej dotychczasowy proboszcz, ksiądz Maciej Grześ, będzie proboszczem 
parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaszu.

Będzie modernizacja "trójki"
LESZNO > Znajdujący się przy placu Komeńskiego gmach Szkoły Podstawowej nr 3 
w Lesznie zostanie poddany modernizacji. Inwestycja będzie realizowana przez trzy 
lata. Plan zakłada również budowę hali sportowej, która zostanie połączona z już ist-
niejącym obiektem. Na rozpoczęcie inwestycji zarezerwowane jest już 3.000.000 zło-
tych, a całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na 15.000.000 złotych.
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5# komentarz

Toyota w barwach Fogo Unii Leszno
Partner leszczyńskich 
"byków", firma Toyota 
Mikołajczak przekazała 
klubowi w użytkowanie 
elegancką, hybrydo-
wą Toyotę C-HR. Samo-
chód robi wrażenie, 

więc wypatrujcie go 
na ulicach miasta!

Pojazd zostanie za-
prezentowany mię-
dzy innymi 2 czerw-
ca podczas Dnia 
Dziecka na lesz-
czyńskim lotnisku. 

Ale to nie wszystko, 
gdyż zarówno klub, 

jak również Toyota Mi-
kołajczak ogłosiły wspólny 

konkurs. Nagrodą w nim będzie 
wyjątkowy weekend z "byczą" 
Toyotą C-HR z pełnym bakiem. 
Biorąc pod uwagę, że to samo-
chód hybrydowy, trasa będzie 
na pewno bardzo długa. Szcze-
góły konkursu znajdują się na 
facebookowym profilu Toyota 
Mikołajczak Leszno. Wystar-
czy wpisać w wyszukiwarkę 
(@toyotaleszno).

Lekko powiewa ciepły 
wiatr, kiedy nieco zdziwio-
ny otoczeniem wchodzę 
do kiosku pod filarem. Ja-
kaś starsza kobieta kładzie 
na ladę świeżą "Angorę".
- Widziała pani, ilu ludzi dzi-
siaj w mieście? - pyta ko-
bietę nabijająca gazetę na 
kasę i po chwili, jakby nie 
czekając na odpowiedź, 
jeszcze dodaje: - Mnóstwo 
się ich kłębi.
- Ma pani rację, rzeczywi-
ście jakoś dzisiaj dużo ludzi 
- wtrącam się do rozmowy.
W centrum bywam rzad-
ko, bo po pracy wybie-
ram inne kierunki. Nie że-
bym nie lubił miasta. Taki 
zgiełk bywa i przyjemny, 
i pożyteczny, ale nie w każ-
dych okolicznościach. Dziś 

nabieram przekonania, że 
przedpołudniowa pora na 
wyruszenie w miasto wy-
daje się idealna, jeśli tylko 
chce się pobyć w tym przy-
jemnym skądinąd zgiełku. 
Na rynku przed bankiem 
mnóstwo udzi. Zupełnie 
zaskoczony tym stanem 
rzeczy przystępuję do li-
czenia - dwadzieścia sie-
dem osób przed zamknię-
tym jeszcze wejściem do 
placówki (po krótkich 
obserwacjach okaże się, 
że większość to Ukraiń-
cy) i dwanaście kolejnych 
przed bankomatem. Trze-
ba uważać, żeby na kogoś 
nie wpaść. Kawiarenki wy-
pchane ludzkim mrowiem, 
lodziarnie pracują na peł-
nych obrotach.

Pamiętam pewien maj 
w Krakowie. Wysycona 
zieleń plant, lekki deszcz, 
p r z y j e m n y  z a p a c h , 

mnóstwo ludzi. Tak sa-
mo czuję się właśnie dzi-
siaj w Lesznie, na przekór 
malkontentom, którzy 

twierdzą, że w centrum 
jest mało ludzi i  że ja-
koś tak nudno. Może oni 
po prostu nie chcą tego 

poczuć? Może uważa-
ją, że tak czy inaczej in-
sze jest lepsze niż nasze? 
A  może jednak warto 
czasami spojrzeć na mia-
sto łaskawym okiem, 
zobaczyć, jak się zmie-
nia? Chyba że już nie 
dostrzegamy otocze-
nia ciągle wgapiając się 
w smartfony?
W majowy dzień Lesz-
no z tym swoim gwarem 
wolnych dni, z tym śpie-
wem ulic stało się małym 
Krakowem. Wszystko jest 
jak tam. Przeplatają się 
dwa słowiańskie języki 
i nawet Bracką mamy tuż 
za rogiem. Dziś wieczór 
podobno spadnie deszcz.

ŁUKASZ DOMAGAŁA

Ach, ta leszczyńska wiosna

PROMOCJA

38/2018
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Polowanie na elektronikę
LESZNO > Chodziło tylko o telefon i tablet, a szkody wywołane przestępczą dzia-
łalnością 19-letniego mężczyzny osiągnęły 8000 złotych. Dlaczego? Bo rzucił kost-
ką brukową w witrynę lombardu w centrum Leszna. Kiedy na miejsce przyjechali 
funkcjonariusze, podejrzany zdążył się ulotnić z urządzeniami o wartości około 
1000 złotych. Policjanci zabrali się za patrolowanie miasta i natrafili na podejrzane-
go po kilkudziesięciu minutach. Zdradziła go zakrwawiona ręka. Jak się okazało, 
mężczyzna miał przy sobie skradziony telefon komórkowy. Za kradzież z włama-
niem oraz uszkodzenie mienia grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pies wykrył skrytki z narkotykami
LESZNO > Zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków został przedstawio-
ny 40-letniemu mieszkańcowi Leszna, który w przeszłości parał się przestępczą 
działalnością. W drugiej połowie maja policjanci weszli do miejsca, w którym 
prowadzi działalność gospodarczą, a także do domu. Poza policjantami z Leszna 
w przeszukaniu pomieszczeń wziął udział przewodnik psa z Kościana oraz jego 
czworonożny partner. Znaleziono kilka skrytek z marihuaną i amfetaminą, a ko-
lejne z nich wywąchał pies. W sumie natrafiono na 350 gramów amfetaminy i 65 
gramów marihuany. 40-latek został doprowadzony do komendy policji. Proku-
ratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczaso-
wego aresztowania, co Temida przypieczętowała. Jak zdradzają funkcjonariusze, 
ten sam człowiek na początku roku wyszedł z więzienia na warunkowe zwolnie-
nie, a siedział w nim za podobne przestępstwo. Grozi mu kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Młodzi - niepewni
POWIAT LESZCZYŃSKI > Najmłodsi kierowcy statystycznie są najbardziej niebez-
pieczni na drogach. Ze statystyk wynika, że osoby do 25. roku życia doprowa-
dzają do najtragiczniejszych zdarzeń. Najczęściej jest to spowodowane brakiem 
wyobraźni. Taką niepożądaną cechą wykazał się na przykład mieszkaniec gminy 
Poniec. 25-latek przejeżdżał przez Moraczewo motocyklem kawasaki. Dozwolo-
na prędkość w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h, tymczasem motocyklista 
pędził 123 km/h. Stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Do równie niebezpiecz-
nego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Rynku Zaborowskiego i ulicy 1 Maja 
w Lesznie. 20-letnia kobieta najechała tam samochodem na pieszą, która właśnie 
kończyła pokonywać zebrę. Kierująca samochodem ma zatrzymane prawo jazdy 
za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Słoma w ogniu
ŚWIĘCIECHOWA. Najprawdopodobniej podpalenie przez osobę nieletnią było 
przyczyną pożaru słomy na polu w pobliżu ulicy Leszczyńskiej. Ogień gasili stra-
żacy z JRG w Lesznie oraz OSP w Święciechowie. Do walki z pożarem użyto mię-
dzy innymi ładowarki należącej do właściciela stogu. Czerwony kur strawił 226 
balotów słomy o wartości 18.000 złotych.

Pożar w węźle cieplnym
LESZNO > Ogień wybuchł w budynku technicznym należącym do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie. Chodzi o tak zwany węzeł ciep-
lny. Zaczęło się od dymu wydobywającego się z wentylacji. Straż podała wodę 
przez ciąg wentylacyjny, a także od strony piwnicy. Okazało się, że płonęły śmieci, 
które ktoś tam podłożył. Obyło się bez strat, ale gdyby nie interwencja strażaków, 
mogłyby one wynieść nawet 100.000 złotych.

Paliła się altana
LESZNO > Na działkach położonych przy ulicy Dożynkowej doszło do pożaru 
murowanej altany. Ogień wybuchł w środku nocy, kiedy na ogródkach nikogo 
nie było. Strażacy, aby dostać się do miejsca pożaru, musieli poprzecinać kłódki 
w bramach prowadzących na teren ogrodu. Z obiektu wyniesiono butlę z ga-
zem propan-butan, a następnie schłodzono ją na zewnątrz. Ogień strawił kon-
strukcję dachową altany oraz jej wyposażenie: meble, sprzęt AGD oraz drobną 
elektronikę.

Trzy osoby
w szpitalu

GMINA OSIECZNA >  Na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 12 z trasą Pawłowi-
ce - Dobramyśl zderzyły się volkswagen golf oraz dwa bmw. Na miejscu interwe-
niowały pogotowie, straż pożarna oraz policja. Samochodami podróżowało sześć 
osób, z czego trzy zostały przetransportowane na badania do szpitala. Strażacy 
rozłączyli w samochodach akumulatory, zneutralizowali płyny eksploatacyjne, 
które wyciekły na drogę, a także usunęli resztki powypadkowe. Straty wynoszą 
około 40.000 złotych.

Wielka strażacka impreza
LESZNO > Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie 
doczekali się własnego sztandaru. Okazją do jego przekazania były powiatowe ob-
chody Dnia Strażaka, jakie z pompą odbyły się na Rynku. Uroczystość nawiązywała 
do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i stała się okazją do wręczenia 
strażakom odznaczeń i awansów. Sztandar został poświęcony podczas mszy świę-
tej w leszczyńskiej bazylice. Najbardziej widowiskową częścią imprezy była defilada 
z udziałem Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, pododdziału Kompanii Towarzyszącej Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu, pododdziału 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwień-
sku, pododdziału Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz fenomenal-
nej orkiestry dętej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
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Dym nad Zaborowem
LESZNO > Płonął budynek gospodarczy zlokalizo-
wany przy budce dróżnika w Zaborowie. Na miej-
sce wysłane zostały trzy zastępy strażaków z Lesz-
na, dwa ze Święciechowy oraz jeden z Wilkowic. 
Pożar był dość intensywny, ponieważ ogień objął 
składowane na tym terenie urządzenia AGD. Na 
czas akcji zamknięto ruch samochodowy, a ruch 
pociągów ograniczono do 20 km/h. Strażacy po-
radzili sobie z ogniem, podając pianę gaśniczą 
oraz wodę, w tym również w obronie budynku 
znajdującego się tuż obok, któremu zagrażały pło-
mienie. Dodatkowo podczas akcji strażacy wynie-
śli z obiektu, a następnie schłodzili butlę z gazem 
propan-butan. Straty oszacowano na około 20.000 
złotych. Dym, będący efektem pożaru, było widać 
z kilku kilometrów.

Obcokrajowcy stracili komputery i pieniądze
LESZNO > 35-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem kradzieży sprzętu elektronicznego oraz gotów-
ki. Zniknęły one z pokoju w jednym z domów jednorodzinnych. Kiedy do lokum wrócili pokrzywdzeni, zauwa-
żyli, że ktoś najpierw podważył, a następnie wyjął szybę w oknie. Włamywacz miał już wtedy ułatwione zadanie 
i zabrał dwa laptopy oraz ponad 1000 złotych. Funkcjonariusze ustalili, że przestępstwo mógł popełnić właśnie 
35-latek bez stałego miejsca zamieszkania, ale ten na kilka dni przepadł jak kamień w wodę. Wkrótce został na-
mierzony w innej części Wielkopolski - we Wrześni. Przebywał w mieszkaniu należącym do swojej partnerki. Miał 
przy sobie skradzione komputery, ale - jak wyjaśnił - gotówkę zdążył już wydać. Przeznaczył ją na własne przy-
jemności. 35-latek ma postawiony zarzut kradzieży z włamaniem. Laptopy wróciły do prawowitych właścicieli, 
a włamywacz ma szansę na powrót na wakacje za więzienny mur. Może za nim spędzić nawet 10 lat, zwłaszcza, 
że już w przeszłości odbywał podobny "turnus wypoczynkowy".
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"Drogówka"
z nowym miernikiem

POWIAT LESZCZYŃSKI > Laserowy miernik pręd-
kości z możliwością rejestracji obrazu otrzymali 
funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Lesznie. Urządzenie pra-
cuje zarówno w niskich, jak również w wysokich 
temperaturach i potrafi rejestrować prędkość po-
jazdów zbliżających i oddalających się od urządze-
nia. Sprzęt został zakupiony ze środków Komendy 
Głównej Policji oraz Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.
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- Ile osób przychodzi w weekend spraw-
dzić trzeźwość? - pytamy Monikę Żymeł-
kę, oficer prasową KMP w Lesznie.
- W weekendy nawet 100 osób, najwię-

cej w niedzielę i tak dzieje się co tydzień 
- przyznaje.
Policja do badania udostępniała alkosen-

sor, czyli szybkie urządzenie, wskazujące 
lampkami, czy badany jest trzeźwy, czy 
też w organizmie ma alkohol. Urządze-
nie dawało tylko wyniki na tak i na nie, 

W leszczyńskiej komendzie policji
samodzielnie sprawdzisz stan trzeźwości
Stacjonarny alkomat został zamontowany w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony ludzi, zwłaszcza bywalców pobliskiej dy-
skoteki. Do niedawna alkosensor udostępniali funkcjonariusze z dyżurki, ale było to rozwiązanie zbyt absorbujące policjantów, zwłasz-
cza w przypadku intensywnej obsługi zdarzeń.

REKLAMA

REKLAMA

ale nie informowało o zawartości alkoho-
lu w organizmie. To był największy prob-
lem, oczywiście obok konieczności za-
angażowania w badanie funkcjonariuszy 
policji. To dobrze, że ludzie chcą spraw-
dzać, czy mogą wsiąść za kółko, ale trze-
ba przyznać, że notoryczne odrywanie 
policjantów od ich głównych zadań nie 
było dobrym rozwiązaniem.
Nowy alkomat został zakupiony na 

wniosek policji przez Urząd Miasta 

Leszna. Pieniądze na ten cel pochodzi-
ły z opłat wnoszonych z tytułu uzyskania 
zezwoleń na handel alkoholem. Ile kosz-
towało urządzenie - tego funkcjonariusze 
nie ujawniają. Zamontowano je na kory-
tarzu tuż za drzwiami wejściowymi do 
komendy przy ulicy Korcza w Lesznie. 
Jest dostępne przez 24 godziny na dobę, 
można z niego skorzystać za darmo i przy 
okazji dowiedzieć się o rzeczywistej za-
wartości alkoholu w organizmie. Sprzęt 
ma homologację, toteż wyniki przedsta-
wiane na wyświetlaczu są wiarygodne 
i mogą stanowić podstawę do decyzji, czy 
wsiąść za kierownicę, czy jednak odpuś-
cić sobie jazdę.

Sprawdziliśmy urządzenie - jego obsłu-
ga jest rzeczywiście bardzo prosta, zresz-
tą pełna informacja dotycząca sposobu 
użycia sprzętu została umieszczona tuż 
nad nim. Wystarczy skorzystać z jedno-
razowych słomek umieszczonych w po-
dajniku, dmuchnąć przez określoną ilość 
sekund i wynik podawany jest na elektro-
nicznym wyświetlaczu. Całość trwa mo-
że 15 sekund. Przez 15 minut przed ba-
daniem nie należy jeść, pić, ani też palić 
papierosów, gdyż może to doprowadzić 
do zafałszowania odczytu.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Poszło o dziewczynę
To są konflikty ponadczasowe. Oto przykład z Bojanowa:

Między robotnikami Franciszkiem Domanieckim z Gierłachowa i Franciszkiem 
Winnym z Bojanowa od dłuższego czasu istniały nieporozumienia i sprzecz-
ki, ponieważ obaj ubiegali się o względy tej samej dziewczyny, Anny Katarzyń-
skiej z Bojanowa. Narazie względy te zyskał Domaniecki, jednak po jakimś czasie 
zmieniła się sytuacja, bo narzeczonym Katarzyńskiej został właśnie Winny.
Domaniecki nie przestawał jednak odwiedzać swej wybranej i kiedy raz spotkał 
się u niej ze swojem rywalem, rozpoczął z nim kłótnię, która zamieniła się w bój-
kę. Podczas niej Domaniecki wydobył nagle sztylet, raniąc Winnego w ramię 
i plecy.
Sąd Grodzki w Bojanowie po rozpatrzeniu tej sprawy, skazał Domanieckiego na 6 
miesięcy więzienia i ponoszenie kosztów postępowania karnego.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1934 ROK

Tragiczny zgon
Doszło do niego wskutek postrzelenia:

Przed kilku dniami donosiliśmy o nieszczęśliwym wypadku, któremu uległ przez 
przypadkowe postrzelenie z browninga, Szczepan Maćkowiak, nauczyciel w Mo-
rownicy (pow. Kościan).
Mimo stałej opieki lekarskiej raniony zmarł w szpitalu. Pogrzeb odbędzie się dziś, 
21. bm. w Śmiglu.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK

I po pielgrzymce
Teraz czas na coś lżejszego:

Jak co roku wyruszyła w niedzielę pielgrzymka z Leszna na odpust do obrazu 
Matki Boskiej Szkaplerznej w Święciechowie.
Orszak pątniczy prowadzili księża klerycy Jezierski i Słodnik. Na miejscu powitały 
pielgrzymkę miejscowe stowarzyszenia kościelne i ks. prob. Ogrodowski.
Pątnicy wzięli udział w uroczystościach odpustowych, wznosząc modły do cu-
downego obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej.

Dziennik Poznański, 1936 rok

Uwaga, tu strzelają!
Pięć kul i żadna nie trafiła:

Józef Michalak z Leszna, zajęty przez Zarząd Miejski jako bezrobotny przy pilno-
waniu narzędzi używanych przez robotników do czyszczenia i faszynowania ro-
wów kanalizacyjnych doniósł, że nieznani sprawcy oddali do niego 5 strzałów re-
wolwerowych, gdy znajdował się w nocy na drodze polnej w pobliżu fabryki rur 
cementowych p. Raszewskiego. Wszystkie strzały chybiły.
Powyższy fakt łączy p. Michalak z pogróżkami jakie otrzymał od leszcz. socjal.-ko-
muny za odebranie jej sztandaru w czasie pochodu w dniu 1 maja br. W sprawie 
tej policja prowadzi dochodzenia.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1938 ROK

W Krzemieniewie
będą karabiny

W darze od miejscowych:

W obecności 180 osób z gminy i okolicy, odbyło się w ub. niedzielę zebranie 
w Krzemieniewie, na którym postanowiono jednomyślnie zakupić dla armii 2 ka-
rabiny maszynowe z końmi - biedakami. Sprawie tej poświęcimy jeszcze specjal-
ny artykuł. Dzisiaj stwierdzamy że dar pochodzący od rolników będzie miał spe-
cjalne znaczenie.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1938 ROK

Stracił oko
Fatalny w skutkach wypadek przy pracy:

W ub. środę, dnia 27. bm. w godzinach popołudniowych zamieszkały w Świę-
ciechowie przy ul. Strzeleckiej p. George Jan zajęty był przymocowywaniem ob-
ręczy do koła. W pewnej chwili wbijany przez niego gwóźdź odbił się i uderzył 
pracującego w oko. Skutek był fatalny. Oko natychmiast wypłynęło. Przywołany 
lekarz wyraził obawę, czy uda się uratować drugie oko, ponieważ gwóźdź naru-
szył nerw wzrokowy. Ofiarę nieszczęśliwego wypadku przewieziono do lekarza 
specjalisty w Lesznie, gdzie zebrane konsylium lekarskie dokonało operacji, dzię-
ki której drugie oko zdołano uratować.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1938 ROK  
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Utonął chłopiec
Kolejna tragedia, tym razem spod Rydzyny:

Podczas kąpania w stawie w miejscowości Rojęczyn, utonął 11-letni chłopiec niej. 
Gustaw Reinchard Gosslar, syn nadradcy rejencyjnego Wilhelma G. z Berlina ba-
wiący w Polsce na wakacjach.
Wszelka pomoc okazała się spóźniona.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK

Za pożyczone pieniądze
Postanowił się otruć. Jak do tego doszło?

Ub. niedzieli pozbawił się życia przez wypicie kwasu saletrzanego niej. Jan Gu-
bański, czeladnik kominiarski z Bojanowa. Przyczyną samobójstwa były niesnaski 
małżeńskie na tle zazdrości. W dniu krytycznym doszło między małżonkami zno-
wu do awantury. Wówczas żona śp. Gubańskiego zapakowała walizkę i wyjechała 
do Leszna do swych rodziców.
Po kilka godzin po odjeździe żony Gubański postanowił popełnić samobójstwo 
a nie mając pieniędzy pożyczył 3 zł od pewnego kupca. Za pożyczone pieniądze 
kupił butelkę kwasu saletrzanego i wypróżnił jej zawartość.
Odstawiony do szpitala, zmarł po kilku minutach nie odzyskawszy przytomności.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK
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Rekordowa lekcja matematyki na stadionie żużlowym

Już od wczesnych godzin porannych 
przed stadionem Alfreda Smoczyka 
pojawiały się autobusy z młodzieżą. 

Aleję przed stadionem zalały tłumy ucz-
niów, co w środku tygodnia i w dodatku 
w maju jest zjawiskiem niespotykanym. 
Młodzież zasiadła na trybunach po stronie 
tunelu. Wstępne wyliczenia wskazywały, 
że chętnych do wzięcia udziału w biciu 
rekordu Guinnessa było około 4635 osób. 
Te wyliczenia pozwalały przypuszczać, 
że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, w Lesznie padnie nowy rekord. Po-
przedni należy do Szwecji, ale tam w po-
dobnej lekcji wzięło udział o około 1000 
osób mniej.
Uczniów powitał prezydent Leszna Łu-

kasz Borowiak wespół ze swoim zastępcą 

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Lesznie 
zorganizowała 15 maja bicie rekordu Guinnessa w kategorii jak 
największej liczby osób zgromadzonych w jednym miejscu, biorą-
cych udział w lekcji matematyki. Na nietypową lekcję przyjechali 
uczniowie z całego regionu.

Piotrem Jóźwiakiem. Dyrektor "trzynast-
ki" Jacek Matecki przypomniał - odwo-
łując się do osoby Jędrzeja Śniadeckie-
go - że matematyka jest królową nauk i że 
w życiu towarzyszy wszystkim.
Lekcję rozpoczęła nauczycielka Aga-

ta Dubiał, a poprowadziła Anna Leśniak, 
matematyczka ze Szkoły Podstawowej 
nr 13. Temat brzmiał "Magia czy mate-
matyka?", a zamiast tablicy posługiwano 
się stadionowym telebimem. Rozwiąza-
nia pokazywane były za pomocą kartek, 
które otrzymali uczniowie. Lekcja trwała 
45 minut. Oficjalne potwierdzenie pobi-
cia rekordu Guinnessa może potrwać do 
trzech miesięcy.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Uczniowie byli przygotowani do nietypowej lekcji matematyki, niestety, pod-
czas bicia rekordu zaczęł padać deszcz.



13# rekord Guinnessa

REKLAMA

Rekordowa lekcja matematyki na stadionie żużlowym
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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”.

Osiedle Rejtana
Zdjęcie: B. Werner

Z góry miasto wygląda zupełnie inaczej, układa się 
w tysiące figur lub mniej regularne kształty. Dopie-
ro tak można zauważyć, jak bardzo zielone niektóre 
fragmenty Leszna, nawet te oddalone od centrum 
o kilka kilometrów. Na zdjęciu osiedle Rejtana wraz 

z Leśną Osadą (centralna część fotografii) wydziane 
z ptasiej perspektywy. Górna część zdjęcia to miejski 
odcinek drogi krajowej numer 5 oraz Galeria Leszno.  
Zdjęcie wykonane z wysokości około 500 metrów 
nad ziemią. 
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Sezon burzowy
Zdjęcie: Ł. Wachowicz

Kamienica
Zdjęcie:  B. Nowakowski

Wiele leszczyńskich kamienic czeka 
na lepsze czasy. W środku pewnie za-
dbane, na zewnątrz wciąż oczekują 
remontów. Na tym zdjęciu budynek 
znajdujący przy przejściu dla pie-
szych, gdzie stykają się ulice 17 Stycz-
nia z Lipową i Starozamkową. W bla-
sku zachodzącego słońca budynek 
wygląda zupełnie inaczej.

Mnóstwo kolorów przeplatających się pod 
chmurnym niebem buduje atmosferę grozy. 
Trwa sezon burzowy, z jednej strony bardzo 
niebezpieczny, z drugiej - stanowiący prawdzi-
wą gratkę dla fotografów. Właśnie w tym czasie 

gra świateł i cieni pozwala najlepiej wydobyć 
walory zdjęcia. Wystarczy przyjrzeć się tej fo-
tografii, która pokazuje całe piękno przyrody. 
Jak tym razem zakończy się burza i co po sobie 
pozostawi?



16 # na roczek o gazecie

Nasz i Wasz drugi czerwiec, czyli o tym,
jak powstaje "Leszczyniak"

Kiedy rok temu o tej porze ukazał się pierwszy numer miesięcznika, byliśmy pełni obaw, jak odbiorą go Czytelnicy. Dzisiaj już wiemy, że to był 
właściwy kierunek, że ludzie wciąż chcą wziąć w rękę gazetę papierową, aby zatopić się w lekturze i odpocząć od wszechobecnej elektroniki.
Tworzenie każdego nume-

ru to dla nas nowe wyzwanie. 
Wyzwanie wypływające z pa-
sji. Jesteśmy uskrzydleni, kie-
dy na początku każdego mie-
siąca zaczepiacie nas, niosących 
do punktów kolportażu świeże 
wydanie. Wiemy też, że gaze-
ta znika bardzo szybko i że nie-
którzy nasi Czytelnicy, jeszcze 
zanim numer się pojawi, w sta-
łych punktach zadają takie oto 
pytanie:
- A czy "Leszczyniak" na ten 

miesiąc już był?
Przez ten rok zdążyliśmy się 

poznać. W tym czasie przeka-
zywaliście i stale przekazujecie 
nam swoje opinie i sugestie do-
tyczące wydania papierowego. 
Pamiętam nawet małą uwagę, 
kiedy w jednym z wydań znik-
nęła pewna rubryka. Wtedy do-
wiedzieliśmy się, że jest gro-
no osób, które lekturę zaczynają 
właśnie od niej. Po krótkiej prze-
rwie wróciliśmy do wspomnia-
nego działu i tak jest do dziś.

Najbardziej ujmujące są roz-
mowy telefoniczne. Kiedyś za-
dzwoniła pani z prośbą o papie-
rowe wydanie, bo w miejscu, 
w którym bywa, gazeta już się 
rozeszła.
- Proszę pana, bo ja to zawsze 

biorę dwa egzemplarze. Jeden 
jest dla mnie, drugi dla córki. 
Wysyłam jej gazetę do Wiednia - 
rzekła z całą stanowczością.
Kiedyś sam wszedłem do jed-

nego ze sklepów w Lesznie, że-
by dowiedzieć się, czy gaze-
ta jeszcze jest. Jeden pan, który 
akurat kończył zakupy i właś-
nie stał przy kasie powiedział 
następująco:
- "Leszczyniak"? Panie, po 

"Leszczyniaka" to musi pan tu-
taj przyjść rano, już wymiecione.
A teraz wspomnienie roz-

mowy telefonicznej z pewną 
Czytelniczką:
- Dobrze, że jest co poczytać, bo 

ludzie tylko telewizję oglądają, 
a tam ciągle się kłócą. Lepiej by 
"Leszczyniaka" do ręki wzięli.

I szczerze pogratulowała dwóch 
tekstów z bieżącego wydania.
Kiedyś chwyciłem w rękę zu-

pełnie wymiętego "Leszczynia-
ka". To był egzemplarz znajo-
mego, więc zadałem mu pytanie:
- Co się stało z tą gazetą?
- A co miało się stać? - odparł 

zdziwiony. - Trzy rodziny ją 
wcześniej czytały, więc jak ma 
wyglądać?
Zbieranie tekstów do "Leszczy-

niaka" to proces długotrwały. 
Jeszcze zanim ukaże się aktual-
ny numer, zaczynamy konsulta-
cję tematów do wydania kolej-
nego. I tu zaczyna się zabawa 
- najpierw trzeba znaleźć temat, 
umówić się z rozmówcami, na-
pisać tekst, poprawić błędy.
Przygotowanie każdego teks-

tu od A do Z, czyli od pomysłu 
do umieszczenia go na stronie, 
trwa od kilku do nawet kilku-
nastu godzin. Zwykle jest tak, 
że podpisanemu pod tym teks-
tem i tak coś się ostatecznie nie 
podoba i dokonuje zmian, żeby 

- jak twierdzi - wyglądało lepiej. 
Czy tak faktycznie jest, trudno 
stwierdzić, ale każdy tekst jest 
konsultowany z autorem. Do 
"Leszczyniaka" pisze obecnie 
kilka osób i każda z nich wnosi 
tu trochę kolorytu.
Najwięcej zabawy jest z wy-

szukiwaniem tekstów do rubry-
ki prezentującej zapiski ze sta-
rej prasy. To jest benedyktyńska 
praca, która czasami przypra-
wia o zawrót głowy, a kiedy in-
dziej cieszy jak nigdy. Przecze-
sywanie archiwów tradycyjnych 
i cyfrowych przynosi czasami 
odkrycia budzące uśmiech na 
twarzy. Nie chodzi tylko o ję-
zyk, jakim posługiwano się 
w starych gazetach, ale o ska-
lę niektórych problemów w nich 
opisywanych, z perspektywy 
dzisiejszych czasów zupełnie 
nieistotnych.
Największym zadaniem logi-

stycznym jest kolportaż gazety. 
"Leszczyniak" dociera do skle-
pów, placówek usługowych, 

urzędów i innych miejsc w po-
wiecie leszczyńskim oraz gmi-
nach Krzywiń, Poniec i Boja-
nowo. Gazetę można otrzymać 
zupełnie za darmo tam, gdzie 
często nieosiągalne są inne wy-
dawnictwa. W kolportaż zaanga-
żowanych jest kilka osób, dzię-
ki czemu papierowe wydanie 
sprawnie dociera do Czytelni-
ków. W kluczowe punkty gazeta 
trafia nawet kilka razy w miesią-
cu, dzięki czemu budujemy jej 
dostępność. Jest to odpowiedź 
na oczekiwania naszych rekla-
modawców, gdyż staramy się 
stale wsłuchiwać w ich głos.
Sugestie dotyczące gazety moż-

na nadsyłać w postaci tradycyj-
nej, listownie (adres redakcji 
dostępny w stopce) lub drogą in-
ternetową na adres e-mail: lesz-
czyniak@mtlmedia.pl lub za po-
średnictwem naszego profilu na 
Facebooku. Bądźcie z nami!

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

ŁUKASZ DOMAGAŁA
redaktor naczelny/skład

MICHAŁ DUDKA
zastępca redaktora naczelnego

BARBARA MENDYKA
dziennikarz

MATEUSZ GOŁEMBKA
dziennikarz

KAMIL DUDKA
dziennikarz

MAGDALENA WOŹNA
dziennikarz

TOMASZ  MŁYNARCZYK
specjalista do spraw reklamy

TOMASZ MUSIELAK
dziennikarz
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I po co sami sobie na Ziemi piekło 
urządzamy? Mało nam religii, doktryn, 
idei i przepowiedni? Aż tak bardzo za-
zdrościmy Bogu, że sami wcielamy się 
w jego rolę? Po co...

Kocham wiosnę. Człowiek dostaje od lo-
su dodatkowego „kopa” do działania. Na 
tyle solidnego, że czuć go w zasadzie 
przez cały dzień.
W moim przypadku wszystko rozpo-
czyna się o świcie. Jadąc do pracy wia-
duktem mam przyjemność podziwiać 
cudowny wschód słońca okalający bla-
skiem centrum Leszna. Czerwono-żółte 
barwy delikatnie muskają architektonicz-
ne sklepienia. Wszystko zdaje się być bar-
dzo delikatne, subtelne. Przyjazne. Lesz-
no budzi się.
Umysł o tej porze jest wolny od jakichkol-
wiek problemów i (jeszcze przez chwi-
lę) od pracy. Wówczas szare komórki na-
kierowują mnie na tematy z cyklu „sens 
istnienia”, te wiecie – które mogą trwać 
i trwać. I tak się właśnie zastanawiam, co 
kryje się po drugiej stronie słońca. Niebo? 
To tam czeka ziemia obiecana? Dostać się 
tam, być wiecznie szczęśliwym, w ramio-
nach Bliskich… byłoby pięknie. 
Sprawdzam.
Na Dalekim Wschodzie komuniści włada-
jący Koreą Północną, na przekór całemu 
światu, od lat konsekwentnie rozwijają 
swój reżim. Grożąc wszem i wobec ata-
kami jądrowymi (podobno w ostatnich 
tygodniach coś się poprawiło… podob-
no) kontynuują programy nuklearne, sie-
jąc tym samym strach nie tylko w oczach 
światowych przywódców, ale przede 
wszystkich wśród „szarych” obywateli 
(również samej Korei Północnej…).
Na Bliskim Wschodzie walka o hegemo-
nię w świecie arabskim. Arabia Saudyj-
ska kontra Iran. Dwie potęgi, jeden cel. 
Wojny „zastępcze” już są w toku, ale słu-
chając niektórych entuzjastów-własnych-
-racji zdaje się, że już przestały zaspokajać 
ich potrzeby. Oby nikt nie ważył się ru-
szyć głównego zapalnika, bo grozi nam 
konflikt, jakiego Bliski Wschód jeszcze nie 
widział.
W Afryce nieustannie rozgrywa się dra-
mat tysięcy, jeśli nie milionów, ludzi. 
W Somalii konflikt zbrojny pozostaje nie-
rozwiązany. Konflikt, którego początki się-
gają roku 1991. Od tego czasu, pomimo 
starań wielu mężnych tego świata (szcze-
gólnie trzeciego świata), niewiele się 
zmienia, oczywiście poza liczbą ofiar… 

Tragiczny licznik nie zatrzymuje się rów-
nież w Sudanie i Sudanie Południowym, 
gdzie śmierć z powodzeniem zbiera swo-
je żniwo od 2009 roku (wcześniej, od 
1983 do 2005 roku, w Sudanie trwała dru-
ga wojna domowa). 
Od przeszło 4 lat krwawe walki trwają 
w Republice Środkowoafrykańskiej. Ich 
głównym motywem jest (przynajmniej 
oficjalnie) żądza władzy oraz różnego ro-
dzaju bogactwa (również te naturalne).
Jeszcze większe piętno na naszej plane-
cie odcisnął niejaki Joseph Kony i pod-
legła mu Boża Armia Oporu (LRA), która 
od roku 1987 dziesiątkowała Ugandę i re-
gion. Według różnych danych to odpo-
wiedzialność rzędu setek tysięcy zamor-
dowanych, porwanych, torturowanych… 
i wszystko w imię religii.
Walczą też w Senegalu, Nigerii… Zabijają 
w Meksyku, wielu państwach Azji… Mor-
dują terroryści na całym świecie. Całym. 
Nigdzie, niestety, nie brakuje potworów 
w ludzkich skórach.
Ani nie jestem orłem z historii, ani nie je-
stem wyjątkowo obyty w sytuacji geopo-
litycznej na świecie. Powyższe wypisałem 
na podstawie klikania po internecie (za 
ewentualne błędy przepraszam). Szyb-
ko doszedłem do wniosku, że mam dość! 
Mam na tyle konformistyczną postawę, 
że nie chcę wiedzieć o tych wszystkich 
zbrodniach, dramatach… nawet nie pró-
buję zrozumieć, co muszą czuć ci biedni 
ludzie w różnych zakątkach świata. Wdo-
wy, sieroty, ojcowie, których dzieci mor-
dowano na ich oczach, ofiary gwałtu czy 
tortur. Niewinni.
Wracam więc myślami do pytania – co 
kryje się po drugiej stronie pięknego, nie-
zepsutego, wschodzącego słońca? Bo na 
pewno nie niebo...
A w głowie kołaczą słowa piosenki Imagi-
ne sygnowanej przez Johna Lenona (frag-
ment tłumaczenia):
Wyobraź sobie, że nie ma krajów 
To nie jest trudno osiągnąć 
Nic wartego, by zabić lub za co zginąć 
I niema religii też 
Wyobraź sobie wszystkich ludzi 
żyjących w pokoju...
Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem 
ale nie jestem sam 
Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz 
do nas 
I świat będzie jednością...
Dołączysz?

ZAUFANY

Po drugiej
stronie słońca
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Ceny rosną, przez wakacje będzie drożej
O tym, co słychać na rynku paliw, czego możemy spodziewać się 
dalej w branży paliwowej i czy samochody elektryczne wyprą po-
jazdy spalinowe, z doktorem Jakubem Boguckim, analitykiem 
rynku paliw portalu e-petrol, rozmawia Łukasz Domagała.

Na leszczyńskim rynku, ceny benzyny 
i oleju napędowego przebiły już cenę 
5 złotych za litr. Z czego wynika taka 
podwyżka i czego możemy się dalej 
spodziewać?

Taki stan rzeczy jest następstwem kilku 
czynników, które zbiegły się w czasie na 
rynku międzynarodowym. Wśród nich 
mamy ograniczenie podaży ropy przez 
OPEC, trudną sytuację w Wenezueli, bę-
dącej do niedawna znaczącym ekspor-
terem surowca, wojnę w Syrii, a ostatnio 
decyzję Stanów Zjednoczonych o nało-
żeniu sankcji na Iran. To przełożyło się na 
polski rynek.

Pięć złotych za litr benzyny i oleju na-
pędowego będzie już normą?

Obawiam się, że do letnich wakacji na 
pewno taką cenę będziemy widzieć na 

wielu stacjach, a być może trend ten 
utrzyma się jeszcze dłużej.

Zwyżki cen w Lesznie są bardzo duże, 
nawet o 50 groszy za litr względem 
stanu wcześniejszego.

Rzeczywiście, ale jest to tendencja doty-
cząca nie tylko Wielkopolski, ale całego 
kraju.

Mówi się, że planowana przez rząd 
opłata emisyjna nie przełoży się na 
cenę paliw. Takie przynajmniej są za-
powiedzi i koncerny deklarują, że 
akurat podwyżki z tym związane we-
zmą na siebie. Czy to jest realne, czy 
nie będzie tak, że kierowcy jednak 
odczują nowy podatek?

Nie wiemy na razie jaką wizję ma rząd, 
ale w łańcuchu logistycznym może się 
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Ceny rosną, przez wakacje będzie drożej
pojawić ryzyko przełożenia cen na od-
biorcę końcowego. Najłatwiej jest wziąć 
pieniądze od odbiorcy ostatecznego, 
chociaż nie twierdzę, że tak będzie.

Czy w perspektywie możemy oba-
wiać się zwyżek cen do takiego pozio-
mu jak kilka lat temu, gdy cena litra 
benzyny sięgała 6 złotych?

Myślę, że nie ma podstaw do takich 
obaw.

Benzyna i olej napędowy drożeją, 
a co z popularnym wśród wielu kie-
rowców gazem LPG?

Gaz drożeje i nadal może drożeć, ale 
to nie doprowadzi do nieopłacalności 
w stosowaniu tego rodzaju zasilania. 
LPG nadal pozostanie w korzystnej re-
lacji cenowej do pozostałych paliw. Jest 
opłacalny i będzie opłacalny jako alter-
natywa dla paliw tradycyjnych.

Czy istnieje szansa na zmianę relacji 
cen benzyny do oleju napędowego? 
Kiedyś różnica wynosiła złotówkę na 
korzyść tego drugiego paliwa.

Rzeczywiście relacja cenowa jest niedu-
ża i myślę, że tak na razie pozostanie.

W porządku, ale czy w takim razie taka 
mało korzystna relacja nie przyspieszy 
rezygnacji kierow-
ców właśnie z aut 
na olej napędowy, 
zwłaszcza w obli-
czu wyższych kosz-
tów utrzymania sa-
mochodów z takim 
zasilaniem?

Jeśli mówimy o kierow-
cach indywidualnych - jak 
najbardziej, ale poza nimi 
diesel wciąż dominuje w wie-
lu segmentach. To są przecież 
ciężarówki oraz sprzęt ciężki, które 
generują popyt na tego rodzaju pa-
liwo w Polsce. Jeżeli dla kogoś spośród 
odbiorców indywidualnych istotne są 
argumenty środowiskowe, to wyższa 
cena oleju napędowego jest kolej-
nym argumentem za odejściem 
od tego rodzaju zasilania.

A wahania cenowe na 
rynkach paliw trady-
cyjnych mogą przyczy-
nić się do popularyzacji 
pojazdów elektrycznych?

W obecnym stanie zdecydowanie nie. 
Mówienie o elektromobilności jest mod-
ne, ale w Polsce wciąż jest to bardzo 
trudne do realizacji ze względów infra-
strukturalnych. Doceniam potencjał  te-
go rozwiązania, ale teraz trudno będzie 
je spopularyzować. Poza tym przeciętny 
Kowalski wciąż kupuje auta tradycyjne, 
znacznie tańsze niż "elektryki". Myślę, że 
to jest pieśń przyszłości.

Jak pan szacuje, ile czasu potrzeb-
ne jest na rozwój elektromobilności 
w Polsce - pięć, dziesięć lat?

Myślę, że potrzeba na to około pięciu lat, 
pod warunkiem budowy infrastruktu-
ry do ładowania i stałego prowadzenia 
działań na rzecz popularyzacji samocho-
dów elektrycznych.

Wróćmy do zasilania gazowego. LPG 
jest w Polsce popularne, a co z zasi-
laniem pojazdów gazem ziemnym 
CNG? Czy ten rynek się rozwija?

To rozwiązanie, głównie ze względów 
technologicznych, adresowane jest 
głównie do aut większych, cięższych, do 
pojazdów komunikacji zbiorowej. Tech-
nicznie jest trudniejsze do zastosowania, 
a więc również droższe. Myślę, że z tego 
powodu wiodące pozostanie LPG.

Dziękuję za rozmowę.
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Doktor Jakub Bogucki, analityk portalu e-petrol.pl
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Będzie cieszył oczy przyszłych pokoleń
Kto nie widział osobiście, niech zerknie na zdjęcia albo niech 
przejdzie się zobaczyć, jak ładnie wygląda obecnie to miejsce. 
Właśnie zakończył się kolejny etap renowacji zabytkowego muru 
przy lapidarium rzeźby nagrobnej w sąsiedztwie kościoła pod we-
zwaniem Świętego Krzyża w Lesznie.

REKLAMA

Formalnie jest on własnością para-
fii, ale tak naprawdę stanowi część 
historycznego dziedzictwa Leszna. 

Miasto nie mogło pozostać obojętne na 
stan zabytku, dlatego wciąż w niego inwe-
stuje. Początek remontu przypada na 2007 
rok. Wówczas skute zostały zawilgocone 
i zasolone tynki oraz dokonano wymiany 
ceramicznego pokrycia daszków. Tamte 
prace kosztowały 200.000 złotych.
Nie sposób zauważyć, że mur ze skuty-

mi tynkami niezbyt pozytywnie wpływał 
na wizerunek miasta, zwłaszcza w obliczu 
faktu, że w jego rejonie przebiega droga 
krajowa numer 12. Remont został wzno-
wiony z inicjatywy prezydenta Leszna Łu-
kasza Borowiaka oraz Macieja Urbana, 
miejskiego konserwatora zabytków. Zgo-
dę na przeprowadzenie inwestycji wyrazi-
li radni miejscy.
W ubiegłym roku Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego udzieliło pa-
rafii dotacji w wysokości 350.000 złotych, 

dzięki czemu udało się wyremontować 
wewnętrzną część muru razem z nagrob-
kami pochodzącymi z okresu od XVII do 
XIX wieku.
Właśnie dobiegł końca kolejny etap reno-

wacji muru - od strony Alei Krasińskiego 
wykonano izolację pionową oraz położo-
no nowe tynki. Te prace zostały przepro-
wadzone ze środków, jakie parafia otrzy-
mała od samorządu Leszna. Koszt to 
ponad 225.000 złotych. W budżecie mia-
sta zarezerwowano kolejne 250.000 zło-
tych, które przeznaczone zostaną na 
dokończenie remontu muru po stronie ze-
wnętrznej, w tym także od strony Alei Ja-
na Pawła II. Mur ma zostać pomalowany 
półprzezroczystą farbą mineralną, która 
poprawi estetykę konstrukcji i jednocześ-
nie ujednolici jego powierzchnię na całej 
długości. Dzięki tym zabiegom zabytek 
będzie cieszył oczy przyszłych pokoleń.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Odnowiony mur od strony Alei Krasińskiego.

Mur będzie remontowany także od strony Alei Jana Pawła II.

Mur od strony wewnętrznej.
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Siedem milionów na inwestycje i remonty w LSM
Największa spółdzielnia mieszkaniowa w Lesznie z przytupem wkroczyła w wiosnę.

Niektóre spośród zaplanowanych inwestycji już są realizowane, kolejne ruszą w nadchodzących miesiącach.

Przebudowa parkingów i chodników

Na osiedlu Przyjaźni prowadzone są pra-
ce przy przebudowie parkingów znajdują-
cych się przy tak zwanej osiedlowej ob-
wodnicy. Chodzi o rejon cmentarza - od 
ulicy Węgierskiej do Rumuńskiej. Do tej 
pory samochody parkowały tam na nie-
utwardzonej nawierzchni. Teren parkingu 
zyskał kanalizację deszczową oraz został 
utwardzony.
- Rejon objęty przebudową to prawie 

2500 metrów kwadratowych powierzch-
ni - mówi Kazimierz Pazoła, wiceprezes 
ds. techniczno-eksploatacyjnych w Lesz-
czyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Utwardzeniu mają zostać poddane rów-

nież parkingi w pobliżu wieżowców na 
ulicy Armii Krajowej, gdzie wymienio-
na zostanie też nawierzchnia jezdni. Ko-
lejnych prac, choć już na mniejszą skalę, 
można spodziewać się także na osiedlach 
Przylesie i Sułkowskiego - te dotyczyć 
będą przeważnie chodników.

Ciepło miejskie zamiast junkersów

Kluczowa inwestycją prowadzoną od kil-
ku lat i kontynuowaną również obecnie jest 
likwidacja junkersów w najstarszych zaso-
bach LSM.
- W 2015 roku takie prace wykonaliśmy 

w budynkach przy ulicy Dąbrowskiego, 
a w minionym roku w "długim" budynku 
przy ulicy Westerplatte. W tym roku podobne 
inwestycje czekają nas również na ulicy We-
sterplatte pod numerami od 1a do 3b oraz 
na ulicy Dowbora-Muśnickiego pod nume-
rami 2 i 8. W obu przypadkach konieczna 
będzie wymiana istniejących instalacji sani-
tarnych oraz montaż nowej instalacji ciepłej 

wody i cyrkulacji, a także rozbudowa wę-
złów cieplnych - tłumaczy wiceprezes Pazo-
ła. - Inwestycja jest o tyle istotna, że wpływa 
na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, 
niwelując zagrożenie zatruciem tlenkiem wę-
gla, a z drugiej strony znacznie poprawia 
komfort użytkowania lokali.
Według zapowiedzi spółdzielni takie pra-

ce będą kontynuowane także w najbliższych 
latach.

Estetyczne śmietniki

Nie trzeba nikogo przekonywać, że tra-
dycyjne kosze na śmieci ustawione na 
osiedlach nie grzeszą urodą, a dochodzą-
cy z nich smród powoduje, że raczej omi-
ja się je szerokim łukiem. Na najbliższe 

pięć lat zaplanowano wymianę starych 
kontenerów na tak zwane pojemniki pół-
podziemne. Takie rozwiązanie zastosowa-
no już z powodzeniem na ulicy Sułkow-
skiego, Grunwaldzkiej  i Włodarczaka 
(pięć zestawów), a w tym roku przewi-
dywany jest montaż nowych pojemników 

Trwa budowa parkingu przy tak zwanej małej obwodnicy osiedla Przyjaźni.

Takie pojemniki na śmieci mają pojawić się w nowych lokalizacjach.
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Siedem milionów na inwestycje i remonty w LSM

w pięciu lokalizacjach - przy ulicy Opa-
lińskich (jeden zestaw), na osiedlu Przy-
lesie (dwa zestawy - ulice 17 Stycznia 
i Morawskiego) oraz na osiedlu Przyjaźni 
(dwa zestawy na ulicy Kubańskiej).
- W zależności od potrzeb w każdej lo-

kalizacji znajdzie się od 5 do sześciu po-
jemników, które umieszczone zostaną 
w podłożu na głębokości do 3 metrów. Ich 
bezpośrednie otoczenie zostanie wyłożone 
kostką brukową. Wiemy już, że to słuszny 
kierunek działania - z nowych pojemni-
ków nie wydobywa się smród, są też este-
tyczne, dzięki czemu zmieniają się zacho-
wania mieszkańców i sposób użytkowania 
pojemników. Mówiąc krótko ludzie stara-
ją się nie stawiać śmieci wokół nich. Z na-
szych obserwacji wynika także, że sposób 
montażu powoduje, że mniej interesują się 
nimi osoby poszukujące w pojemnikach 
różnych surowców nadających się do 
przetworzenia - tłumaczy K. Pazoła.

Koszt zestawu z montażem wynosi od 
50.000 do 60.000 złotych.

Garaże, roboty malarskie i windy

Zgodnie z założeniem w tym roku poma-
lowane zostaną 202 bramy garażowe przy 
ulicy Luksemburskiej. Ponadto w kilku 
garażach spółdzielni położonych w róż-
nych częściach miasta wymienione zosta-
ną posadzki.
- Pomalujemy 9 klatek schodowych, 

w tym również klatki w wieżowcach. Od-
świeżenie elewacji lub drobne remonty 
czekają także pawilony handlowe miesz-
czące się przy ulicach Kubańskiej 30 oraz 
Armii Krajowej 15. Czekają nas też re-
monty na około 100 balkonach, naprawy 
posadzek w piwnicach oraz tynków na ko-
minach - zaznacza K. Pazoła.
Drobne roboty dekarskie zostaną prze-

prowadzone w budynkach przy ulicy 
Grunwaldzkiej od numerów 117 do 127, 
a w wieżowcach przy ulicy Węgierskiej 
pod numerami 9 i 11 miałaby zostać zmo-
dernizowane maszynownie wind.

Refundacji ciąg dalszy

Kto jeszcze nie wymienił stolarki okien-
nej lub drzwiowej oraz podłóg, przy oka-
zji remontu może liczyć na refundację 
kosztów takiej modernizacji. Będzie ona 
dotyczyć posadzek w 545 pomieszcze-
niach, 128 sztuk drzwi i 58 sztuk okien. 
Warto skorzystać z okazji i zwrócić się 
w tym temacie do Leszczyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.
Zgodnie z planem wszystkie prace mia-

łyby się zakończyć do końca październi-
ka tego roku.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Pawilony przy ulicach Armii Krajowej oraz Kubańskiej mają doczekać się drobnych remontów.

Na ulicy Armii Krajowej przy klatkach 1 i 2 ma zostać zmodernizowany parking.

W tym budynku przy ulicy Węgier-
skiej zmodernizowane zostanie ma-
szynownia wind.



24 # edukacja

Pod jednym dachem od niemowlaka do przedszkolaka
Przedszkole Glottodydaktyczne "Wesoła Ciuchcia" rozszerza działalność. Od września startuje w nowym miejscu i z jeszcze lepsza ofer-
tą. W stylowej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Lesznie będzie działał także żłobek pod wdzięczną nazwą "Brykające Brzdące".

Przedszkole jest bardzo ka-
meralne, położone w spo-
kojnej, willowej dzielni-
cy - na Podwalu. Mieści 
się w niepozornym parte-
rowym obiekcie przy uli-
cy Zacisze 10B. To miej-
sce rzeczywiście emanuje 
spokojem, co jest szcze-
gólnie ważne dla małych 
dzieci, które takich warun-
ków potrzebują do nauki 
i wypoczynku.

- Jesteśmy w tym miejscu od 
samego początku, to już 10 
lat - mówi Agnieszka Jekel, 
współwłaścicielka Niepub-
licznego Przedszkola "Wesoła 
Ciuchcia" w Lesznie.
Do placówki chodzi łącznie 
40 dzieci, co pozwala kon-
centrować się na ich rozwo-
ju i pełnym rozpoznaniu po-
trzeb. Nie ma co ukrywać, że 
idealnym połączeniem jest 
interakcja kadry dydaktycznej 
z rodzicami, co można osiąg-
nąć właśnie poprzez utrzy-
mywanie niewielkich grup 
przedszkolnych.
Domeną placówki jest nauka 
czytania metodą glottody-
daktyczną. Ten trudny wyraz 
oznacza tak naprawdę spo-
sób wypracowany przez pro-
fesora Bronisława Racławskie-
go, który doszedł do wniosku, 
że najmłodsi powinni pozna-
wać najpierw głoski, a dopie-
ro później literki.
- Metodą tą pracujemy z dzieć-
mi od 3. roku życia, najpierw 
uwrażliwiając ich słuch fo-
nemowy, a następnie ucząc 
"ślizgania" po literach. Dzięki 
temu udaje się uniknąć "duka-
nia" czy "stękania" przy czyta-
niu, uzyskując od razu płynny 

sposób odbioru tekstu pisa-
nego. Jest to metoda o wyso-
kiej skuteczności, dzięki czemu 
dzieci opuszczające przedszko-
le są znakomicie przygotowa-
ne do czytania lub czytają już 
samodzielnie - zaznacza Ag-
nieszka Jekel, również współ-
właścicielka placówki.
Metoda jest wykorzystywana 
we współpracy z firmą Dia-
log z Leszna i w przedszkolu 
prowadzone są także indywi-
dualne zajęcia z nauki czyta-
nia dla tych dzieci, które mają 
z tym kłopoty.
W "Wesołej Ciuchci" nacisk 
kładzie się nie tylko na roz-
wój intelektualny dziecka. 
Ten musi przecież współgrać 
z rozwojem fizycznym, stąd 
też prowadzi się tutaj zajęcia 
z karate, tańca czy gimnasty-
ki korekcyjnej. Zajęć dodat-
kowych stale przybywa, toteż 
niezbędne stało się zwięk-
szenie powierzchni potrzeb-
nej do prowadzenie placów-
ki. Od zbliżającego się roku 
szkolnego, czyli od września, 
Niepubliczne Przedszkole 
"Wesoła Ciuchcia" przenie-
sie się do nowej siedziby, ja-
kiej nie ma chyba żadna inna 

placówka w mieście. Będzie 
to stylowa kamienica poło-
żona na jednej z najbardziej 
klimatycznych ulic Leszna 
- ulicy Sienkiewicza. Obiekt 
przechodzi właśnie grun-
towną modernizacją tak, aby 
w pełni zaspokajać oczekiwa-
nia kadry, rodziców, a przede 
wszystkim dzieci, które mają 
się tutaj czuć tak, jak w domu.
- W obiekcie będziemy mieli 
przestronną salę konferencyj-
ną, salę gimnastyczną oraz du-
że pomieszczenia. Do dyspozy-
cji będziemy mieć blisko 1000 
metrów kwadratowych po-
wierzchni. Duże okna zagwa-
rantują odpowiedni dostęp 
światła, a zaplecze kamienicy 
kryć będzie świetnie zagospo-
darowaną zieloną przestrzeń. 
Tutaj znajdzie się plac zabaw 
oraz miejsce na ogródek - pod-
kreśla A. Jekel.
Właściciele przedszkola chcą, 
aby został utrzymany ka-
meralny charakter placów-
ki i chociaż budynek będzie 
bardzo duży, liczba dzieci nie 
zwiększy się w nim znaczą-
co. Zgodnie z planem przy-
być ma tylko jedna grupa 
przedszkolna.

Stawiamy
na płynne czytanie
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Pod jednym dachem od niemowlaka do przedszkolaka

Zarezerwuj dla maluszka miejsce
w żłobku w atrakcyjnej cenie!
Nie od dziś wiadomo, że 
pracujący rodzice mają po-
ważny problem, komu po-
wierzyć swoje kilku - czy kil-
kunastomiesięczne pociechy. 
Połączenie przedszkola i żłob-
ka w jednym budynku pozwo-
li logistyczne zapanować nad 
dziećmi zupełnie malutkimi 
i tymi nieco starszymi, które 
już chodzą do przedszkola. 
Właśnie trwa nabór najmłod-
szych dzieci do żłobka!

Żłobek przyjmie łącznie do 60 
maluszków, a w jego ramach 
mają zostać utworzone trzy 

grupy - dla dzieci od 6. do 12. 
miesiąca życia, od 12. do 20. 
miesiąca życia oraz od 20. do 30. 
miesiąca życia. W konstruowa-
niu programu dla najmłodszych 
dzieci kadra będzie opierać się 
między innymi na tak zwanej 
teorii inteligencji wielorakich. 
Choć pojęcie brzmi tajemniczo, 
oznacza tyle, co rozwijanie zdol-
ności najmłodszych poprzez 
różne formy aktywności: słowa, 
dźwięki, symbole, florę i faunę 
oraz obrazy.
- Już w żłobku wprowadzać bę-
dziemy elementy programu dal-
tońskiego, polegającego na 

rozwijaniu samodzielności i decy-
zyjności dzieci - mówi Dominika 
Maćkowiak, współwłaścicielka 
placówki.
Wśród wielu zajęć, które pro-
wadzone będą w "Brykających 
Brzdącach", zauważyć należy na-
ukę języka angielskiego, która 
dziś staje się nieodzownym ele-
mentem programu nauczania. 
Będą również profilaktyczne za-
jęcia logopedyczne pod hasłem 
"Gimnastyka buzi i języka".
Placówki chcą rozwijać ekolo-
giczną postawę, dlatego dzieci 
tu uczęszczające będą pozna-
wały zieloną stronę życia. Prze-

jawiać się to będzie na przy-
kład w prowadzeniu ogródka 
znajdującego się w ogrodzie. 

Kadra zamierza promo-
wać również zdrowe od-
żywianie, bo wprowadza-
nie takich wzorców od 
najmłodszych lat pozwala 
osiągnąć pełnię sukcesu.
Uruchomienie żłobka "Bryka-
jące Brzdące" jest odpowiedzią 
na zapotrzebowanie rodziców, 
którzy zarówno te młodsze, jak 
i nieco starsze pociechy, chcą 
mieć pod jednym dachem. Do-
dajmy, że uruchomienie żłobka 
pozwala następnie na płynne 
przejście dziecka do przedszko-
la przy zachowaniu takich sa-
mych standardów. Czesne za 
żłobek będzie stosunkowo ni-
skie, a to dzięki dofinansowa-
niu pobytu dzieci z programu 

rządowego Maluch+. Jeżeli do 
tej samej placówki uczęszczać 
będzie dwoje lub więcej dzie-
ci, można liczyć na dodatkowe 
rabaty.
Już teraz warto zapoznać się 
z  ofertą, gdyż liczba miejsc 
w żłobku "Brykające Brzdące" 
jest ograniczona! Dodajmy, że 
nowa siedziba, w której również 
znajdzie się żłobek, będzie ogro-
dzona i monitorowana, a rodzi-
ce - dla bezpieczeństwa swoich 
pociech - uzyskają karty dostę-
pu do budynku.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Przedszkole Glottodydaktyczne "Wesoła Ciuchcia"
ul. Zacisze, 64-100 Leszno | tel. 693 906 215 / 669 280 128

e-mail: biuro@wesolaciuchcia.pl 39
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Budowa drogi ekspresowej wchodzi w ostatnią fazę
Dokładnie rok temu na łamach "Leszczyniaka" pokazywaliśmy naj-
większą inwestycję ostatnich lat w regionie leszczyńskim, czyli budo-
wę drogi S5, mającej połączyć Poznań z Wrocławiem. Prace na dwóch 
odcinkach położonych najbliżej miasta powoli zbliżają się do końca.

Ich budowa pochłonie 675.902.745 zło-
tych brutto. Ta kwota wydaje się niewyob-
rażalna i trudno odnosząca się do wartości 
różnych dostępnych dóbr. Rok temu wyli-
czyliśmy, że to równowartość około 9600 
nowych aut pokroju volkswagena golfa lub 
7 używanych samolotów F16.
Wróćmy jednak do drogi. Prace trwają 

i w okresie wiosennym mocno przyspie-
szyły, gdyż aura nie stanowi już dla firm 
żadnych przeszkód. Odcinek pomiędzy 
Radomickiem a węzłem Leszno Południe 
(bez węzła) realizuje firma Mota-Engil. 
Fragment pomiędzy węzłem Leszno Połu-
dnie a Kaczkowem powstaje pod przewod-
nictwem Budimeksu. Te dwa fragmenty li-
czą łącznie ponad 28 kilometrów.
- 27 kwietnia Wielkopolski Inspektor Nad-

zoru Budowlanego wydał pierwsze pozwo-
lenie na użytkowanie dla wiaduktu dro-
gowego WD-4 nad drogą ekspresową S5 
wraz z najazdami w ciągu drogi gminnej 
zlokalizowanej w pobliżu Mórkowa - mó-
wi w rozmowie z "Leszczyniakiem" Woj-
ciech Furmaniak z Biura Kierownika Pro-
jektu budowy drogi ekspresowej S5. 
Zgodnie z planem odcinek pomiędzy Ra-

domickiem a węzłem Leszno Południe po-
winien zostać oddany do użytkowania we 
wrześniu, a odcinek od wspomnianego 

węzła do Kaczkowa - na początku lipca. 
Jak to będzie wyglądać w praktyce - trud-
no powiedzieć, ale nawet jeżeli zdarzyłyby 
się jakieś opóźnienia, to prawdopodobnie 
będą one niewielkie. W związku z utrud-
nieniami napotkanymi w trakcie realizacji 
kontraktów, wykonawcy złożyli wnioski 
o przedłużenie terminów, które są w trakcie 
rozpatrywania. Poznański Oddział General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
który jest inwestorem nowych odcinków, 
planuje oddać do użytkowania jednocześ-
nie dwa odcinki drogi ekspresowej S5, co 
pozwoli na swobodne korzystanie z nich 

przez kierowców bez większych utrudnień 
spowodowanych wprowadzeniem tymcza-
sowej organizacji ruchu. W tych okolicz-
nościach należy liczyć się z tym, że trasa 
S5 od Radomicka do Kaczkowa zostanie 
uruchomiona prawdopodobnie w trzecim 
kwartale tego roku.
Jest jeszcze niespodzianka, która powinna 

pozytywnie zaskoczyć kierowców:
- W lipcu rozważamy uruchomienie węzła 

Dąbcze, co znacznie ułatwi życie mieszkań-
com Dąbcza - podkreśla W. Furmaniak.
Sprawie budowy drogi poświęcamy wiele 

miejsca, gdyż to właśnie oddanie do użyt-
ku ekspresówki zmieni krajobraz miasta 
i regionu. Gdy ktoś powie, że to stwierdze-
nie zbyt przesadzone, z pewnością prze-
kona się prędzej czy później, jak bardzo 
Leszno odetchnie. Odetchnie od tysięcy 

samochodów przejeżdżających dziś z pół-
nocy na południe i z południa na północ ko-
munikacyjnymi tętnicami, jakimi są Ale-
je Konstytucji 3 Maja, Aleje Piłsudskiego 
i ulica Gronowska. Nie będzie już koniecz-
ne oczekiwanie na drogową "zieloną falę" 
oraz odliczanie, czy pokonanie wspomnia-
nych ulic zajmie 10, 15 czy może 20 minut. 
W końcu nie będzie stania w godzinach 
szczytu w korkach przed rondami, a nawet, 
jeżeli tak się zdarzy, to będzie zajmowało 
to mniej czasu niż obecnie. I jeszcze jedna 
równie istotna rzecz - mniej spalin.
Na zdjęciach, dzięki uprzejmości GDD-

KiA, prezentujemy stan budowy pod-
leszczyńskich odcinków S5.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: GDDKIA

Magazyn wykonawcy w pobliżu węzła Leszno Zachód.

Droga S5 w pobliżu Mórkowa.
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WIĘCEJ ZDJĘĆ Z BUDOWY S5 NA STRONIE 28

Na wiadukcie na terenie gminy Święciechowa.

Łącznik w rejonie węzła Lipno.

Wiadukt nad linią kolejową z Leszna do Wolsztyna.

Łącznik na węźle Leszno Południe.
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CIĄG DALSZY ZDJĘĆ Z BUDOWY S5

Węzeł Leszno Południe.

Prace w pobliżu węzła Leszno Południe. Wiadukt w pobliżu Henrykowa.

Prace w pobliżu Rydzyny.

Obiekt mostowy nad Rowem Polskim z dołu... ..oraz ten sam most widziany z góry.

Ekodukt na S5 w lesie pomiędzy Lesznem a Rydzyną.

Wiadukt nad drogą ekspresową w pobliżu Kłody.
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Zaufaj wyobraźni – zaufaj MTL Media!

Najpierw był nieśmiały pomysł, dzień po dniu braliśmy go coraz bardziej na poważnie. Zapadły decyzje, a plany nabierały rumień-
ców. A potem… potem przyszedł czas na ciężką pracę, olbrzymie zaangażowanie, wiarę we własne możliwości i… oto jesteśmy. Po 
roku funkcjonowania mówimy o tym z wielką satysfakcją i motywacją do dalszego rozwoju. W głowach pełnych pomysłów nieustan-
nie kołaczą myśli o tym, że to dopiero początek. Z przyjemnością im ulegamy.

CZŁOWIEK SKŁADA SIĘ Z CIAŁA, UMY-
SŁU I WYOBRAŹNI. JEGO CIAŁO JEST 
NIEDOSKONAŁE, JEGO UMYSŁ ZA-
WODNY, ALE JEGO WYOBRAŹNIA 
UCZYNIŁA GO ZNAKOMITYM.

- Nowe wyzwania, rozwój, nieograniczo-
ne możliwości, realizacja pasji - takie by-
ły pobudki naszej decyzji o obraniu nowej 
ścieżki i zawiązaniu spółki. Każdy z nas 
był przekonany co do tego, że na gruncie 
zawodowym mamy jeszcze wiele do zro-
bienia. Po roku z pełnym przekonaniem 
możemy powiedzieć, że stworzenie MTL 
Media było strzałem w dziesiątkę! - mówi 
prezes zarządu Michał Dudka.

- Takie decyzje nigdy nie są łatwe. Niemniej 
ufaliśmy sobie na tyle, że wiedzieliśmy, że po 
prostu musimy dać radę. Znamy swoje moc-
ne strony i wiemy co z czym się je. Działamy 
na pełnych obrotach, a efekty są takie, że 

nieustannie się rozwijamy – dodaje wice-
prezes zarządu Tomasz Młynarczyk.

- Marzenie o realizacji własnego przedsię-
wzięcia biznesowego tkwiło we mnie od 
dawna. Z jednej strony takie rozwiązanie 
dawało niezależność w podejmowaniu 
decyzji, z drugiej – pozwalało skonfron-
tować własne pomysły z rzeczywistością. 
Nie ukrywam, że głównym elementem tej 
układanki miała być gazeta – zaznacza 
wiceprezes zarządu Łukasz Domagała. 
To on, pełniąc funkcję redaktora naczel-
nego, kieruje jednym z większych pro-
jektów realizowanych przez MTL Me-
dia, jakim jest wydawanie miesięcznika 
„Leszczyniak” (więcej informacji o gaze-
cie i jej powstaniu na str. 16).

NASZĄ SPECJALNOŚCIĄ JEST WYOB-
RAŹNIA I TYLKO ONA OGRANICZA 
NASZĄ OFERTĘ…

M. Dudka: - Działamy w branży medial-
no-reklamowej, w której czujemy się jak 
ryby w wodzie. Każdy z nas dysponuje 
cennym doświadczeniem, wiedzą i umie-
jętnościami - każdy nieco innymi. Pre-
zentujemy różne podejścia do pewnych 
spraw i świetnie się uzupełniamy. Mamy 
niezawodnych współpracowników i wie-
lu zaufanych, sprawdzonych partnerów. 
Dzięki temu możemy świadczyć usługi na 
najwyższym poziomie.

Ł. Domagała: - Kiedykolwiek brałem 
do ręki drukowane wydanie dowolne-
go tytułu prasowego, zastanawiałem 
się, jak mogłaby wyglądać gazeta przy-
gotowywana z własnym sztabem ludzi. 
W MTL-u cenię sobie możliwość nieogra-
niczonego działania, ponieważ codzien-
nie rodzą się tutaj nowe pomysły na inne, 
nie mniej fascynujące projekty. Oczywi-
ście, jak wszędzie, jedne są odkładane 

na czas późniejszy, a inne niezwłocznie 
wdrażane w życie.

T. Młynarczyk: - Gdy ktoś pyta, kim jeste-
śmy i co robimy, proszę o to, aby urucho-
mił swoją wyobraźnię. Aby pomyślał, że 
nawiązuje współpracę z agencją reklamo-
wą, centrum rozwoju biznesu i życzliwym 
doradcą jednocześnie. Jesteśmy od tego, 
aby przewidzieć oczekiwania, pomóc i jed-
nocześnie pozytywnie zaskoczyć.

NASZA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, ZA-
ANGAŻOWANIE, CZAS, ŻYCZLIWOŚĆ, 
OTWARTOŚĆ I POŚWIĘCENIE – TO 
WSZYSTKO OFERUJEMY W ZAMIAN 
ZA ZAUFANIE.

Pierwszy rok działalności był dla za-
łogi MTL-u bardzo obfity w rozma-
ite działania. Wiele się wydarzyło. 
Z dnia na dzień przybywało Klientów, 
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Zaufaj wyobraźni – zaufaj MTL Media!

Partnerów, coraz to ambitniejszych 
zamówień i ich realizacji. 

T. Młynarczyk: - Spektrum naszych Klien-
tów jest bardzo zróżnicowane. Bez-
względnie do każdego podchodzimy 
w pełni profesjonalnie i z należytą staran-
nością. Szanujemy i doceniamy ich chęć 
rozwoju i pragniemy im w tym pomóc. 
Ostatecznie miarą naszego sukcesu jest 
sukces naszych Partnerów.

- Nie ma zleceń mniej lub bardziej waż-
nych. Do wszystkich podchodzimy zmo-
tywowani i z nastawieniem na końcowy 
sukces – dodaje Ł. Domagała.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU MTL MEDIA SP. Z O.O.
MICHAŁ DUDKA - PREZES ZARZĄDU
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
magister ekonomii. Pasjonat branży medialno-reklamowej. Miłośnik życia. Inspiracji doszukuje się 
w ludziach. Niepoprawny optymista, który nie dostrzega żadnych granic. Zaangażowany w dzia-
łalność społeczną. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec oraz równie szczęśliwy człowiek. Cechuje go 
wszechstronność, kreatywność i pozytywna energia.

ŁUKASZ DOMAGAŁA - WICEPREZES ZARZĄDU 
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na kierunku politologia o specjalizacji dziennikarstwo oraz studia podyplomowe w za-
kresie edytorstwa. Doświadczenie zbierał w wiodących redakcjach na lokalnym rynku. Nieustannie 
dążący do doskonałości dziennikarz, redaktor, edytor… człowiek-orkiestra. Świat mediów nie ma 
przed nim tajemnic.  

TOMASZ MŁYNARCZYK - WICEPREZES ZARZĄDU 
Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ma-
gister ekonomii. Człowiek otwarty, łatwo nawiązujący kontakty, epatujący serdecznością i zaanga-
żowaniem we współdziałanie. Nastawiony na ciągły rozwój i realizację kolejnych celów. Prywatnie 
szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. To właśnie rodzina jest głównym elementem definiującym je-
go życie i pasje z nim związane.

TEGO O NAS NIE WIECIE...
◊ Łukasz i Michał zaczynają pracę już o 6 rano. Tomek z kolei niemal całymi dniami „przeczesuje te-
ren” odbywając kolejne i kolejne spotkania z naszymi Klientami i Partnerami.

◊ Najmłodszy współpracownik MTL-u, Kamil Dudka, ma zaledwie 19 lat. Przed kilkoma dniami za-
kończył maturalny maraton (z pewnością szczęśliwie!).

◊ Łukasz jak nikt inny potrafi analizować możliwości i ewentualne problemy mogące wyniknąć z 
realizacji nowych projektów. Tomek to chodzący uśmiech, ma dar do błyskawicznego rozluźniania 
atmosfery w trudnych momentach. Z kolei dla Michała nie ma rzeczy niemożliwych.

◊ Dzieci Tomka – Olka i Mati - twierdzą (i słusznie!), że cukierki krówki nigdzie nie smakują tak do-
brze, jak w naszym biurze.

◊ Sporo się działo we wrześniu ubiegłego roku. 4go urodziła się Helena, córka Łukasza, a 27go Mak-
symilian, syn Michała. Dumni tatusiowie mieli w tym miesiącu niemałe problemy z rozpoczyna-
niem pracy o 6 rano…

◊ Na biurku Łukasza od kilku miesięcy leżą kredki. Nikt nie wie o co chodzi...

→ akcje promocyjne
→ wydawnictwa
→ gadżety reklamowe
→ filmy
→ strony www
→ media społecznościowe
→ copywriting
→ spoty reklamowe
→ media relations

→ konferansjerka
→ marketing
→ identyfikacja wizualna
→ wydawnictwa
→ organizacja eventów
→ wizualizacje
→ materiały drukowane
→ druki wielkoformatowe
...i inne

- Przy natłoku obowiązków nie zapomina-
my o zaangażowaniu społecznym. Jeste-
śmy dumni ze wspierania organizacji po-
zarządowych i różnych inicjatyw, między 
innymi dedykowanego seniorom Stowa-
rzyszenia „Wygraj Siebie”, Młodzieżowego 
Centrum Profilaktyki „Alternatywa” czy ak-
cji Aktywne Obywatelskie Leszno będącej 
wielkim świętem lokalnych społeczników. 
Poza tym wszystkie organizacje pozarzą-
dowe mogą liczyć na promocyjne ceny. Po-
zostajemy otwarci na współpracę z różny-
mi organizacjami, osobami, samorządami 
i firmami. W miarę możliwości chcemy 
działać na rzecz miasta, regionu i lokalne-
go społeczeństwa – podkreśla M. Dudka.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
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REKLAMA

Powraca pamięć o dawnych żydowskich cmentarzach
„Obecnie istnieje tylko zarośnięty i zaśmiecony teren pocmentar-
ny” - tak w 1980 roku opisywano w dokumentach konserwatora 
zabytków obszar cmentarza żydowskiego w Rydzynie. Rydzyna to 
tylko jedno z kilku miast w okolicy, w którym po istniejącym przez 
przeszło sto lat "bejt kwarot" (jak wyznawcy judaizmu nazywają 
swoje nekropolie) nie pozostało niemalże nic…

Początki cmentarzy żydowskich
w regionie...

Choć historia osadnictwa żydowskiego 
na terenie Wielkopolski sięga początków 
państwa polskiego, to okres największego 
rozkwitu tej społeczności przypadł znacz-
nie później, bo na czasy nowożytne, kie-
dy to Polską rządzili ostatni Jagiellonowie 
i pierwsi królowie elekcyjni. W Rzeczy-
pospolitej swój dom znalazło wówczas 
około pół miliona Żydów. Zjawisko to 
znalazło swoje odzwierciedlenie w języ-
ku jidysz, w którym Polskę określa się na-
zwą „Polin”, co oznacza „tu odpocznij”.
Wraz z rozwojem wspólnot żydowskich, 

powstawać zaczęły także różnego typu 
obiekty kultu religijnego, w tym między 
innymi cmentarze. Początkowo nie było 

ich wiele, co rodziło różnorakie kompli-
kacje. Przykładowo leszczyńscy Żydzi 
musieli przewozić swoich zmarłych aż 
do… Krotoszyna! Kiedy z kolei w po-
łowie XVII wieku założono nekropolię 
w Lesznie, to stała się ona miejscem spo-
czynku dla zmarłych wyznawców reli-
gii mojżeszowej z Osiecznej, Śmigla czy 
Wschowy. Dopiero ponad 100 lat później, 
na przełomie XVIII i XIX wieku, "bejt 
olam" (czyli „domy wieczności”) powsta-
ły w tych miastach, a także w Rydzynie, 
Krzywiniu czy Bojanowie.

…oraz ich zmierzch

Wraz z upływem kolejnego stulecia, sy-
tuacja Żydów zaczęła się zmieniać. Na 
przełomie XIX i XX wieku doszło do 
znacznej emigracji ludności żydowskiej 

z terenu Wielkopolski do Niemiec i Sta-
nów Zjednoczonych. W efekcie tego 
procesu, w całym regionie nastąpił spa-
dek liczby wyznawców judaizmu: około 
1920 roku ostatnia grupa Żydów opuściła 
Osieczną i Rydzynę, w Bojanowie nato-
miast pozostało ich zaledwie kilkunastu. 
Kolejne wspólnoty, pozbawione człon-
ków, ulegały rozwiązaniu, a ich majątek 
przejmowała jedyna istniejąca w okoli-
cy gmina żydowska w Lesznie. Spowo-
dowało to, że niemal wszystkie cmentarze 
pozostały bez opieki; jedynie na bojanow-
skim i leszczyńskim "bejt kwarot", jesz-
cze na kilka miesięcy przed wybuchem II 
wojny światowej odbywały się pochówki.

Być może cmentarze te nadal byłyby 
obecne w krajobrazie naszego regionu, 
gdyby nie wybuch najbardziej brutalnego 
konfliktu w dziejach ludzkości. Okupują-
cy Polskę od 1939 roku Niemcy postawili 
sobie za cel całkowitą eksterminację Ży-
dów. Aresztowanych wyznawców juda-
izmu kierowano do obozów pracy przy-
musowej, między innymi w Kłodzie czy 
Golinie Wielkiej, później zaś do obozów 
zagłady.
Naziści dążyli nie tylko do biologicz-

nej zagłady Żydów, ale także i do usu-
nięcia wszelkich śladów ich obecności. 
W związku z tym w 1940 roku rozpo-
częli akcję, której celem była eliminacja 

Lapidarium w Śmiglu.

Żołnierze z leszczyńskich koszar przy cmentarzu żydowskim (w tle - zachowa-
ny do dziś dom przedpogrzebowy). 
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Powraca pamięć o dawnych żydowskich cmentarzach
żydowskich cmentarzy. Zniszczenia do-
konywano najczęściej stosując materiały 
wybuchowe, a także zmuszając do pracy 
jeńców wojennych.

Powojenne dzieje cmentarzy

Brutalna polityka okupacyjnych władz 
niemieckich sprawiła, że II wojny świa-
towej nie przetrwał żaden spośród kil-
kunastu znajdujących się w regionie 
cmentarzy żydowskich. To, co uniknę-
ło zniszczenia podczas wojennej zawie-
ruchy, zostało zdewastowane wkrótce po 
1945 roku. I tak na przykład w Bojano-
wie, z mieszczącego się przy ulicy Drzy-
mały "bejt kwarot" usunięto nieliczne 
ocalałe nagrobki (które wywieziono na 
wysypisko śmieci w Pakówce) oraz frag-
ment cmentarnego ogrodzenia. Następnie 
cały obszar nekropolii zaorano i włączo-
no do kompleksu pól uprawnych, użytko-
wanego przez bojanowską filię więzienia 
w Rawiczu.
Także w Osiecznej komunistyczne wła-

dze miejskie postanowiły „oczyścić” te-
ren cmentarza, a następnie podzielić go 
na działki budowlane. W Lesznie nato-
miast, gdzie pochodzące z XVII i XVIII 
wieku nagrobki rozbito podczas wojny na 
gruz, na znacznej części nekropolii w la-
tach 70. XX wieku wybudowano osiedle 
z tzw. „wielkiej płyty”.

Relikty, które przetrwały pożogę

Ogromna skala zniszczeń nie sprawiła 
jednak, że wszystkie relikty po bejt kwa-
rot zniknęły z krajobrazu miast i miaste-
czek naszego regionu. W wielu z nich 
przetrwały zabudowania pocmentarne – 
kaplice, domy przedpogrzebowe czy po-
mieszczenia na karawan. Przykładami są 
mieszczące się przy Alejach Jana Pawła II 
w Lesznie dom przedpogrzebowy i dom 
grabarza (oba z początku XX wieku), 
których projektantami byli słynni wroc-
ławscy architekci: Richard i Paul Ehrli-
chowie. W jednym z budynków do 2004 
roku mieścił się Dział Judaistyki Muzeum 
Okręgowego w Lesznie.
Także w Śmiglu, do lat 90. XX wieku, 

przy ulicy Iwaszkiewicza istniał żydow-
ski dom przedpogrzebowy. Niestety jed-
nak, popadający w ruinę od czasów woj-
ny obiekt był w tak złym stanie, że ze 
względów bezpieczeństwa zadecydowa-
no o jego częściowej rozbiórce. Do dziś 
pozostała po nim jedynie część ściany, 
stanowiąca obecnie jedną z pozostało-
ści po wielokulturowej historii miasta. 
Oprócz niej, w Śmiglu zachowało się tak-
że ogrodzenie okalające miejscowy bejt 
kwarot.

Dom przedpogrzebowy w Śmiglu w 1989 r. widziany od strony cmentarza.
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Likwidujący żydowskie nekropolie 
Niemcy usuwali nie tylko budynki, ale 
także wiekowe, sadzone jeszcze w mo-
mencie zakładania cmentarzy drzewa. 
Tylko nieliczne okazy tych „świadków 
historii” zdołały przetrwać wojnę, między 
innymi dąb w Osiecznej oraz dwie sosny 
w Rydzynie.

Zaskakujące odkrycia ze Śmigla

Podobnie smutny los spotkał mace-
wy, czyli żydowskie płyty nagrobne. 
Większość z nich została zdewastowa-
na podczas II wojny światowej; Niem-
cy wykorzystywali je do brukowania 
ulic w miastach (między innymi w Boja-
nowie, Śmiglu i Osiecznej), umacniania 
brzegów rzek (jak choćby Rowu Polskie-
go), a także do budowania nowych bu-
dynków (na przykład rybakówki w Zabo-
rówcu w gminie Wijewo). Wydawać by 
się mogło, że zabytki te zniknęły bezpo-
wrotnie. Pogląd ten zweryfikowała jednak 
seria odkryć z przełomu lat 80. i 90. XX 
wieku.
Do pierwszego przypadkowego znalezi-

ska doszło w 1986 roku w Śmiglu. Wów-
czas, podczas prac rozbiórkowych przy 
jednym z budynków gospodarczych, na-
trafiono na pozostałości płyt nagrobnych 
wykonanych z białego piaskowca. Wy-
ryte na nich symbole i inskrypcje nie po-
zostawiały wątpliwości - były to mace-
wy pochodzące z miejscowego cmentarza 

żydowskiego. Jak ustalono, z obszaru ne-
kropolii wywieziono je podczas okupa-
cji, kiedy to jeden z niemieckich osadni-
ków postanowił wykorzystać nagrobki 
do wyłożenia klepiska w stodole. Kilka 
lat później, podczas ponownych oględzin 
miejsca, stwierdzono, że także dojazd do 
posesji wyłożony został pozostałościami 
żydowskich grobowców.

Pamiątki wydobyte z ziemi

Do podobnego odkrycia  doszło 
w Osiecznej. W mieście tym podczas 
II wojny światowej Niemcy wycię-
li z cmentarza żydowskiego wszystkie 
drzewa, a fragmenty nagrobków oraz ce-
gieł z zabudowań wywieźli w okolice dzi-
siejszego placu 600-lecia, gdzie urządzili 
prowizoryczne „składowisko”. Otrzyma-
ny w ten makabryczny sposób materiał 
budowlany wykorzystywano między in-
nymi do wznoszenia nowych obiektów. 
W efekcie tych działań wszelkie pozo-
stałości po żydowskich macewach roz-
proszyły się, a szansa na ich odnalezienie 
praktycznie nie istniała. Dalsze wypad-
ki udowodniły jednak, że niemożliwe nie 
istnieje. W 1997 roku, regionaliści odko-
pali na placu 600-lecia około 30 fragmen-
tów macew. Zabytki te początkowo trafiły 
do leszczyńskiego muzeum, ostatecznie 
jednak powróciły do Osiecznej.
Znaleziska na mniejszą skalę doko-

nano w tym samym okresie również 

w Rydzynie, gdzie natrafiono na dwa 
fragmenty nagrobków. Fale odkryć spra-
wiły jednak, że zaczęto badać wszelkie 
tropy prowadzące do ocalałych macew. 
Czasem ślady te okazywały się błędne, 
jak było choćby z historią nagrobków 
leszczyńskich Żydów. Plotka głosiła, że 
miały być one użyte do budowy wybie-
gów w miejscowym Mini-ZOO.

Życie po życiu

Za sprawą brutalnej polityki nazistów, 
z krajobrazu wielkopolskich miast i mia-
steczek wyeliminowano niemal wszyst-
kie cmentarze żydowskie. W efekcie bra-
ku jakichkolwiek materialnych śladów po 
"bejt kwarot", pamięć o ich istnieniu stop-
niowo zanikała w świadomości miesz-
kańców. Dopiero w ostatnich latach, za 
sprawą grup pasjonatów dziejów lokal-
nych, wiedza o cmentarzach jest powoli 
przywracana. Są one także upamiętniane 
w przestrzeni naszych miast.
Najlepsze przykłady takich działań za-

obserwować możemy w Osiecznej i Śmi-
glu. W obu tych miejscowościach utwo-
rzono lapidarium, gdzie wyeksponowano 
odnalezione kilkanaście lat temu macewy. 
Dzięki tym działaniom mieszkańcy mogą 
na co dzień oglądać jedne z nielicznych 
ocalałych pamiątek po zamieszkujących 
ich miasta Żydach.

TEKST: TOMASZ MUSIELAK
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Z garażu na salony,
czyli jak leszczyński DJ 
zagrał dla poddanych 
króla Holandii

Tomasz Gnaciński, znany jako Tommy Gustav, to leszczyński DJ i producent muzy-
ki house. W tym roku mija osiemnaście lat od czasu, kiedy po raz pierwszy stanął 
za gramofonami. Zwieńczeniem jego muzycznej pełnoletności był występ w Ho-
landii, podczas najważniejszego państwowego święta w tym kraju – Dniu Króla.

W czasach szkolnych tańczył break-
dance, jeździł na deskorolce i spre-
jował po murach leszczyńskiego 

Zatorza. Zanurzony w subkulturze z nowojor-
skiego Bronksu, kształtował w sobie miłość 
do muzyki, która spaja te wszystkie czynności 
w kulturę hip-hopową. Do dziś muzyczne in-
spiracje czerpie z dźwięków płynących z disco 
70', funk, soul i afro music.
Jednak spośród tych wszystkich młodzień-

czych zajawek to muzyka wybiła się na pierw-
szy plan i do dzisiaj jest jego największą miłoś-
cią. Muzyka to dla niego wspaniałe zjawisko, 
a jej tworzenie to wielki przywilej.
Młodość Tomka Gnacińskiego to kasety mag-

netofonowe i nagrywanie teledysków na VHS. 
Płyty winylowe kojarzyły mu się wtedy tylko 
jako element wystroju babcinego salonu. Jed-
nak podczas sylwestrowej “domówki” w 2000 
roku, dokonał swojego wielkiego odkrycia. I to 
ono zaważyło na jego przyszłym życiu.
- Zobaczyłem jak znajomy odtwarza muzykę 

elektroniczną z płyt winylowych i robi niesa-
mowite dla mnie na tamtą chwilę rzeczy z mu-
zyką. Oglądałem jego występ jak pokaz cyr-
kowego magika. DJ grał z gramofonów, na 
których kręciły się dwie czarne płyty. Nag-
le ściągnął jedną, a ja nie usłyszałem żadne-
go przejścia dźwięku. Od tego momentu po-
czułem w sobie tę muzykę - wspomina Tomasz 
Gnaciński.
Od tego zdarzenia minęło prawie osiemnaście 

lat, a dziś muzyka to jego praca, codzienność, 
to jego całe życie.
- Podchodzę do muzyki bardzo emocjonal-

nie. Dobra muzyka nie przelatuje przez ciebie 
jak puste słowa, ona zostaje w tobie i zmienia 
coś na zawsze. Większość ludzi traktuje muzykę 
tylko jako tło dobrej zabawy. Dla mnie to bez-
względnie pierwszy plan - ekscytuje się Tom-
my Gustav.
Po dziesiątkach imprez zagranych dla znajo-

mych w garażowym klubie “Decha”, po set-
kach przesłuchanych płyt i po tysiącach dźwię-
ków muzycznych inspiracji, w 2003 roku wraz 
z Kamilem Łukaszykiem, obecnym dyrekto-
rem muzycznym Radia Elka, stworzył duet 
DJ'sko - producencki Groove Cocktail. Kolek-
tyw w swoich nagraniach i setach prezentował 
mieszankę brzmienia deep, latino, soulfull, se-
xy funky house, kładąc przy tym silny nacisk 
na płynność, dobór repertuaru oraz dobrą zaba-
wę klubowiczów. Niezwykle ważny dla grupy 
okazał się singiel „Say Goodbye” z gościnnym 
udziałem wokalistki Nathalii. Grupa zrealizo-
wała do singla swój pierwszy teledysk, co spo-
wodowało dużą popularność tego nagrania 
w mediach. Teledysk został nawet zaprezento-
wany przez Marka Sierockiego w kąciku mu-
zycznym Teleexpresu. Obecnie działalność du-
etu pozostaje zawieszona.
- Groove Cocktail działał w muzyce house, ale 

w innym podgatunku. Ja w swoich solowych 
projektach prezentuję inne brzmienie. Od deep 
house, soulful do tech-house. Muzyka to ciągłe 
poszukiwanie. Idę w swoim kierunku, tak gra 
świat, a ja nie chcę być z tyłu - wyjaśnia To-
masz Gnaciński.
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Niewiele osób może sobie pozwo-
lić na to, żeby utrzymywać się 
ze swojej pasji. On ma to szczęś-

cie. Występował na tysiącach klubowych 
i festiwalowych imprez w Polsce, Hiszpa-
nii, Portugalii, Chorwacji, Holandii, Niem-
czech, Czechach i Gruzji. Współpracował 
i grał z wieloma niesamowitymi muzykami 
z całego świata, takimi jak Roger Sanchez, 
Sandy Rivera, czy Bob Sinclar.
Kilka lat temu wraz Wojtkiem Kuchar-

skim założył wytwórnię muzyczną Taste 
The Music. Ma ona na celu promowanie 
producentów, wokalistów oraz instru-
mentalistów związanych z muzyką hou-
se. Obok wydawanych produkcji, niezwy-
kle istotne dla TTM są imprezy podczas 
których muzykę house łączą z wokalny-
mi i instrumentalnymi występami na żywo. 
Brzmienie muzyki elektronicznej w po-
łączeniu np. z dźwiękami saksofonu, daje 
niesamowite wrażenie. Fani muzyki hou-
se z Leszna mogli przekonać się o tym 
wielokrotnie.

Za największe osiągniecie w swo-
jej dotychczasowej karierze uwa-
ża zaproszenie wraz z Taste The 

Music na festiwal muzyczny Amster-
dam Dance Event. Wydarzenie przycią-
ga do miasta ponad 350.000 ludzi z całe-
go świata. 22.000 artystów w ciągu pięciu 
dni prezentuje swoją muzykę w 115 klu-
bach i obiektach w całym mieście. Jest 
to o tyle niesamowite, że Tommy Gustav 
wraz ze znajomymi najpierw przez parę 
lat brali udział w tej imprezie jako zwykli 
klubowicze.
- W ferworze wspólnej zabawy udało nam 

się nawiązać kontakty, owocujące współ-
pracą z człowiekiem, który jest promoto-
rem na amsterdamskim podwórku klubo-
wym. Muzyka łączy i przełamuje bariery, 
niezależnie z jakiego kraju jesteś. DJ-e na 
całym świecie mówią jednym językiem. 
Mają jeden wspólny kod, którym jest mu-
zyka. To jest niesamowite - opisuje To-
masz Gnaciński.
Muzyczna przygoda z krajem rowerów 

trwa nadal. Holandia, która rodzi najwię-
cej DJ-skich talentów na świecie, to taka 
ziemia obiecana w tej branży. Niesamowi-
ty klimat tego państwa i bogata muzycz-
na historia inspirują muzyków wielu na-
rodowości. Tommy Gustav jako jeden 
z nielicznych Polaków zagrał w tym ro-
ku podczas najważniejszego dla Holen-
drów święta państwowego. 27 kwietnia 
w Dzień Króla ubrani na pomarańczowo 
Holendrzy fetowali, przy dźwiękach lesz-
czyńskiego DJ-a.
- To było niesamowite, aczkolwiek bardzo 

stresujące wydarzenie w mojej muzycznej 
karierze. Nigdy tego nie zapomnę - opisuje 
wizytę w kraju rowerów Tomasz Gnaciński.
Łączące się z jego profesją nieprzespane 

noce i ciągłe podróże bywają męczące, ale 
nawet to nie jest powodem, aby porzucić 

muzyczną misję. A taką niepodważalnie 
ma w sobie Tomek. On pragnie zarażać 
innych uwielbieniem do dźwięków, które 
sam tak kocha.
- Dla mnie muzyka jest misją. Pokazywa-

niem światu dobrych brzmień, odkrywa-
niem przed innymi tego co siedzi w mojej 
głowie. Dużą frajdę sprawia mi dziele-
nie się muzyką z ludźmi, którzy mnie zna-
ją i rozumieją, dlatego lubię prezentować 
swoją muzykę w Lesznie. W większych 
miastach na imprezach pojawiają się czę-
sto przypadkowi ludzie. Na wydarzenia 
organizowane przeze mnie w moim ro-
dzinnym mieście przychodzi od lat sta-
ła grupa ludzi. To sprawia, że klimat na 
tych imprezach jest wręcz rodzinny. Pod-
czas tych spotkań mam poczucie, że wiem 
po co i dla kogo to robię - przyznaje To-
masz Gnaciński.
Fani deep i latino house z Leszna do dziś 

wspominają niesamowity klimat imprez 
organizowanych na Ranczu Karina, czy 
w nieistniejącym już klubie Ford 47.
Tomek docenia swoje miasto również 

z innego powodu. Jako DJ mógłby prze-
cież mieszkać w miejscu bardziej przyja-
znym logistycznie.
- Jestem lokalnym patriotą. Żyję tu, bo ko-

cham to miasto. To moja enklawa. Ludzie 
ciągną do wielkich miast, bo dają im więk-
sze możliwości. Ja nie muszę stąd ucie-
kać, bo nie czuję, żeby Leszno w jakikol-
wiek sposób hamowało mój rozwój. Jak 
dla mnie życie w dużym mieście ma więcej 
minusów niż plusów. Nie jest mi potrzebne 
bieganie w tygodniu na tramwaj, albo sta-
nie w dwugodzinnym korku. W dużych mia-
stach jestem co weekend i to mi starczy, nie 
potrzebuję z nimi dłużej obcować. W Lesz-
nie mam swoje studio i tu najlepiej odpo-
czywam. Tu jest moja ostoja, robię swo-
je rzeczy i to mi starczy. Wiążę przyszłość 
z tym miastem. Może otworzę tu kiedyś 
swoją  muzyczną restaurację, w której będę 
w dzień serwował pyszne jedzenie, a w no-
cy tłuste dźwięki…

Jednym z jego muzycznych marzeń jest 
wydanie w najbliższym czasie własne-
go albumu. Jak przyznaje, celem każ-

dego artysty jest to, by móc skondensować 
swoje umiejętności w tych kilku utwo-
rach, które umożliwią mu pokazanie siebie 
i swoich umiejętności. O innych muzycz-
nych planach nie chce głośno mówić, aby 
nie zapeszyć.
Tymczasem Tommy Gustav pracuje nad 

własnymi ścieżkami, kształtując swój ory-
ginalny styl, wyróżniający się spośród in-
nych DJ-ów.
Najbliższa okazja by posłuchać jego skru-

pulatnie wyszukanych setów, będzie 9 
czerwca podczas imprezy Rooftop Day 
Party w Hotel & Restauracja "Antonińska" 
w Lesznie.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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Podolog to specjalista ukierunkowa-
ny na pielęgnację i profilaktykę zdro-
wia stóp, mający wiedzę medyczną 
na temat całego organizmu. Rolą po-
dologa jest rozpoznawanie zmian na 
stopach, prowadzenie terapii w ga-
binecie o wysokim standardzie higie-
nicznym i często we współpracy z le-
karzami różnych specjalności. Pełni 
również funkcję edukatora, choćby 
w zakresie cukrzycy i jej powikłań, 
które są związane w dużym stop-
niu właśnie ze stopami przy zaawan-
sowanym stadium choroby; pełni 
on niezwykle ważną funkcję, będąc 
nierzadko łącznikiem w łańcuchu 
medycznym.

Na terenie Leszna dostępnych jest kil-
ku specjalistów zajmujących się prob-
lemami w obrębie stóp, jednak mimo 
tego, osoby, które powinny trafić do po-
dologa, nie wiedzą często o jego istnie-
niu. Szerzenie idei profilaktyki, dba-
nia o stopy, zwłaszcza w czasie, kiedy 
cukrzyca jest chorobą zakreślającą co-
raz większy krąg jest niezwykle ważna, 
ponieważ odpowiednia wiedza chorego 
może znacznie przedłużyć jego życie 

w komforcie i sprawności oraz zapo-
biec wykonywanym coraz częściej am-
putacjom kończyn dolnych, które - we-
dług statystyk - główną przyczynę mają 
w cukrzycy.

Oferta gabinetów podologicznych obej-
muje szeroki zakres zabiegów zwią-
zanych z najczęściej występującymi 
problemami na stopach, jednak niektó-
re gabinety specjalizują się w wąskim 
zakresie, np. korekcji wrastających 
paznokci.

Zakres działania gabinetów
podologicznych to:

- korekcja paznokci wrastających 
i wkręcających się
- oczyszczanie hiperkeratoz (odci-

ski, modzele)
- terapie paznokci objętych infekcja-

mi (grzybicze, bakteryjne)
- pobieranie materiału do badań 

mikrobiologicznych
- terapie paznokci pourazowych
- rekonstrukcje paznokci
- brodawki wirusowe w obrębie stóp 

(tzw. „kurzajki")

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

# okiem specjalisty

Edukujemy: Kto to podolog?

40/2018
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Stałe kręcenie się czło-
wieka wokół gniazda 
jest nieakceptowalne, 

bo niby co to za zakłócanie 
spokoju. Bagno było, jest 
i ptasie pozostanie, bardzo 
intymne i wystarczające do 
dobrego życia. Ptaki też ma-
ją swoje potrzeby i nie lubią 
jak ktoś zakłóca im przy-
jemne chwile spędzane na 
"pracy nad potomstwem". 
Ale to dopiero na wiosnę, 
kiedy zelżeją mrozy i żaden 
potencjalny napastnik w po-
staci sunącego po lodach 
dzikiego zwierza nie dosta-
nie się na ich terytorium.

Kiedy przed laty 
odludne miejsce 
znajdujące się na 

terenie Nadleśnictwa Wło-
szakowice, a administracyj-
nie położone w powiecie 
wschowskim, zaczęło zni-
kać, leśnicy zaczęli się po-
ważnie zastanawiać, w jaki 
sposób zahamować proces 
i przywrócić panujący tu do 
niedawna naturalny ekosy-
stem. Kiedy bagno kurczy-
ło się, stając się miejscem 
nieprzyjaznym ptakom, po-
bliskie pola podczas wio-
sennych roztopów tonę-
ły w wodzie. Dla rolników 
sytuacja była niekomforto-
wa, bo przyroda regulowała 
tym wszystkim nie do koń-
ca tak, jak być powinno.
W końcu podjęto decyzję, 

aby wodę, która z pobliskie-
go rowu przelewa się na 

pola, skierować do bagna. 
Wprowadzono rurę i odtąd 
30-hektarowe odludzie za-
topione w gęstwinie, dzięki 
wodzie spływającej tam na 
nowo. Powoli stawało się 
oazą ptactwa.
- Dziś na tym terenie ży-

je sześć par żurawi - mówi 
Marek Wąsowicz z Nadleś-
nictwa Włoszakowice.

Pomysł na podgląda-
nie żurawi w moż-
liwie nieinwazyjny 

sposób wyszedł od Piotra 
Dziełakowskiego, wschow-
skiego przyrodnika i mi-
łośnika ptaków, który od 
25 lat zatapia się w pta-
sim świecie. To on namó-
wił nadleśniczego, aby 
wystartować z projektem 
edukacyjnym podglądania 
żurawi przez kamerę. Poza 
Nadleśnictwem Włoszako-
wice miały się w niego włą-
czyć gmina Wschowa oraz 
Uniwersytet Zielonogórski.
- Weszliśmy we współpra-

cę z firma komputerową, 
która musiała rozwiązać 
problem połączenia inter-
netowego z bagnem, poło-
żonym w dość dużej odle-
głości od skupisk ludzkich 
- mówi Marek Wąsowicz. 
- Obserwacjom poddaje-
my jedną parę żurawi. Za-
częliśmy w ubiegłym roku, 
mając zgodę Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Gorzowie Wielko-
polskim. W ubiegłym roku 

zamontowaliśmy kame-
rę i mikrofon w nieco więk-
szej odległości od gniazda, 
w tym roku - bliżej.

W poprzednim 
s e z o n i e  k a -
mery zasilane 

były wyłącznie z akumu-
latorów, teraz energię do-
starczają również panele 

fotowoltaiczne. Transmisja 
z życia żurawi toczyła się 
na żywo, nawet w no-
cy, dzięki kamerze na 
podczerwień.
W tym roku urządzenia zo-

stały zamontowane na prze-
łomie marca i kwietnia, do-
starczając zainteresowanym 
oraz naukowcom niesamo-
wity materiał o zwyczajach 

godowych ptaków i lęgu. 
W ubiegłym roku jeden 
mały żurawik nie przeżył, 
ale za to w tym roku z jaj 
wykluły się dwa zdrowe 
młode.
- W ubiegłym roku ode-

zwali się do nas węgier-
scy filmowcy, zaintere-
sowani życiem żurawi. 
Kręcili film dla tamtejszego 

Parku Narodowego Horto-
bagy i w tym roku znów do 
nas przyjechali - tłumaczy 
M. Wąsowicz.
Nadleśnictwo zapowia-

da, że niesamowity projekt 
podglądania ptaków bę-
dzie prowadzony również 
za rok.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Żurawie z odludnych bagien
W Nadleśnictwie Włoszakowice żurawie można obserwować zupełnie nieinwazyjnie. Będąc precyzyjnym - nawet nie trzeba wyjeżdżać 
na bagna. Wszystko to można zrobić siadając przed komputerem.
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ŻUŻEL
Za nami pierwsze dwie rundy tegorocznego Grand 
Prix. W Warszawie triumfował Brytyjczyk Tai Woffin-
den, a w Pradze Szwed Fredrik Lindgren. Reprezen-
tant Fogo Unii Emil Sajfutdinow był odpowiednio 9. 
i 3. W klasyfikacji generalnej prowadzi Lindgren (32 
pkt.), który wyprzedza Woffindena (31). Sajfutdinow 
jest piąty (23).

Sporo emocji i niespodzianek przyniosły rundy elimi-
nacyjne do Grand Prix Challenge. Spośród leszczyń-
skich Byków bezpośredni awans do turnieju finało-
wego wywalczył tylko Janusz Kołodziej.  Jarosław 
Hampel, Brady Kurtz, Bartosz Smektała i Piotr Pawlicki 
zajęli miejsca poza premiowaną awansem pierwszą 
trójką poszczególnych zawodów.

Nie zabrakło mijanek i emocji podczas 68. Memoriału 
im. Alfreda Smoczyka. Triumfował wychowanek Unii 
Przemysław Pawlicki. Na podium stanęli także repre-
zentanci Fogo Unii: Brady Kurtz i Dominik Kubera. 
Wszyscy trzej wspomniani zawodnicy po rundzie za-
sadniczej mieli po 12 punktów. O podziale medali de-
cydował bieg dodatkowy.

Pierwsze Gwiazdy odsłonięte. Przed 68. Memoriałem 
im. Alfreda Smoczyka w Alei Gwiazd zaprezentowa-
no trzy tablice z nazwiskami wybitnych żużlowców. 
To Roman Jankowski, ś.p. Henryk Żyto i Duńczyk Hans 
Nielsen. Kolejne tablice mają być odsłaniane przy 
okazji przyszłych imprez żużlowych rozgrywanych 
w Lesznie.

Bartosz Smektała ze Srebrnym Kaskiem. W Lublinie 
reprezentant Fogo Unii Leszno wywalczył aż 13 punk-
tów. Oprócz prestiżowego tytułu Smyk wywalczył 
awans do półfinałów IMŚJ. Piąty w Lublinie był Domi-
nik Kubera.

Dominik Kubera triumfatorem Brązowego Kasku. 
Młody Byk podczas turnieju w Gnieźnie nie znalazł 
pogromcy i cenne trofeum wywalczył w pięknym sty-
lu wygrywając zawody z kompletem punktów. Jego 
klubowi koledzy, Wiktor Trofimow i Szymon Szlauder-
bach, zajęli odpowiednio czwarte i ósme miejsce.

Ekipa Fogo Power najlepsza po raz trzeci. W niemie-
ckim Landshut rozegrano ostatni turniej cyklu Spee-
dway Best Pairs w tym sezonie. Podobnie jak w po-
przednich turniejach, tak i tym razem najlepsi byli 
zawodnicy z Leszna. Jarosław Hanpel wywalczył 17 
punktów, a Piotr Pawlicki 15. Drużyna Fogo Power 
z dużą przewagą zwyciężyła w klasyfikacji generalnej 
cyklu.

W Ostrowie Wielkopolskim odbył się finał Mistrzostw 
Polski Par Klubowych. Nie będą go mile wspominać 
Leszczyńskie Byki, które zajęły dopiero szóste miejsce. 
Piotr Pawlicki wywalczył 9 punktów, Dominik Kubera 
2 i Bartosz Smektała 1. Zwyciężyli żużlowcy Betardu 
Sparty Wrocław.

PGE EKSTRALIGA

Mistrzowski początek sezonu w wykonaniu pod-
opiecznych Piotra Barona i Romana Jankowskiego. 
Leszczynianie gromią kolejnych rywali. Po siedmiu 

meczach pozostają niepokonani i z dorobkiem 6 
zwycięstw i 1 remisu (13 punktów) zdecydowanie 
przewodzą w tabeli PGE Ekstraligi. W maju odnieśli 3 
przekonujące zwycięstwa i w praktyce awans do fazy 
play-off już teraz – na półmetku rozgrywek – stał się 
formalnością.

Leszno 53 – 37 Częstochowa
(Hampel 11, Kołodziej 8+2, Pawlicki 15, Kurtz 1, Saj-
futdinow 8+1, Smektała 5+1, Kubera 5+1)

Toruń 37 – 53 Leszno 
(Hampel 9+1, Kołodziej 11+1, Pawlicki 11+1, Kurtz 
4+2, Sajfutdinow 12, Kubera 3+2, Smektała 3)

Leszno 55 – 35 Tarnów 
(Hampel 9+1, Kołodziej 10+1, Pawlicki 10+2, Kurtz 
5+1, Sajfutdinow 11+1, Kubera 5+1, Smektała 5+2)

TABELA PGE EKSTRALIGII

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Małe punkty

1 Fogo Unia Leszno 7 13 +114

2 Betard Sparta Wrocław 7 9 +52

3 forBET Włókniarz Częstochowa 7 9 +4

4 Cash Broker Stal Gorzów 7 8 +23

5 Grupa Azoty Unia Tarnów 7 6 -38

6 Falubaz Zielona Góra 7 4 -12

7 Get Well Toruń 7 4 -39

8 MrGarden GKM Grudziądz 7 3 -94

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Niezwykle emocjonujący sezon w wykona-
niu podopiecznych Łukasza Grudniewskie-
go dobiegł końca. Zawodnicy Jamalex Po-
lonii 1912 Leszno na I-ligowych parkietach 
wywalczyli ostatecznie brązowe medale, 
za co należą im się wielkie brawa. Na dro-
dze do wielkiego finału stanął Sokół Łańcut, 
w rywalizacji z którym polegli 1:3. W de-
cydującym o brązie dwumeczu pokonali 
GKS Tychy. Historyczny sukces świętowano 
wspólnie z kibicami i działaczami przy grillu.

Po walce z ciężką chorobą zmarł Maciej 
Woźny, były zawodnik Polonii 1912 Leszno. 
Niech spoczywa w pokoju.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Spory sukces młodych zawodniczek Tęczy 
Leszno. W decydującej fazie Mistrzostw Pol-
ski U-16 w Gorzowie Wielkopolskim zajęły 
czwarte miejsce. Poległy w rywalizacji z So-
kołowem Podlaskim.

Trwa budowanie składu Tęczy na przyszły 
sezon. Już wiadomo, że z zespołem pozo-
stanie trener Jędrzej Jankowiak.

PIŁKA NOŻNA
Przełamanie na końcówce sezonu. Po strzeleckiej nie-
mocy na IV-ligowych boiskach piłkarze Stainer Polo-
nii 1912 Leszno wreszcie dali swoim kibicom powo-
dy do zadowolenia. Najpierw podopieczni Jędrzeja 
Kędziory wygrali przed własną publicznością z SKP 
Słupca 2:0. W maju trzykrotnie triumfowali też na wy-
jeździe, pokonując kolejno: Koronę Piaski 0:4, Białego 
Orła Koźmin Wlkp. 0:3 i Pogoń Nowe Skalmierzyce 
0:2. Po drodze zaliczyli jedną wpadkę, przegrywając 
na własnym boisku aż 0:7 z Polonią Kępno. Przed Po-
lonistami ostatni mecz sezonu ligowego.

Zmarł Leon Bielski, wieloletni sędzia piłkarski, działacz 
OZPN Leszno. Miał 75 lat. Niech spoczywa w pokoju.

PIŁKA RĘCZNA
Szczypiorniści Realu Astromal Leszno zmierzają ku 
końcowi sezonu zasadniczego I Ligi. W ostatnich 
kolejkach zwyciężyli w Kościerzynie 20:23, pole-
gli w Gdańsku 29:27 i triumfem 27:26 nad ekipą z 
Płocka pożegnali się z kibicami w Hali Trzynastka. 
Podopiecznych Macieja Wieruckiego czeka już tyl-
ko jeden mecz. 2 czerwca powalczą o punkty w 
Koszalinie. Bez względu na wynik tego spotkania 
już teraz jest pewne, że ostatecznie zajmą miejsce 
w środku pierwszoligowej tabeli.

FUTSAL
Zmiany w ekipie GI Malepszy Futsal Leszno. Z Lesznem pożegna-
li się bracia Dariusz (grający trener) i Łukasz Pieczyńscy. Nowym 
szkoleniowcem zespołu został Tomasz Trznadel. Do drużyny dołą-
czył też zawodnik Adrian Niedźwiedzki.

OPRACOWANIE: MICHAŁ DUDKA
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Tradycja naszych przodków
Noc kupały, Wigilia św. Jana, Stado, Midsommar, Noc Świętojańska to różne nazwy określające ten sam dzień, przypadający w najkrót-
szą noc w roku. Szczególnie obchodzony w pierwszym tysiącleciu, dzisiaj już nieco zapomniany. Choć nieświadomie wciąż kultywuje 
się pewne tradycje związane z jednym z najstarszych świąt słowiańskich. 

Noc kupały to pogańskie święto ob-
chodzone w najkrótszą noc w ro-
ku. Można się jednak spotkać z in-

nymi nazwami. Mittsommerfest to po prostu 
germańskie tłumaczenie. Wigilia św. Jana 
(lub potocznie Noc Świętojańska) to nazwa 
wymyślona przez Kościół. Nie mogąc zmu-
sić wiernych do porzucenia ludowej tradycji, 
duchowni zdecydowali o nadaniu chrześci-
jańskiego charakteru tym obchodom.

Noc kupały, ponieważ?

Tak naprawdę nie wiadomo. Wiemy jedy-
nie, które tłumaczenia są nieprawdziwe. Sło-
wo “kupała” z pewnością nie jest tożsame 
z ugrofińskim słówkiem “pomyślność” oraz 
nie ma nic wspólnego z językiem rosyjskim. 
Nie zostało także wymyślone przez śred-
niowiecznych historyków. Prawdopodobna 
jest teza mówiąca, iż wyraz “kupała” pocho-
dzi z jednego z języków indoeuropejskich 
i oznacza “gromadzić się”. Choć to wyłącz-
nie przypuszczenia.

REKLAMA

Jan Kochanowski pisze, że...

Gdy słońce Raka zagrzewa/ A słowik 
więcej nie śpiewa/ Sobótkę, jako czas 
niesie/ Zapalono w Czarnym Lesie. Tak 
właśnie rozpoczyna “Pieśń Świętojańską 
o Sobótce”. Polski pisarz doby renesan-
su okazał się niezwykle cennym źródłem 
informacji na temat nocy kupały. W swo-
im 456 wersowym utworze przedstawił 
całą tradycję związaną z tym dniem. Mi-
mo że było to święto ludowe, cieszyło się 
sporym zainteresowaniem nie tylko na 
wioskach.
Tam goście, tam i domowi/ sypali się ku 

ogniowi - już początek drugiej zwrotki 
wyjaśnia na czym tak naprawdę polega 
noc świętojańska. 

Punkt kulminacyjny

Najważniejszym elementem nocy kupa-
ły był skok przez ogień. Według wierzeń 
zapewniał on oczyszczenie, przychylność 

bogów oraz dostatek. Później, pod wpły-
wem nauki Kościoła, uznano, że skok ten 
zmazuje wszystkie grzechy. Finowie oraz 
Skandynawowie wierzyli, że ogień roz-
palony w noc świętojańską ma… moc 
uzdrawiającą. Serbowie i Czesi natomiast 
odpalali od ogniska pochodnie, a następ-
nie w uroczystym pochodzie obchodzili 
całą osadę. 
W tym czasie palono także zioła oraz ro-

śliny, które uważano za magiczne. Co cie-
kawe, nie istniał podział ze względu na 
płeć - zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
świętowali wspólnie. 

Sobótka?

Wyraz ten nie ma nic wspólnego 
z dniem tygodnia. Został stworzony 

prawdopodobnie przez Kościół, który po-
czątkowe zabawy z ogniem określał mia-
nem “mały sabat”. Choć i tę tezę można 
podważyć, ponieważ nie zachowało się 
żadne pisemne potwierdzenie. Znacznie 
ciekawsza jest legenda z tym związana. 
Sobótka miała być najpiękniejszą kobie-
tą na całym ówczesnym świecie. Bardzo 
długo odrzucała zaloty mężczyzn. Krą-
żyły plotki, że poślubi ją wyłącznie oso-
ba o boskim pochodzeniu. Pewnego dnia 
poznała Sieciecha, wyjątkowo dzielnego 
żołnierza, który wkrótce stał się niezwy-
kle bogaty. Tuż po zaręczynach mężczy-
zna musiał wyjechać na wojnę. W tym 
czasie rzekomo Sobótka z tęsknoty nie 
spała. Gdy Sieciech wrócił z wyprawy, 
ich wioska została zaatakowana. Narze-
czony wykazał się ogromnym męstwem, 
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OGŁOSZENIE

zabijając większość napastników. Pod ko-
niec walki stała się jednak tragedia. Wów-
czas jeden z napastników trafił z łuku 
w serce Sobótki, która natychmiast umar-
ła. Sieciech z tęsknoty podobno popełnił 
samobójstwo, używając tej samej strzały.

Wróżby, tańce, małżeństwa

Zgodnie z legendą, jeśli ktoś przez cały 
rok był dobry dla innych, to w trakcie no-
cy kupały uzyskiwał dar wróżenia. Co cie-
kawe, wróżb nie można było wykorzystać 
dla własnych korzyści. Przepowiadanie 
przyszłości miało być niejako kontynua-
cją dobrych uczynków. Złośliwi kronika-
rze piszą, że w ten dzień wszystkie wdo-
wy zamykały się w domu. Taniec, o czym 
wspomina zresztą Kochanowski, stanowił 
dekorację nocy. Niestety na ten temat za-
chowało się najmniej informacji. Z pew-
nością był przepełniony motywami miło-
ści oraz był tańczony w pobliżu ogniska. 
Szukanie żony dla mężczyzny było daw-
niej zadaniem przeznaczonym wyłącz-
nie dla starszyzny rodu. Innej możliwości 
kojarzenia małżeństw nie przewidywano. 
Chyba że… miłość pojawiła się w trak-
cie nocy kupały. Wyłącznie w tę jedną 
noc w roku ukochana mogła zdobyć serce 
ukochanego bez pośrednictwa starszyzny. 
Jak to się odbywało? Zakochana para po 
prostu oddalała się od zbiorowiska… 

Poszukiwanie paproci

Zwyczaj szukania kwiatu paproci jest 
związany z jeszcze inną legendą. Pewien 
chłopak zakochał się w dużo starszej od 
siebie dziewczynie. Jak to zwykle by-
wa w legendach, ta go odrzuciła. Zroz-
paczony zakochany udał się w poszu-
kiwanie paproci. Znalezienie tej rośliny 
gwarantowało spełnienie wszystkich ma-
rzeń. Oczywiście, znalezienie jej grani-
czyło z cudem. Dodatkowo była chronio-
na przez stworki oraz duchy. Chłopak nie 
poddawał się, aż w końcu w trakcie nocy 
kupały po piętnastu latach znalazł kwiat 
paproci. Zyskał wówczas bogactwo, siłę, 
mądrość oraz miłość ukochanej. Po po-
wrocie do rodzinnej wioski okazało się 
jednak, że… ukochana zmarła kilka lat 
wcześniej. Domyślacie się zakończenia? 
Tak, chłopak z rozpaczy popełnił samo-
bójstwo. Na szczęście to tylko legenda.

Wianki

Polegały one na tym, że dziewczęta pusz-
czały na rzece wianki z zapalonymi świe-
cami. Szybkie wyłowienie przez kawale-
ra oznaczało równie szybkie zamążpójście. 
Zatonięcie wianka oznaczało długie i smut-
ne życie. Organizowanie wianków na pol-
skich jeziorach oraz rzekach jest swoistym 
fenomenem. Być może nie byłoby w tym 

nic dziwnego pięćset lat temu, ale współ-
cześnie? A jednak. Tradycja puszczania 
wianków odrodziła się na wałach wiśla-
nych pod Wawelem kilkanaście lat temu. 
Raczej jako chwilowa moda, aniżeli chęć 
kultywowania tradycji naszych przodków. 
Z pewnością obecnie nie ma ona nic wspól-
nego z pierwotnym znaczeniem. 

Noc kupały w XXI wieku

Noc świętojańska jest wciąż kultywowa-
na w państwach bałtyckich. 23 czerwca 

2018 roku będzie dniem wolnym na Ło-
twie. W Skandynawii oraz Finlandii 
w nocy będą płonąć symboliczne ogni-
ska. Na polskich jeziorach pojawią się 
wianki. Być może święto kupały nie zo-
stało zupełnie zapomniane? Myślę, że nie. 
Pewne elementy tej tradycji są wciąż ży-
we. Nie tylko wianki, lecz także wróżby, 
biesiady przed ogniskiem. Warto, więc 
czasami na nowo odkryć kulturę naszych 
przodków. 

TEKST: KAMIL DUDKA

Laboratorium Gier: Partnerstwo Strategiczne Programu Erasmus+ na półmetku
Już po raz trzeci zespół projektu „La-
boratorium Gier” udał się na krótką 
mobilność międzynarodową w celach 
szkoleniowych. Tym razem spotkanie 
odbyło się w Larnace na Cyprze, a pra-
ce przebiegały wokół tematu przed-
wczesnego kończenia edukacji wśród 
najmłodszych NEET – omówiono braki 
w dostępnych narzędziach edukacji po-
zaformalnej w kontekście pracy z mło-
dzieżą NEET i z mniejszymi szansami, 
a także omówiono obszary rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział po dwóch 
przedstawicieli z każdego z krajów 
partnerów projektu, a więc z Polski 
(Fundacja Centrum Aktywności Twór-
czej z Leszna), Wielkiej Bytanii (Pra-
xis Europe z Birmingham) i Hiszpanii 
(Asociación Cazalla-Intercultural z Lor-
ci). Uczestników gościła cypryjska or-
ganizacja C.I.P Citizens in Power.
Podczas spotkania uczestnicy podsu-
mowali dotychczasowe prace zwią-
zane z realizacją produktów intelek-
tualnych projektu, a  także podjęli 
działania nad ich kolejnymi elementa-
mi. Przypomnijmy, że projekt „Labora-
torium Gier” zakłada powstanie 4 na-
rzędzi edukacyjnych:
  • poradnika na temat wykorzystania 

gier jako skutecznej metody edukacji 
pozaformalnej w aktywizacji społecz-
no-zawodowej młodzieży NEET wraz 
ze słownikiem gracza;
 • katalogu dobrych praktyk w zakre-
sie pracy z młodzieżą NEET w kontek-
ście innowacyjnych narzędzi edukacji 
pozaformalnej; 
  • gry edukacyjnej dla młodzieży 
NEET, aktywizującej zawodowo i spo-
łecznie oraz wspierającej postawy 
przedsiębiorcze, umiejętności języko-
we i kompetencje kluczowe;
  • poradnika tworzenia gier dla kadry 
wraz z rekomendacjami.
Prace nad powyższymi narzędziami 
edukacyjnymi są już bardzo zaawan-
sowane. Poradniki, jak i katalog pod-
dawane są już ostatnim szlifom, z ko-
lei gra jest testowana przez młodzież 
w każdym z krajów partnerów pro-
jektu, w celu dobrania odpowiednich 
mechanizmów i scenariuszy.
Projekt „Laboratorium Gier” to niesa-
mowita przygoda, dzięki której nie 
tylko mamy możliwość tworzenia cze-
goś wspólnie, ale również to okazja 
do wymiany doświadczeń i uczenia 
się wzajemnie od siebie, jak i od spe-
cjalistów, których regularnie zapra-
szamy do współpracy przy projekcie. 

Dzięki między-
narodowemu 
charakterowi 
projektu ma-
my pewność, 
ż e  n a r z ę d z i a 
edukacyjne 
k tó re  w y p ra -
c u j e my  b ę d ą 
uniwersalne 
i relewantne.  
S z k o l e n i e  n a 
C y p r z e  b y ł o 
ostatnim z  te-
go typu spot-
kań. Nie ozna-
cza to jednak 
końca działań 
na poziomie lo-
kalnym. Przed 
n a m i  w c i ą ż 
jeszcze warszta-
ty dla edukato-
rów, spotkania testujące dla młodzie-
ży, drzwi otwarte Fundacji Centrum 
Aktywności Twórczej, a także konfe-
rencja upowszechniające projekt – 
każdy zainteresowany naszym pro-
jektem znajdzie więc coś dla siebie. 
Zapraszamy serdecznie na stronę pro-
jektu – www.gamelab.fundacja-cat.pl, 

gdzie znajdują się wszelkie informacje 
i szczegóły.

Projekt „Laboratorium gier: Akce-
lerator rozwoju edukacji i przedsię-
biorczości dla Innowatorów i Liderów 
zmian" współfinansowany w ramach 
programu Unii Europejskiej Erasmus+
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SŁÓJ Z KRANIKIEM
OKOŁO 40 ZŁOTYCH

Domowa oranżada z malinami i poma-
rańczą smakuje pysznie!

Ogrodowe umilacze za mniej niż 60 złotych
Latem czas spędzony na świeżym powietrzu wykorzystujemy do maksimum. Nieważne wówczas, czy mieszkamy w bloku i jesteśmy 
właścicielami uroczych działek RODOS, czy mamy do dyspozycji własny ogród. Temperatura powyżej 20 stopni sprawia, że na na-
szych twarzach uśmiech pojawia się częściej, a wszelka okazja do zjedzenia wspólnego posiłku na świeżym powietrzu jest celebrowana 
w szczególny sposób. By te chwile smakowały jeszcze bardziej, warto zaopatrzyć się w urocze i funkcjonalne gadżety, które nie zrujnują 
naszego przedurlopowego budżetu, a jednak sprawią nam radość.  

LAMPKI LED
OKOŁO 30 ZŁOTYCH 

Włożone do wazonu wyglądają stylowo 
i dają delikatne światło

LATARENKA NA TEELIGHTY
OKOŁO 18 ZŁOTYCH

Możesz do niej wsypać trochę złotego 
piasku lub wrzucić szyszki

DOMEK DLA OWADÓW
OKOŁO 20 ZŁOTYCH

Świetna edukacja dla najmłodszych 
domowników.

OGRODOWA GRA W KRYKIETA
OKOŁO 50 ZŁOTYCH

Wspólna zabawa dla całej rodziny.

HAMAK OGRODOWY
OKOŁO 60 ZŁOTYCH 

Błogiego lenistwa i popołudniowych 
drzemek nigdy za wiele.

Czerwcowe TOP 3!
„Nigdzie nie jesteśmy bardziej samotni, niż 
leżąc w łóżku, z naszymi tajemnicami i we-
wnętrznym głosem, którym żegnamy lub 
przeklinamy mijający dzień”.
„Białe jabłka” to książka Jonathana Carrolla. 
Ten amerykański pisarz, obecnie mieszka-
jący w Wiedniu, fantastycznie łączy rea-
lizm magiczny z odrobiną dreszczyku, ale 
przede wszystkim tworzy niesamowicie 
bliskie czytelnikowi treści. W fabule często 
pojawiają się mówiące ludzkim głosem 
psy, wątki miłosne, które dotykają nas bez-
pośrednio.  Dla mnie powrót po latach do 
pozycji „Białych jabłek”, których akcja chwi-
lowo rozgrywa się w Krakowie, to idealna 
opcja na pierwsze letnie wieczory. Jeśli 
wam się spodoba, to z pewnością sięgnie-
cie po następne pozycje tego autora. Jest 
jeszcze coś… Jonathan Carroll bardzo czę-
sto odwiedza Polskę i swoich tutejszych 
czytelników.

Woda termalna do 
twarzy, to orzeźwia-
jący kosmetyk bez 
którego nie potra-
fię już przetrwać 
lata. Przyjemna 
bryza chłodzi,  gdy 
temperatury zaczy-
nają przekraczać 
25 stopni. Przede 
wszystkim jednak 
powinny używać 
jej osoby, których 
skóra jest sucha, 
a latem tym bar-
dziej narażona na 
wysuszenie. W ap-
tekach i drogeriach 
dostępna jest cała 
gama tego produk-
tu, a ceny wahają 
się już od kilkunastu 
do kilkudziesięciu 
złotych. 

Kortez, Zalewski i Podsiadło. Trzy mę-
skie głosy, które staną na czele tego-
rocznej trasy „Męskie Granie Orkie-
stra”. 14 lipca rozpocznie się dziewiąta 
już edycja tego muzycznego wyda-
rzenia. Tym razem  scena będzie na-
leżała właśnie do tego trio. Utwór pt. 
„Początek” to przedsmak lipcowych 
emocji, które już dziś możecie przeży-
wać wysłuchując utworu w sieci. Pal-
ce lizać!

OPRACOWANIE STRONY:
BARBARA MENDYKA
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TEKST: BARBARA MENDYKA

Zdarza się, że…
...moje roztargnienie ze mną wygrywa. Gubię klucze 
w pośpiechu, nie pamiętam, którą torebkę nosiłam 
ostatniego dnia w pracy, więc nie mogę znaleźć po-
trzebnych „na już” przedmiotów, które zawsze w niej 
noszę. Mimo, że zapiszę na karteczce notkę o wizycie 
u dentysty i przyczepię ją do lodówki, to i tak o tym 
zapomnę. Zdarza się, oj zdarza…

Odpoczywam gdy…
...jestem sama w domu. To może brzmi trochę smut-
no, ale myślę, że wiele kobiet doskonale mnie zro-
zumie czytając te słowa. Cisza wówczas smakuje jak 
najlepszy deser w knajpie. Nie muszę robić nic inte-
resującego, czy porywającego, ten czas jest tylko dla 
mnie. A, że jest to bardzo mało… doceniam go za 
każdym razem!

Uwielbiam…
...kwiaty. Mogę je widzieć i mieć wszędzie. Na stole 
w wazonie, na spódnicy, czy w uszach. Uwielbiam 
ten motyw i wykorzystuję go do maksimum. Nie 
wiem co zrobię, gdy mi się znudzi. Mam  jeszcze jed-
nego bzika – kubki do kawy. W naszym domu jest 
cała szafka, wypełniona po brzegi, a ja co rano mam 
dylemat, w którym kubku zaparzyć sobie ulubioną 
kawusię.

Absolutnie nie jestem…
...feministką. Uważam, że bez mężczyzn 
nie da się żyć. Uwielbiam przy nich czuć się 
kobieco. Przeistaczać z kobiety pracującej 
w nadzorze budowlanym w tą z czerwoną 
szminką na ustach. Faceci są zabawni. Uwiel-
biam towarzystwo mojego męża, z którym 
dogaduję się, jak z nikim innym.  Dzielimy 
wspólnie wiele pasji, spędzamy ze sobą spo-
ro czasu wolnego i naprawdę dobrze nam to 
wychodzi.

Wierzę…
...w ludzką dobroć, dlatego otaczają mnie sa-
mi wspaniali przyjaciele. Naprawdę nie mam 
problemów z wrogami i mam nadzieję, że tak 
zostanie. 

Staram się…
...zaszczepić w dzieciach miłość do sportu, bo 
oboje z mężem uważamy, że sport wycho-
wuje, uczy dyscypliny, porządku i organiza-
cji. Poza tym daje poczucie radości, własnej 
wartości, czyli same pozytywy. Pokazujemy 
na swoim przykładzie naszym synom, że sy-
stematyczny trening prowadzi do  sukcesów, 
pozwala osiągnąć wyznaczone cele. Oczywi-
ście nie zmuszam ich do niczego, pozwalam 
wybierać i widzę, że to działa.

Moja słabość to…
...telefon komórkowy. Z dnia na dzień stałam się eksper-
tem Instagrama. Na szczęście udaje mi się umiejętnie 
łączyć świat wirtualny z rzeczywistością. Bardzo mnie 
cieszą nowe znajomości zawarte przez internet, ale do-
ceniam po stokroć te realne, namacalne. Często też czy-
tam wiadomości od innych kobiet, że je zmotywowałam 
do działania, zainspirowałam do aktywności. To dodaje 
skrzydeł jak nic innego, naprawdę!

Joanna Ciekańska

Jestem mistrzynią…
...w wyszukiwaniu tanich lotów. Ostatnio udaje mi 
również połączyć zwiedzanie z bieganiem. Zauwa-
żyłam bowiem, że niejednokrotnie start w zagra-
nicznych imprezach biegowych jest dużo tańszy niż 
w Polsce. Z moimi przyjaciółkami kupujemy więc bi-
lety i… biegniemy! W lutym przebiegłam półmara-
ton w Neapolu, w maju zwiedzimy Londyn, w czerw-
cu Borholm, a w październiku zaliczę półmaraton 
w Walencji.

Zapalona amatorka biegania, kolarstwa MTB i ciszy 
w domu. Mama dwójki siatkarzy UKS9 Leszno: 15 letnie-
go Mikołaja i 11 letniego Filipa. Szczęśliwie poślubiona 
Michałowi. Jest zdecydowaną antyfeministką, która po-
trafi czuć się kobieco zakładając na głowę kask rowero-
wy. Pracuje w męskim towarzystwie i dobrze się w nim 
czuje. Mówi, że nic lepiej jej nie wychodzi jak znajdowa-
nie fajnych okazji do wylotu z Polski, co nagminnie wy-
korzystuje z mężem i przyjaciółkami. W czerwcu kończy 
okrągłą czterdziestkę. Twierdzi, że nigdy jeszcze nieczu-
ła się tak dobrze sama ze sobą w swoim ciele. 
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Humor
na czerwcowe dni

Jasiu mówi do ojca: 
- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie ro-
dziców w szkole.
- Co masz na myśli mówiąc "małe"?
- No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor...

:)

Na rozmowie kwalifikacyjnej: 
– W CV napisał pan, że jest tajemniczy. 
Może pan to rozwinąć? 
– Nie.

:)

Student przychodzi na egzamin z logiki 
i nieco bezczelnie pyta profesora: 
- Pan się łapie w tej logice, panie 
profesorze?
- Oczywiście, co za pytanie...
- To ja mam taką propozycję, panie profe-
sorze: zadam panu pytanie i jeśli pan nie 
odpowie, to stawia mi pan 5, a jeśli pan 
odpowie, to wywala mnie pan na zbity 
pysk.
- Dobrze, niech pan pyta.
- Co obecnie jest: legalne, ale nielogiczne, 
logiczne ale nielegalne, a co nie jest ani 
logiczne, ani legalne? Profesor pomyślał 
przez chwilę lecz nie znał odpowiedzi, 
zgodnie z umową postawił studentowi 5. 
Zafrasowany woła swojego najlepszego 
studenta, powtarza pytanie i liczy na bły-
skotliwą odpowiedź. Ten mu natychmiast 
odpowiada:
- Ma pan 65 lat i jest pan żonaty z 25-let-
nią kobietą, co jest legalne, ale nielogicz-
ne. Pana żona ma 20-letniego kochanka, 
co jest logiczne, ale nielegalne. Pan stawia 
kochankowi swojej żony 5, chociaż powi-
nien go pan wywalić na zbity pysk i to nie 
jest ani logiczne, ani legalne.

:)

Wraca Zenek po szóstej rano do domu. 
Otwiera drzwi. Wchodzi... i na wejściu do-
staje cios wałkiem od żony. Pada i leży nie-
przytomny… Żona tak na niego patrzy, 
patrzy… Nagle doznaje olśnienia. Pada na 
kolana. Zaczyna go tulić i płakać: 
- Zenuś... Zenuś! Żyjesz?! Przepraszam! Za-
pomniałam, że miałeś nocną zmianę!

:)

Turysta pyta, ile kosztuje przejażdżka ło-
dzią po jeziorze Genezaret. 
- 500 dolarów - informuje przewoźnik.

- To strasznie dużo - bulwersuje się turysta.
- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze 
Jezus piechotą chodził.
- Nie dziwie się! Przy takich cenach...

:)

Jasiu wchodzi do klasy i pyta nauczyciel-
kę: 
– Czy ukarałaby mnie pani za coś, czego 
nie zrobiłem? 
– Oczywiście, że nie! 
– To ja nie zrobiłem pracy domowej…

:)

Klient: - Jakie jest hasło do wi-fi? 
Barman: - Najpierw kup drinka 
- Ok, w takim razie piwo poproszę.
- Heineken będzie ok?
- Tak, ile płacę?
- 8 złotych.
- Proszę... więc jakie jest hasło do wi-fi?
- „najpierwkupdrinka”, wszystko małymi li-
terami i bez spacji.

:)

Nauczycielka na zastępstwie w 2 klasie 
pyta: 
- Kogo macie najstarszego w rodzinie?
Zgłasza się Ela: 
- Ja mam babcię!
Zgłasza się Kacper: 
- A ja mam babcię i dziadka!
Zgłasza się Jasiu: - Ja pra pra pra pra 
prababcię! 
- Oj, Jasiu, ty chyba kłamiesz - odpowie-
działa nauczycielka.
- Nie, dla dla dla dla dlaczego?

:)

Pijany facet wraca do domu. Żona za-
czyna awanturę i wymownie pokazuje 
palcem na zegarek. Na co facet: - Wiel-
kie halo! Zegarek! Jak mój ojciec wra-
cał do domu, to matka na kalendarz 
pokazywała!

:)

Jasiu szepcze tacie na ucho: 
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem 
ci, co mówi mamie pan listonosz jak jesteś 
w pracy.
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi. 
- I co, Jasiu? Co mówi?
Mówi: „Dzień dobry. Poczta dla pani”.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Nie płacz nad rozlanym mlekiem, wszystko zawsze można poskładać, 
albo zrobić coś na nowo.  Wszystko tak naprawdę zależy od Twojego 
podejścia. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Uważaj na słońce, by-
wa zdradliwe.

Byk (20.04 - 20.05)
Zupełnie niepotrzebnie samobiczujesz się, niestety na niektóre rze-
czy nie masz absolutnie wpływu, więc nie zadręczaj się tym. Postaraj 
się o więcej czasu tylko i wyłącznie dla siebie, samarytanin też po-
trzebuje odpoczynku. 

Bliźnięta (21.05-20.06)
Sporo będzie się działo wkoło Ciebie, nie trać głowy. W każdej dzie-
dzina życia będą dla Ciebie zmiany. Jednocześnie będziesz musiał 
bardzo twardą ręką wszystko trzymać i nie dawać się namowom 
innych.

Rak (21.06 - 22.07)
Za wszelką cenę będziesz chciał się schować przed światem. Niestety 
to nie jest najlepsze rozwiązanie, ważne abyś mógł poukładać sobie 
wszystko. Inaczej będzie to wpływało negatywnie na Twoje codzien-
ne funkcjonowanie.

Lew (23.07 - 22.08)
Będziesz miał okazję pokazać się z dobrej strony organizatorskiej. 
Ktoś poprosi Cię o pomoc w przygotowaniu czegoś. Uważaj na „dobre 
rady”. Na niektórych możesz wyjść naprawdę źle. Zrezygnuj z używek, 
postaw na naturę.

Panna (23.08 - 22.09)
Jeśli w poprzednich miesiącach sobie labowałeś, to ten miesiąc Ci na 
to nie pozwoli. Będziesz miał przed sobą nie lada wyzwania i tak na-
prawdę doskonale sobie z nimi poradzisz, jeśli tylko zatrzymasz się na 
chwilę i posłuchasz intuicji.

Waga (23.09 - 22.10)
Wizja katastrofy jaką snujesz w swoich myślach, tylko podcina Ci 
skrzydła. Tak naprawdę wszystko jest na dobrej drodze. Nie poddawaj 
się zbyt szybko, bo możliwe, że zawrócisz tuż przed swoim wymarzo-
nym celem.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Czas przemyśleń i refleksji, nie poddawaj się tej melancholii. Druga 
połowa miesiąca przyniesie Ci nieoczekiwany obrót akcji. Wszystko za 
sprawą człowieka spod znaku ognia. Nie przejadaj się.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Zbyt wiele bierzesz na siebie, nikt nie jest w stanie wytrzymać długo 
w tym stanie. Jednak czerwiec będzie miesiącem rozliczeń. To, że tak 
ciężko pracowałeś, zostanie wreszcie należycie wynagrodzone.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Lubisz sam sobie robić pod górkę, w tym miesiącu jeśli zbijesz z tonu, 
uda Ci się zażegnać pewien konflikt. Nie pielęgnuj złości, wyrzuć ją. 
Ponieważ układ nerwowy, boleśnie da o sobie znać, a tu już bez spe-
cjalisty się nie obejdzie.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
W tym miesiącu, czego się nie dotkniesz będzie się działo jak sobie 
wcześniej umyśliłeś. Jednakże nie popadaj w samozachwyt, może Cię 
zgubić. Zainwestuj w siebie, jakiś mały wypad z rodziną lub karnet na 
basen.

Ryby (19.02 - 20.03)
Wreszcie będziesz mógł odsapnąć i powiedzieć, udało się. Czerwiec 
jest dla Ciebie czasem odpoczynku i zbierania sił. Jednocześnie bę-
dziesz coraz poważniej myślał o zmianach, jakie dadzą Ci szczęście 
i satysfakcję z życia.

Horoskop klasyczny na czerwiec 2018 r.
opracowała wróżka Nadija
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Gruszka, jabłko i sukienka
Sezon na weselne przyjęcia właśnie się rozpoczął, a my jak zwy-
kle zaglądamy do swoich szaf i rozkładamy ręce w geście rozpa-
czy. Czy tak musi być za każdym razem, gdy wybieramy się na 
całonocne świętowanie szczęścia nowożeńców? Oczywiście, że 
nie! Czasy gdy weselne sukienki były jednorazowym, kosztow-
nym wydatkiem odeszły już do lamusa. W dodatku niemodne sta-
ło się przebieranie w trakcie trwania imprezy, więc poszukiwanie 
uszczupla się o jeden dodatkowy egzemplarz. Dzisiejsze trendy 

pozwalają na większą swobodę przy wyborze kreacji na tę oka-
zję, co więcej, ślubny dress code pozwala też wybrać to, co z powo-
dzeniem wykorzystamy poza salą bankietową. Czy koniecznie wy-
bór musi paść na sukienkę? Sprawdź jakim typem sylwetki jesteś 
i zdecyduj, czy wybierasz klasykę, a może pójdziesz w kierunku 
awangardy… Krótko o podstawach, czyli rzecz o czterech typach 
sylwetki, najczęściej występujących u kobiet. Ta analiza pozwoli ci 
zdecydować o całej reszcie.

Figura typu „KOLUMNA”
Ramiona i biodra są tej samej szerokości, a talia jest 
ledwo widoczna. Uda natomiast 
to przedłużenie linii bioder.  Ten 
dość męski typ figury łatwo zła-
godzić podkreślając talię pa-
skiem lub spodniami, czy spód-
nicą z wysokim stanem. Dobrze 
też jest ukryć ramiona, i wydłu-
żyć szyję dekoltem w kształcie 
litery V. 

Figura typu „JABŁKO”
Czyli obfity biust, szerokie ramiona i biodra, a także brak 
podkreślonej talii. W tym przypadku należy unikać długoś-
ci za kolano, a także szerokich tunik i dzianinowych tkanin. 
Proste kopertowe sukienki poradzą sobie z wysmukleniem 
sylwetki.  I właśnie w tym przypadku 
sprawdzi się rozwiązanie, na które de-
cyduje się niewiele kobiet, które otrzy-
mały zaproszenie na wesele. Mowa tu 
oczywiście  o garniturze, który może 
być równie elegancki.

Figura typu „GRUSZKA” 
Kobiety z tej kategorii posiadają mały biust, 
wąskie ramiona, ale za to często są posia-
daczkami brazylijskiej pupy, a co za tym 
idzie szerokich bioder. Dodatkowym utra-
pieniem mogą być masywne uda.  Aby więc 
zamaskować 
dół warto po-
stawić na roz-
kloszowane 
spódnice. Gó-
ra powinna 
być dopaso-
wana, ideal-
nie podkreśla-
jąca piersi. 

Figura typu 
„KLEPSYDRA"

Klasycznie pojmowana, jako najbardziej ko-
bieca. Pełny biust, talia osy i szerokie bio-
dra. Kobiety 
posiadające 
tak idealną 
sylwetkę po-
winny uni-
kać sukienek 
o bezkształ-
tnej formie, 
zwłaszcza 
w kształcie li-
tery A. Tutaj 
sprawdzą się 
dopasowane sukienki kończące się przed 
kolanem, tak zwane etui.

Przede wszystkim czuj się swobodnie, kobieco, a zabawa z pewnością będzie udana i potrwa do samego rana.
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Data Nazwa imprezy
1 czerwca

godz. 9-14:30 Dzień Dziecka w Muzeum Okręgowym w Lesznie (budynek główny, pl. Metziga 17)

1 czerwca
godz. 12-15 Otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Agfańskie dzieci”, Galeria Ratuszowa w Ratuszu Miejskim w Lesznie

2 czerwca
godz. 10-13 Dzień Dziecka na kręgielni w Lesznie, ul. Strzelecka 9

2 czerwca
godz. 12-18 SAMOSIę - Festiwal Rękodzieła i Talentów Garażowych Wszelakich, Park Jonstona w Lesznie

2 czerwca
godz. 12-22 Lotniczy Dzień Dziecka na lotnisku w Lesznie

2 czerwca
godz. 12-24 Dzień Dziecka i Dzień Strażaka w Krzemieniewie, teren przy Gminnym Centrum Kultury

2 czerwca
godz. 20-22 Koncert zespołu Lecha Niedźwiedzińskiego w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie (Rynek 1)

2-3 czerwca Międzynarodowa Wystawa Psów Prestige, Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

3 czerwca
godz. 9-16 Rajd Dziecka z metą przy Zamku w Rydzynie, szczegóły na stronie: www.automobilklub.leszno.pl

3 czerwca
godz. 11-17 Dzień Dziecka w Zamku w Rydzynie

3 czerwca
godz. 15-17 Dzień Dziecka w Muzeum - Tropiciel historii, budynek główny Muzeum Okręgowego w Lesznie (pl. Metziga 17)

3 czerwca
godz. 18-20 Spotkanie z mistrzem fryzjerstwa Johnem Santilli, Winiarnia przy ul. Zielonej 14 w Lesznie

4 czerwca
godz. 11-12 Wykład pt. „Malarstwo „młodych” wobec rzeczywistości: Bujnowski, Maciejowski, Sasnal i inni.”, Galeria MBWA, Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

5 czerwca
godz. 17-19 Wernisaż wystawy Aliny Matykiewicz „Inspiracje”, Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, (ul. Chrobrego 3)

6 czerwca
godz. 17-19 Laboratorium Sztuki i Ruchu, Biblioteka Ratuszowa w Ratuszu Miejskim w Lesznie

9 czerwca
godz. 19-23:30 Noc Bibliotek w Lesznie, Biblioteka Główna oraz Biblioteka Ratuszowa, szczegóły na stronie: www.mbpleszno.pl

10 czerwca
godz. 16-17 Salon historyczno-artystyczny - Tajemnice nocy świętojańskiej, budynek główny Muzeum Okręgowego w Lesznie (pl. Metziga 17)

17 czerwca
godz. 16-18 Integracje Rodzinne - Zwierzęta pana Jonstona, budynek główny Muzeum Okręgowego w Lesznie (pl. Metziga 17)

23 czerwca
godz. 18:30-23:30 XXIII Noc Świętojańska – Wianki 2018 w Osiecznej, plaża główna nad Jeziorem Łoniewskim

28 czerwca
godz. 18-20 „Szukając Vivian Maier” - pokaz filmowy w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

Wystawy czasowe w Lesznie
► do 11 czerwca | „80-lecie Sportu Żużlowego w Lesznie” (Galeria za Regałami MBP w Lesznie, ul. Chrobrego 3)

► do 16 czerwca | „Homo@erektus” (Galeria Dworcowa MBP w Lesznie)

► przez cały czerwiec | „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!
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Auto-loco.pl zdecydowanie wyróżnia 
się na tle konkurencji. To nie komis sa-
mochodowy, lecz salon z prawdziwego 
zdarzenia. Pracownicy to nie stereoty-
powi handlarze „wciskający” i „naciąga-
jący”, lecz sumienni i życzliwi specja-
liści. Sprzedawane samochody to nie 
„wyklepane wraki”, lecz sprawdzone 
i w pełni sprawne auta dobrej jakości.
- To właśnie nasza solidność oraz ludzkie 
podejście do sprzedaży napędzają nasz 
sukces. Zadowolenie Klientów generu-
je przypływ kolejnych. To z kolei wpływa 
na ciągły rozwój firmy, co pozwala nam 
skutecznie konkurować na rynku samo-
chodów używanych – tłumaczy Wojtek, 
specjalista ds. sprzedaży.
W salonie samochodowym auto-loco.
pl pod Lesznem  sprzedaje się rocz-
nie ponad 1200 aut. Grono zadowo-
lonych Klientów, którzy polecają to 
miejsce dalej, stale rośnie. Firmę ce-
chują wysokie standardy sprzedaży, 

Najlepsi
wspierają

Najlepszych
Tylko solidna, rzetelna firma może odnieść sukces na trudnym 
rynku, a następnie wykorzystać go do wspierania lokalnych 
organizacji. Za wzorcowy przykład może posłużyć salon samo-
chodowy auto-loco.pl. Oby w regionie było jak najwięcej firm 
z takim podejściem do lokalnej społeczności.

transparentność i nieustanna troska 
o zadowolenie Klienta. Ponadto w bo-
gatej ofercie nieustannie znajduje się 
około 350 aut różnych marek, dzięki 
czemu jest w czym wybierać. Co wię-
cej, auto-loco.pl kusi niezwykle bogatą 
ofertą nie tylko osoby poszukujące wy-
marzonego samochodu, ale również 
tych, którzy swoje cztery kółka zamie-
rzają odsprzedać. W auto-loco.pl mogą 
liczyć zarówno na życzliwość i profesjo-
nalne podejście, jak i atrakcyjne ceny.
- Sprzedajemy, skupujemy, zamienia-
my… Do każdego Klienta podchodzimy 
indywidualnie, z uśmiechem i pełnym 
profesjonalizmem. Naszą postawę jako 
handlowców ukształtowała najstarsza 
technika sprzedaży: Klient nasz pan! - za-
znacza Arek.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Klientów, są u nas możliwe wszelkie for-
my zakupu: płatność gotówką, prze-
lewem, pozostawienie swojego auta 

w rozliczeniu, kredyty i leasingi. Z kolei 
jeśli to ty sprzedajesz nam samochód, 
możesz liczyć na gotówkę od ręki. To nas 
różni od komisów – dodaje Wojtek.
- Z miesiąca na miesiąc rośnie nasz po-
tencjał. W ofercie mamy coraz lepszy 
towar, dokładnie taki, jakiego oczeku-
je wymagający Klient. Idąc dalej, suk-
cesy sprzedażowe dają nam możliwość 
wspierania środowiska lokalnego. Z du-
mą możemy powiedzieć o tym, że słu-
żymy pomocną ręką między innymi klu-
bom sportowym: KS Futsal Leszno oraz 
Unii Leszno. Przykładem współpracy jest 
pokaz naszych samochodów na Stadio-
nie im. Alfreda Smoczyka, który odbył się 
27 maja przy okazji ligowego pojedynku 
Byków z Unią Tarnów – dorzuca specja-
lista ds. sprzedaży Maciej.
Budowanie silnej więzi z lokalnym spo-
łeczeństwem pozytywnie wpływa na 
wizerunek firmy.
- Klienci dobrze nas postrzegają i traktu-
ją, co wpływa na komfort pracy. Jeste-
śmy szczęśliwi widząc powracającego do 
nas zadowolonego Klienta, który poleca 

nas czy przyprowadza do salonu swo-
ich bliskich. To najlepsza ocena naszych 
działań, zarówno samej pracy, jak i za-
angażowania społecznego – podkreśla 
Wojtek.
Warto dodać, że salon auto-loco.pl 
w ostatnich latach otrzymywał tytuł 
Dealera Roku od VIP Gwarant Service 
(„Tu kupisz bez ryzyka”). Bardzo wyso-
ko w rankingu zaufanych partnerów 
Auto-Loco stawiali także AXA Direct 
i Getin Bank.

Salon samochodowy auto-loco.pl 
Leszno, ul. Poznańska

(za wiaduktem kolejowym) 
509 840 504 / 502 781 537 
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