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Najlepszy na lato!

Pieniądze i biżuteria wciąż pożądane,
elektronika poszła w odstawkę

Wakacje to jeden z ulubionych 
okresów działania włamywaczy 
mieszkaniowych. Czy i co moż-
na zrobić, aby ustrzec się przed 
przestępstwem?# 20-21

Słoneczna dziewczyna z Leszna
szturmem wkracza
w świat disco-polo # 10-11
Teledyski z jej udziałem można znaleźć w serwisie 
YouTube, wkrótce pojawi się płyta.

Nie trzeba jechać
w Bieszczady,
aby zobaczyć piec
do wypału węgla 
drzewnego

W wakacje wpadnij
do Krzyżowca koło Włoszakowic.

# 32-33
Co takiego kryło się
w rejonie klasztoru w Lubiniu? # 34-35

Czas wielkich inwestycji
Gmina Rydzyna buduje
oczyszczczalnię ścieków i przedszkole.

W powiecie leszczyńskim powstają
nowe drogi i ścieżki.

# 28-29

# 24-25

ZD
JĘ

CI
E:

 D
A

N
IE

L 
KA

CZ
M

A
RE

K

ZD
JĘ

CI
E:

 Ł
U

KA
SZ

 D
O

M
AG

A
ŁA

ZD
JĘ

CI
E:

 Ł
U

KA
SZ

 D
O

M
AG

A
ŁA



2 # krótko i na temat o tym, co w czerwcu

REKLAMA

REKLAMA

Zmarł H. Gościniak
LESZNO > Znakomity pedagog, wyrozu-
miały szef - tak wspominany był Henryk 
Gościniak, wieloletni dyrektor Zespołu 
Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie. 
Zmarł po ciężkiej chorobie.Miał 78 lat.

Protest przeciwko elektrowni
ŚWIĘCIECHOWA > Tuż przy węźle Święciechowa na drodze ekspresowej S5, ma 
powstać elektrownia zasilana biomasą o mocy do 50 MW. Przeciwko inwestycji 
we wskazanej lokalizacji protestują mieszkańcy Święciechowy, Leszna i Wilkowic. 
W ciągu zaledwie kilku dni pod pismem adresowanym do wójta Święciecho-
wy Marka Lorycha  podpisało się ponad 600 osób. Mieszkańcy maja wiele obaw 
dotyczących m.in. nieprzyjemnego zapachu, hałasu, zanieczyszczeń powietrza 
czy spadku wartości ich nieruchomości. Piszą: „Jesteśmy zdruzgotani biernoś-
cią władz gminnych. Ani wójt, ani żaden z przedstawicieli Rady Gminy nie staje 
w naszej obronie. Nikt nie dopytuje, nikt nie ma wątpliwości, nikt nie chce znaleźć 
jakże ważnych odpowiedzi.”. I wnioskują o wydłużenie terminu składania uwag 
i wniosków, o zlecenie przez Gminę odpowiednim, autonomicznym podmiotom 
wykonania niezależnych analiz, które obiektywnie zweryfikują informacje zawar-
te przez inwestora w raporcie środowiskowym oraz o podjęcie decyzji w sprawie 
realizacji inwestycji we wskazanej lokalizacji w sposób demokratyczny, poprzez 
przeprowadzenie referendum lokalnego.

Są pieniądze na kolejne inwestycje w Lesznie 
ŚRÓDMIEŚCIE > Będzie  przebudowa ulicy Słowiańskiej na odcinku od ulicy Towaro-
wej do Alei Krasińskiego. Dofinansowanie zostało przyznane z Rządowego Progra-
mu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej na 2018 rok i zgodnie z wytycznymi programu prace muszą 
zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Mają one objąć wykonanie chodników po 
obu stronach ulicy, drogi dla rowerów o szerokości 2,5 metra, zjazdów przy posesjach, 
miejsc parkingowych, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, a także przeło-
żenie kostki na jezdni i korektę w organizacji ruchu. Całkowity koszt inwestycji ma wy-
nieść prawie 1.700.000 złotych, a przyznana dotacja to przeszło 1.000.000 złotych. Po-
została kwota to wkład miasta.

***

GRZYBOWO > Na lata 2019 - 2020 zaplanowana została przebudowa ulicy Osie-
ckiej, czyli drogi wojewódzkiej 432, biegnącej w granicach miasta. Wartość całego 
projektu wynosi ponad 15.000.000 złotych, z czego 8.000.000 złotych wyniesie 
przyznane niedawno dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja zakłada przebudowę trasy na odcin-

ku 2,77 kilometrów, od granicy miasta 
do Ronda Grzybowo, poza przejaz-
dem kolejowym na linii prowadzą-
cej z Leszna do Ostrowa Wielkopol-
skiego. Jego modernizację wykonać 
ma spółka PKP Polskie Linie Kolejo-
we. W ramach przebudowy jezdnia 
będzie miała 7 metrów szerokości 
z dodatkowym poszerzeniem w nie-
których miejscach do 10,5 metrów. 
Zostanie wykonana w taki sposób, 
aby wytrzymywała wysokie obciąże-
nia generowane przez ciężkie pojaz-
dy. Powstanie też ścieżka o szerokości 
3 metrów i długości 1,76 kilometra 
z dopuszczonym ruchem rowero-
wym. Do tego dojdzie odwodnienie, 
kanalizacja teletechniczna z monito-
ringiem i oświetlenie uliczne. Ponadto 
przebudowane zostaną skrzyżowania 
z ulicami dochodzącymi do Osieckiej, 
powstanie też 7 zatok autobusowych. 
Przetarg zostanie ogłoszony jesienią.

Roślina za odpady
CICHOWO > Na parkingu przy plaży pojawiło się stanowisko KZGRL. W zamian za przyniesione odpady wielkogabarytowe, 
baterie lub elektrośmieci można było odebrać na nim roślinę. Akcja odbyła się pod hasłem "Od segregacji nie planuj wakacji". 

Znane wyniki głosowania na budżet obywatelski
LESZNO > Sześć projektów zostanie zrealizowanych w ramach budżetu oby-
watelskiego. W kategorii projektów dużych będą to inwestycje w 12 punktach 
Zatorza z najważniejszym na placu Obrońców Warszawy. Będzie to kosztować 
500.000 złotych. W ramach projektów małych do wykonania zakwalifikowały się: 
zielona klasa z grami interaktywnymi (SP nr 5; 150.000 złotych), kompleks boisk 
do siatkówki (teren ZSE; 150.000 złotych), zagospodarowanie terenu przy ulicy 
17 Pułku Ułanów z budową miejsc postojowych, odwodnieniem i oświetleniem 
(150.000 złotych), a także remont muru na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 z jego 
zagospodarowaniem (44.000 złotych) i modernizacja placu zabaw przy Przed-
szkolu Miejskim nr 6 (prawie 87.000 złotych). Na budżet obywatelski w Lesznie 
przeznaczone jest 1.000.000 złotych.
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Inwestują w infrastrukturę
GMINA KRZYWIŃ > Na początku czerwca władze Krzywinia podpisały umowy na 
budowy dróg w dwóch punktach gminy - w Kopaszewie oraz na ulicę Ogrodo-
wą w Krzywiniu. Pierwszą inwestycję ma wykonywać firma Wit-Bud z Gostynia, a 
drugą - firma Polkop.

Droga oficjalnie otwarta
BIELEWO > We wsi oficjalnie oddano do użytku nowo wybudowaną drogę. Koszt 
całej inwestycji szacowany jest na 120.000 złotych. Drogę poświęcił ksiądz Tade-
usz Maćkowiak z miejscowej parafii.

Zmarł Bogdan Marciniak
LESZNO > W wieku 59 lat odszedł wybitny leszczyński fotografik. Był znany 
wśród mieszkańców miasta, miał liczne grono przyjaciół, a jego fotografie cecho-
wały się wysokim poziomem artystycznym. Bogdan Marciniak fotografował mię-
dzy innymi festiwal Leszno Barok Plus, realizował również wiele innych zleceń nie 
tylko w mieście.

Pensja prezydenta bez zmian
LESZNO > Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło przepisy obniżające uposażenia 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ostateczną decyzję co do tego podej-
mują jednak radni i tak też było w Lesznie. Głosami większości prezydent Leszna 
Łukasz Borowiak nie będzie miał zmniejszonego uposażenia i będzie zarabiał ty-
le, ile do tej pory, czyli - sumując wszystkie składniki wynagrodzenia - 12.362 zł 
brutto w skali miesiąca.

Pan Antoni dawno 
po "setce"

LESZNO > 103. rocznicę urodzin 
świętował Antoni Walkowiak, 
mieszkaniec leszczyńskiego Za-
torza. Piękny wiek dla mężczyzny, 
zwłaszcza, że zdecydowaną więk-
szość stulatków stanowią panie. 
Pan Antoni urodził się 29 maja 
1915 roku koło Rakoniewic. Brał 
udział w kampanii wrześniowej, a 
później dostał się do niewoli - naj-
pierw radzieckiej, a później niemie-
ckiej. W 1946 roku ożenił się z Ma-
rianną, z którą przez lata prowadzili 
gospodarstwo rolne. Kilka lat temu 
osiedlił się na leszczyńskim Zatorzu 
u swojego chrześniaka. 200 lat!

Konsensus
w sprawie rond

LESZNO > Radni doszli do porozu-
mienia w sprawie nazw rond w Za-
borowie. To przy ulicach Henrykow-
skiej i Rzemieślniczej otrzyma nazwę 
Rondo Zaborowo, a na skrzyżowaniu 
ulic Rzemieślniczej, Ruszczyńskiego i 
Chopina - Rondo Dmowskiego.

Nowe logo gminy
LIPNO > Gmina Lipno ma nowy znak 
graficzny - uchwała w sprawie jego 
ustanowienia została podjęta pod-
czas gminnej sesji. Znak, którym Lip-
no się posługuje przedstawia plaster 
miodu, ponieważ gmina współpra-
cuje z pszczelarzami, a na jej terenie 
znajduje się wiele pasiek. Miód od 
pewnego czasu jest również "mate-
riałem promocyjnym" gminy.

Bańki
na Rynku

LESZNO > Na Rynku odbył się Lesz-
czyńskim Festiwal Baniek Mydlanych, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Baśniowej Krainy w Lesz-
nie, działające przy Przedszkolu Miej-
skim nr 20. Do udziału zaproszono 
około 500 osób. Przez godzinę trwała 
zabawa i wspólne puszczanie baniek. 
Imprezę współfinansowało Miasto 
Leszno w ramach Projektu Inicjatyw 
Lokalnych. Włączyli się w nią w for-
mie wolontariatu uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych, a także III Lice-
um Ogólnokształcącego w Lesznie.
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Włodarze z absolutorium
RYDZYNA > Budżet Miasta i Gminy Rydzyna za rok 2017 został wykonany na 
wysokim poziomie - takie wnioski płyną po sesji absolutoryjnej w Rydzynie. W 
stosunku do wcześniejszego roku obrachunkowego dochody gminy wzrosły o 
17 procent, przekraczając 40.000.000 złotych, a to głównie za sprawą dofinanso-
wań różnych zadań realizowanych w gminie, a pochodzących ze środków Unii 
Europejskiej oraz środków rządowych zarezerwowanych na realizację programu 
500+. Wydatki osiągnęły 40.600.000 złotych i były wyższe o około 20 procent niż 
we wcześniejszym roku obrachunkowym, a około 23 procent z tych środków 
przeznaczonych zostało na inwestycje. Burmistrz Kornel Malcherek podsumo-
wał, że budżet, z którego go rozliczano był wyjątkowo trudny, bo nakierowany 
na inwestycje z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Podziękował przy tym 
wszystkim podmiotom, w tym Radzie Miejskiej, dyrektorom, pracownikom sa-
morządowym, sołtysom i radom sołeckim za współpracę przy realizacja zadań.

***

PONIEC > Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017 otrzymał również bur-
mistrz Ponieca Jacek Widyński. Dochody budżetu wyniosły ponad 33.000.000 
złotych, a wydatki wyniosły przeszło 31.000.000 złotych. Burmistrz Widyński pod-
kreślał zaangażowanie radnych, sołtysów, a także mieszkańców gminy w realiza-
cję zadań, gdyż tylko dzięki współpracy udaje się osiągać zaplanowane cele.

***

LESZNO > Zdecydowaną większością głosów prezydent Leszna Łukasz Borowiak 
otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok. Budżet miasta jest zde-
cydowanie proinwestycyjny, co zresztą widać po tym, co dzieje się w mieście. W 
roku obrachunkowym 2017 dochody miasta wyniosły 358.000.000 złotych, a wy-
datki - 366.000.000 złotych. 

Karp-gigant
KRZYWIŃ > Paweł Piotrowski z Krzywinia złowił gigantyczną rybę. Ta sztuka udała 
mu się na jeziorze w Mościszkach. Karp, którego wyciągnął z wody, ważył 22 kilo-
gramy. Taki gigantyczny okaz wyłowił po raz pierwszy w swoim życiu, a walczył z 
nim półtorej godziny, bo "bestia" była wyjątkowo silna. Ryba, po wyciągnięciu z 
wody, została obfotografowana i trafiła z powrotem do akwenu.

Siedemdziesiąt lat strażaków
ŁAGOWO > Ochotnicza Straż Pożarna w Łagowie świętowała 70-lecie istnienia. Podczas 
wyjątkowego jubileuszu druhowie zostali uhonorowani odznaczeniami branżowymi, a 
w tym gronie znaleźli się między innymi najstarsi strażacy, którzy jednostkę zakładali.

Zasłużeni otrzymali medale
LIPNO > Podczas uroczystej sesji, która odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kul-
tury wręczone zostały wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Lipno". Otrzymali je Te-
resa Hanusek, Lech Knop, Koło Gospodyń Wiejskich w Radomicku, Koło Pszczela-
rzy w Lipnie, Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolnicznych "Traktor i 
Maszyna", a także spółka Fogo z Wilkowic.

Tylna przebudowana
BOJANOWO > Zakończyły się prace przy przebudowie urokliwej i krótkiej ulicy 
Tylnej w centrum miasta. W ramach inwestycji wykorytowano jezdnię, ułożono 
krawężniki, wykonano podbudowę z betonu i odwodnienie oraz ułożono na-
wierzchnię z kostki brukowej. Inwestycję zrealizowała firma Magdalena Twarda 
MMZ z Sierakowa za 92.300 złotych.

Inwestycja przy 1 Maja
LESZNO > Za kilka miesięcy do budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczo-
-Budowlanych przeniesie się Zespół Szkół Specjalnych. Będzie to zwieńczenie 
starań o przeniesienie placówki, której uczniowie - jak do tej pory - zajmują miej-
sce w budynku przy Alejach Jana Pawła II. Obecna lokalizacja jest jednak niewy-
starczająca i nieodpowiadająca potrzebom ZSS, stąd też inwestycja. Prace zwią-
zane z przebudową internatu mają kosztować 3.700.000 złotych, część pieniędzy 
pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

Nowe instrumenty
GMINA KRZYWIŃ > Gmina Krzywiń sfinansowała zakup dwóch instrumentów dla 
miejscowej orkiestry dętej. Są to sakshorn barytonowy Cerveny oraz Tuba B Mirapho-
ne. Wartość zakupów wyniosła 25.000 złotych.
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Nowe AYGO - zwinne i oszczędne
W leszczyńskim salonie Toyota Mikołajczak dostępna jest już najnowsza odsłona Toyoty AYGO - najmniejszego samochodu w portfolio 
japońskiego producenta. Czym zaskakuje to małe autko i jak sprawuje się na drodze? Sprawdziliśmy.

Nowe AYGO zdecydowanie nie 
jest samochodem rodzinnym 
i to trzeba powiedzieć sobie jas-
no. To pojazd piękny w swej for-
mie dla świadomego użytkow-
nika, który wie, czego może od 
niego oczekiwać.

Stylistyka

Wersja, którą testowaliśmy to 
wersja AYGO Prime x-cite, czyli 
specjalna edycja w przykuwa-
jącym wzrok kolorze Magenta. 
Pośród wielu aut ta wersja zde-
cydowanie wyróżnia się na dro-
dze, a nietypowy odcień lakieru 
przyjemnie kontrastuje z ciem-
nymi obręczami kół wykonany-
mi ze stopu aluminium. Czarna 
deska rozdzielcza w wersji Pia-
no Black współgra z ciemną tka-
niną przednich foteli i tylnej ka-
napy. Jeśli idzie o ciemny kolor 
tkanin - zdecydowanie stawiam 
na takie rozwiązanie nie tylko 
ze względów estetycznych, ale 
też z uwagi na pragmatyzm. 
Takie fotele łatwiej utrzymać 
w czystości.

Walory użytkowe

Samochód jest mały, ale wnętrze 
charakteryzuje się dużą ergo-
nomią. Wszystko jest w zasięgu 
rąk - panel multimedialny, port 
USB i schowek po stronie pasa-
żera. Ten ostatni nie jest duży, 
ale to wynika z budowy samo-
chodu. W zupełności wystarcza 
jednak, aby włożyć do niego do-
kumenty, mały atlas samocho-
dowy i kilka innych drobiazgów. 
Przyjemny dodatek - miejsce na 
kubki w pobliżu dźwigni zmia-
ny biegów. Kiedy zasiadłem za 
kierownicą, nie było problemów 
z dobraniem odpowiedniej po-
zycji. Mimo że jestem wysoki, 
miałem dla siebie wystarczającą 
ilość miejsca, podobnie jak pa-
sażer obok. Po odsunięciu fotela 
skurczyło się jednak miejsce do-
stępne na tylnej kanapie. Doro-
słe osoby miałyby już problem, 
aby wygodnie jechać autkiem 
w dłuższą podróż. Dla dzieci po-
winno wystarczyć. Bagażnik - 
niewielki, raczej do przewiezienia 
zakupów. Pamiętajmy jednak, że 

to auto typowo miejskie i w mie-
ście spisuje się wyśmienicie. Wje-
dzie niemal w każde miejsce par-
kingowe i jest bardzo zwrotne.

Silnik, osiągi, spalanie

Pod maską Nowego AYGO pra-
cuje benzynowy silnik o po-
jemności 1,0 litra i mocy 72 KM. 
Auto jest dosyć żwawe, co wy-
nika między innymi z faktu, że 
jego masa w stosunku do mo-
cy jest niewielka. Napęd współ-
pracuje z manualną, pięciobie-
gową skrzynią, która jest tutaj 
wystarczająca. Nie będę mówił 
o osiągach samochodu, ponie-
waż to nie ma być auto sporto-
we, lecz mały pojazd użytkowy. 
Tę rolę spełnia bardzo dobrze, 
zwłaszcza, że jest oszczędny. 
Zawsze sprawdzam, jak wyglą-
da spalanie i nie omieszkałem 
przeanalizować tego również 
w przypadku Nowego AYGO. 
Prawdę powiedziawszy by-
łem zaskoczony, kiedy podczas 
przejazdu po podleszczyńskich 
miejscowościach i po terenie 

niezabudowanym autko z włą-
czoną klimatyzacją zeszło ze spa-
laniem do 4 litrów benzyny na 
100 kilometrów. To jest wynik re-
welacyjny. W mieście wyszło nie-
co ponad 5 litrów, ale jak na jaz-
dę z ciągłym zatrzymywaniem, 
ruszaniem i zmianą biegów jest 
bardzo dobrze.Toyota może być 
dumna z tego, że wypuściła auto 
potrafiące jeździć "na kropelce".

Multimedia i bezpieczeństwo

Współczesne pojazdy wyposażo-
ne są w różne systemy przydat-
ne kierowcy. Tutaj mamy sied-
miocalowy panel multimedialny 
między innymi z informacjami 
o spalaniu i zasięgu, zawierają-
cy dodatkowo zestaw głośno-
mówiący i sprzężony z radiood-
twarzaczem na USB. Można do 
niego podłączyć smartfon, aby 
cieszyć się z zalet systemu An-
droid Auto lub Apple CarPlay. 
Przydatny bajer, umożliwiają-
cy bezdotykową nawigację czy 
wykonywanie połączeń telefo-
nicznych. Wszystkie Nowe AYGO 

mają również pakiet systemów 
bezpieczeństwa czynnego Toyo-
ta Safety Sense, który zapobiega 
kolizjom lub ogranicza ich skutki.

Podsumowanie

Podstawową wersję Nowego 
AYGO, która jest nieźle wyposa-
żona, można mieć już za 36.900 
złotych. Samochód będzie ide-
alnym wyborem w kilku przy-
padkach - gdy potrzebujemy 
małego i zwinnego pojazdu do 
miasta, gdy oczekujemy nieza-
wodnego i taniego w eksploa-
tacji samochodu na dojazdy do 
pracy, albo gdy chcemy samo-
chód, którym będą poruszały 
się na co dzień na przykład dwie 
osoby. Aby kupić Nowe AYGO 
nie trzeba mieć gotówki. Toyo-
ta oferuje dogodne formy finan-
sowania - na przykład Leasing 
SmartPlan, gdzie miesięczna rata 
wynosi 399 złotych netto. To sto-
sunkowo niewielka kwota za no-
wy, pewny samochód. Szczegóły 
dostępne w salonie Toyota Miko-
łajczak w Lesznie.

Japoński maluch wygląd urzekająco. Testowany model ma 15-calowe aluminiowe felgi. Silnik Nowego AYGO - 1.0 litra i 72 KM mocy.

Bagażnik - niewielki, ale to przecież mały pojazd. Z przodu jest wystarczająca ilość miejsca. Multimedialna kierownica. Niezłe spalanie - 4 litry na 100 km.

TOYOTA Mikołajczak | Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 | 64-100 Leszno | tel. 65 529 63 13
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Pijany Ukrainiec
uszkodził samochody

LESZNO > W dyskotece była fajna zabawa, a później już tyl-
ko problemy. Nie ma co ukrywać, że obywatel Ukrainy do-
robił się ich przez własną głupotę. Po skończonej imprezie, 
kiedy noc zasnuwała niebo, mężczyzna postanowił wsiąść 
do samochodu dostawczego. Zabrał ze sobą troje pasaże-
rów, ale daleko nie zajechał, gdyż prowadzony przez niego 
opel wjechał na parkingu w trzy inne samochody. Pewnie 
pojechałby dalej, gdyby nie to, że zdarzenie zauważyli pra-
cownicy ochrony. Uniemożliwili Ukraińcowi wyjazd z parkin-
gu i wezwali policję. Pan kierowca nie chciał podjąć dialogu 
z mundurowymi. Wprawdzie udało się poddać go badaniu 
na zawartość alkoholu w organizmie (wyszły 2 promile), ale 
już nie chciał podać swoich danych personalnych i nie miał 
dokumentów uprawniających do kierowania samochodem. 
22-letni mężczyzna spędził noc "na dołku". Otrzymał zarzut 
kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Odpowie też 
za wykroczenia: spowodowanie kolizji, brak przy sobie doku-
mentów i odmowę podania danych personalnych. Grozi mu 
kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Tak jeździli, że aż prawo jazdy utracili
POWIAT LESZCZYŃSKI > Ani to bezpieczne, ani mądre, a do tego mocno dolegliwe. 
Dwaj kierujący mają zatrzymane prawo jazdy za poważne przekroczenie prędkości 
w terenie zabudowanym, co przecież jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym 
za występowanie wypadków drogowych. Jedno zdarzenie dotyczyło 46-letniego 
mieszkańca gminy Śmigiel, który w Bukówcu Górnym pędził oplem corsa z prędkoś-
cią 103 km/h. Jeszcze lepszy od niego był motocyklista, mieszkaniec województwa 
małopolskiego. W Lesznie, na ulicy Poznańskiej, rozpędził się motocyklem do 145 
km/h, podczas gdy występuje tam ograniczenie do "pięćdziesiątki". Poza zatrzyma-
nymi dokumentami panowie otrzymali wysokie mandaty.

Samobójca powstrzymany
LESZNO > 20-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego został ściągnięty z wia-
duktu przez policjantów. Musieli zrobić to siłą, gdyż człowiek ów siedział na ba-
rierce nogami skierowanymi na torowisko i nie chciał z niej zejść. Mundurowi pró-
bowali z nim rozmawiać, ale było widać, że mężczyzna znajduje się w kiepskiej 
kondycji psychicznej. Po zdjęciu z barierki 20-latek został przekazany pogotowiu.

Sprawa włamania po telewizory
rozpracowana przez policję

LESZNO > Do 10 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego, którzy w mar-
cu tego roku dopuścili się kradzieży z włamaniem do naczepy ciągnika siodłowego zaparkowanego na 
terenie jednej z firm transportowych. Mężczyźni doskonale orientowali się w zawartości pojazdu - zerwa-
li plomby i z wnętrza ukradli 56 telewizorów o wartości przekraczającej 60.000 złotych. Akcja była dobrze 
przygotowana. W godzinach nocnych przestępcy zdemontowali część ogrodzenia i tą drogą wyjechał 
obfity łup. Sprzęt należał do jednej z gorzowskich firm. Można przypuszczać zatem, że sprawcy mieli wie-
dzę o tym transporcie. W czerwcu policjanci, mając mocny materiał dowodowy, weszli do kilku mieszkań 
w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zatrzymano trzech mężczyzn. U jednego z nich znaleziono również 
niewielką porcję narkotyków. Czwarty podejrzany, pewnie wiedząc już, że "sprawa się rypła", sam zgło-
sił się na policję. Podejrzani mają od 18 do 36 lat. Przyznali się 
do winy, ale policja sprawdza jeszcze, czy towarzystwo nie ma 
przypadkiem na swoim koncie podobnych akcji, do jakich do-
chodziło na terenie Polski. Telewizorów z tego skoku nie udało 
się odzyskać. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży z włama-
niem. Prokuratura zastosowała wobec nich policyjne dozory, 
zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Poza tym 
na poczet przyszłych kar lub naprawienia szkody za popełnio-
ne przestępstwo zabezpieczono należące do podejrzanych kil-
kadziesiąt tysięcy złotych.
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Pomóż innym i sam sobie,
postaw na nowe kursy

Statystyki nie pozostawiają złudzeń - każdy raz w życiu stanie przed dylematem, jak zachować się, widząc nieprzytomnego człowieka. Czy 
podejmie próbę ratunku, dając mu szansę na dalsze życie, czy nie zrobi nic, skazując go na odejście? Kluczowe są pierwsze 4,5 minuty.

W Polsce zaledwie 5 procent oby-
wateli wie, jak się zachować 
w takiej sytuacji. Wartość ta nie 

napawa optymizmem, a już w ogóle jest 
przerażająco niska, gdy zauważy się, że 
w tych 5 procentach znajdują się także 
osoby zawodowo związane ze służbą 
zdrowia. Ilu zwykłych Kowalskich potra-
fi podjąć działania w przypadku nagłe-
go zagrożenia zdrowia i życia? Może 2, 
a może 3 procent polskiego społeczeń-
stwa, podczas gdy na Zachodzie jest to 
większość obywateli.
Teoretycznie nad Wisłą mamy całą gru-
pę osób, które potrafią pochylić się nad 
nieprzytomnym człowiekiem. Są nimi 
kierowcy, którzy - zgodnie z przepisa-
mi - muszą posiadać rozszerzone umie-
jętności w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W praktyce 
te umiejętności są nieweryfikowalne, bo 
przepis jest martwy.

Przyjrzyjmy się, czym jest stan zagro-
żenia zdrowia i życia. Mówiąc w du-
żym uproszczeniu jest to sytuacja, 

gdy u człowieka nagle dochodzi do za-
trzymania akcji serca oraz oddechu. Mo-
że do tego dojść na skutek niedrożno-
ści dróg oddechowych oraz z przyczyn 
kardiologicznych, a podczas wypadków 
również poprzez znaczną utratą krwi.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Edy-
tor w Lesznie wychodzi na-
przeciw wszystkim tym, 
którzy chcą poszerzyć swo-
ją wiedzę i faktycznie na-
uczyć się właściwego 
postępowania w sytuacji 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDYTOR |  ul. Jana Dekana 3b | 64-100 Leszno
tel. 65 529 64 09 |  510-237-155 oraz 509-808-340 | biuro@osz-leszno.pl

zagrożenia. W ramach kursu uczestni-
cy poznają i przećwiczą resuscytację 
krążeniowo-oddechową, automatycz-
ną defibrylację przy pomocy specjalne-
go urządzenia (coraz częściej dostępne 
w różnych miejscach użyteczności pub-
licznej, urzędach), tamowanie krwoto-
ków, unieruchamianie złamanych koń-
czyn, reakcje w przypadku poparzeń, 
porażeń prądem, utonięć, jak również 
zachowania w okolicznościach wystą-
pienia wypadku komunikacyjnego.
- Mamy opracowany program z podstaw 
zasad pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, który został zaplanowany na cztery 
godziny. Zajęcia odbywają się z udziałem 
instruktora ratownictwa przedmedyczne-
go oraz ratowników medycznych - mówi 
Piotr Mocny, który - jako ratownik z cer-
tyfikatem Europejskiej Rady Resuscyta-
cji - jest jednym z współprowadzących 
zajęcia. - Podczas kursu wykorzystujemy 
fantomy dorosłych i dzieci, a także wspo-
mniany defibrylator.

Wśród nowości wprowadzonych 
do oferty przez "Edytora" są 
także kursy z podstaw masażu 

klasycznego i relaksacyjnego. Poprowa-
dzą je dyplomowani technicy masaży-
ści - Paweł Rykowski oraz Piotr Mocny 
przy wsparciu 

magistra Tomasza Szkudlarka ze specja-
listycznego gabinetu fizjoterapii.
- Kurs jest podzielony na część teoretycz-
ną, dotyczącą anatomii ludzkiego cia-
ła oraz praktyczną, pozwalająca poznać 
podstawy masażu, 
sposób jego od-
działywania na 
organizm. Kla-
s y c z n y  m a -
s a ż  p o p r a -
wia krążenie 

i rozszerza naczynia krwionośne, popra-
wia unerwienie skóry oraz działanie na-
rządów wewnętrznych, a ponadto pro-
wadzi do rozluźnienia mięśni. Najczęściej 
stosuje się masaż pleców oraz obręczy 
barkowej. Masaż relaksacyjny wywodzi 
się z wersji klasycznej, ale niweluje napię-
cie mięśni i koi nerwy - opowiada Piotr 
Mocny.

Kursy z podstaw masażu trwają 30 
godzin. Będąc zaopatrzonym w ta-
ką wiedzę, można skutecznie po-

magać żonie, mężowi czy dzieciom. 
Wreszcie można odpowiedzieć na po-
trzeby własnego ciała.
Zarówno kursy z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej, jak również 
masażu dostępne są w atrakcyjnych 
cenach. Warto sprawdzić ofertę, gdyż 
za niewielkie pieniądze można zdobyć 
przydatną wiedzę. Dodajmy, że kursy 
z pierwszej pomocy przedmedycznej są 
szczególnie pożądane w przypadku za-
granicznych wyjazdów do pracy. Praco-
dawcy na Zachodzie nie wyobrażają so-
bie, aby pracownik nie był przeszkolony 

w tym zakresie i mogą wyma-
gać okazania certyfikatu.
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OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
W TEKSTACH ZACHOWANO ORYGINALNĄ PISOWNIĘ

PS Za pomoc w wyszukiwaniu i przygotowywaniu tekstów ze starej prasy dziękuję panu 
Waldemarowi Andrzejewskiemu.

Szalejący piorun
Taka informacja dotarła z Leszna:

Wskutek uderzenia pioruna zapaliły się dwa stogi, wartości 11. tys. zł., należące 
do H. Lejzera.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1930 ROK

Pociąg wywołał pożar
Do zdarzenia doszło na głównej linii kolejowej:

Od iskier lokomotywy zapaliła się trawa w lesie przy torze kolejowym Bojanowo- 
Rawicz. Pastwą ognia padło około morgi trawy i krzaków. W akcji ratunkowej bra-
ła udział ludność wiejska.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1930 ROK

Przed sądem
za antyrządowe zebranie

Trzy osoby stanęły przed obliczem Temidy:

Sąd okręgowy w Lesznie rozpatrywał onegdaj sprawę przeciwko działaczom en-
deckim z terenu śmigielskiego. Na ławie oskarżonych zasiedli pp Wł. Fenglerski, 
dr. Zenkteler i ks. prob. Nowak, którym akt oskarżenia zarzucał, że zwołali niele-
galnie zebranie Wydziału Młodych Stronnictwa Narodowego i wystąpienia anty-
rządowe. W I instancji zasądzono: Fenglerskiego i dr. Zenktelera na 500 zł grzyw-
ny a ks. prob. Nowaka na 1000 zł.
Sąd okręgowy, rozpatrując sprawę II instancji uchylił wyrok poprzedni, uniewin-
niając pp, dr. Zenktelera i ks. Nowaka, a zasądzając p. Fenglerskiego na 500 zł 
grzywny wzgl. 6 tygodni aresztu i ponoszenia kosztów sądowych.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1934 ROK

Doniesienia z Rydzyny
Czyli co się dzieje w miasteczku:

Osobiste. Długoletni proboszcz parafii rydzyńskiej ks. Jüttner, od dnia 1 paździer-
nika br. przechodzi w stan spoczynku.

Strzelanie o odznakę strzelecką urządziło dnia 16.9 br. miejscowe Koło Związku 
Rezerwistów,

Zamknięte studnie. Na skutek badania wody przez kontrolera sanitarnego, za-
mknięte zostały 3 studnie, mianowicie: dwie w rynku i jedna na ul. 3 Maja. Wo-
da w tych studniach została uznana za nienadająca się do użytku mieszkańców 
miasta.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1934 ROK

Mordobicie na zabawie
Siłowe załatwianie sporów wciąż popularne:

Tak się teraz pospolicie ułożyło, że miejscem załatwiania krwawych porachun-
ków osobistych stała się zabawa. Ostatnio na zabawie tanecznej w hotelu Wielko-
polskim w Rydzynie zaszedł podobny fakt. Niejaki Brzęcki, uczeń piekarski chciał 
się zemścić na Głowaczu. Wywołał go z lokalu, w którym się bawiono i rzucił się 
odrazu na niego z nożem zadając mu kilka pchnięć w plecy. Przybyła policja 
aresztowała Brzęckiego, zaś Głowacza przewieziono do szpitala w Lesznie.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1935 ROK

Strażnik graniczny
poniósł śmierć na miejscu

Jak do tego doszło?

W dniu 1 bm. o godz. 14-tej poniósł śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 
strażnik graniczny Piotr Krystek z Pakówki.
Jak przeprowadzone dochodzenia wykazały, śp. Krystek po kilkugodzinnej służ-
bie patrolowej na granicy zamierzał spocząć na krótko w zagajniku pobliskiego 
lasu, a zmęczony strażnik, odstawiając, wzgl. zdejmując nieostrożnie - nie zabez-
pieczoną broń palną - spowodował śmiertelny w skutkach swych wystrzał. Trafio-
ny pociskiem w głowę, strażnik padł trupem na miejscu.
Zmarły osierocił żonę i 4-ro dzieci.

DZIENNIK POZNAŃSKI, 1937 ROK



9# impreza

W Lesznie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Baniek Mydlanych oraz Kolor 
Fest. Z tej okazji przed stadionem żużlowym pojawiło się mnóstwo dzieci 
wraz z rodzicami i oczywiście młodzieży. Można było tam podziwiać oraz 
wziąć udział w puszczaniu gigantycznych baniek, jak również w kolorowej 
zabawie z użyciem specjalnych łatwo zmywalnych proszków. Impreza trwa-
ła kilka godzin.

ZDJĘCIA: Ł. DOMAGAŁA, K. MATYSIAK, H. MAĆKOWIAK

Kolorowa zabawa 
przed stadionem
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Słoneczna dziewczyna z Leszna
szturmem wkracza w świat disco-polo
O muzycznej ścieżce, teledyskach i planach na przyszłość z Sum-
mer, wschodzącą gwiazdą muzyki disco-polo z Leszna, rozmawia 
Łukasz Domagała.

- Jak rozpoczęła się twoja przygoda 
z muzyką?

- Tak naprawdę towarzyszy mi ona 
przez całe życie, te zainteresowa-
nia nie pojawiły się z dnia na dzień. 
Wszystko zaczęło się od chóru, szkoły 
muzycznej i nauki gry na instrumen-
tach. Później, z biegiem czasu, były 
występy na eventach, weselach czy ja-
ko support podczas koncertów.

- Co z tremą, bo - skoro występujesz 
publicznie - pewnie musisz się z nią 
mierzyć?

- Nie mam z tym większych proble-
mów, uwielbiam scenę, prezentowa-
nie się przed publicznością wyzwala 
we mnie pozytywne emocje. Myślę, że 
jest to rodzaj chemii, która pojawia się 
podczas kontaktu z ludźmi.

- Ale skąd zainteresowanie muzyką 
disco-polo, skoro wcześniej były we-
sela, eventy i gra na instrumentach?

- Jak to w życiu bywa, stało się to z przy-
padku. Pewnego dnia otrzymałam propo-
zycję zaśpiewania w utworze z gatunku 
disco-polo. Nie ukrywam, że zastanawia-
łam się, czy w ogóle się do tego nadaję. 
Stwierdziłam jednak, że spróbuję.

- Jak rozumiem, otrzymałaś gotowy 
utwór, który trzeba było przepraco-
wać, a później zaprezentować?

- Dokładnie tak. Po dwóch dniach poje-
chałam do studia, do którego mnie za-
proszono i zaśpiewałam.

- I…?

- I doszłam do wniosku, że sprawia mi to 
przyjemność.
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Słoneczna dziewczyna z Leszna
szturmem wkracza w świat disco-polo

- Czy byłaś zaskoczona, gdy okaza-
ło się, że producent stwierdził, że to 
jest ta pani, która idealnie wpisuje się 
w oczekiwania?

- Tak naprawdę wtedy, gdy dotarłam 
do połowy piosenki podczas wstępne-
go przesłuchania, wiedziałam, że jest 
dobrze.

- W  internecie, w  serwisie YouTu-
be można oglądać już trzy teledyski 
z twoim udziałem.

- Najstarszy z  nich ma tytuł "Nasz 
Summertime" i jest to wideoklip do 
tego numeru, który zaśpiewałam ja-
ko próbny. W niedługim czasie za-
częła rodzić się druga piosenka - "Ca-
łuj, Całuj". Ta, w przeciwieństwie do 
pierwszej, jest utrzymana w klimatach 
dance'owych. Po miesiącu powstał do 
niej teledysk, a wiosną zaśpiewałam 
kolejną piosenkę - "Mój Świat Pachnie 
Tobą", do której niedawno ukazał się 
wideoklip.

- Obejrzałem to nagranie w inter-
necie - brzmi inaczej niż pierwsze 
propozycje.

- Bo ta piosenka nawiązuje bardziej do 
klasycznego disco-polo, znanego z lat 
dziewięćdziesiątych. Staram się jednak 
zaskakiwać słuchaczy, bo nie lubię stać 
w miejscu. Nagraliśmy już dwie kolej-
ne piosenki, tym razem wpisujące się 
w nurt popowy - to "Roztańczona Noc" 
i "Chico Loco". Nie ma ich na YouTu-
be, ale można posłuchać ich na moim 
fanpage'u. Produkcja teledysków rusza 
w lipcu.

- Powiedz, jak to jest, że jedziesz na 
festiwal disco-polo do Jarocina i - jesz-
cze trochę nieopierzona - zgarniasz 
trzecią lokatę, odstawiając zdecydo-
wanie bardziej znanych wykonaw-
ców, których teledyski można oglą-
dać w telewizji?

- Sama jestem zaskoczona, że to się uda-
ło, bo nie jest łatwo przebić się na ryn-
ku muzycznym. Z tym moim występem 
w Jarocinie była jeszcze inna historia - 
tancerki, które miały pojechać tam ze 
mną z pewnych względów musiały od-
mówić. Szybko szukaliśmy zastępstwa. 

Znaleźliśmy dziewczyny, które tak na-
prawdę nie miały do czynienia z moimi 
kawałkami. Nie wiedziałam, czego mogę 
spodziewać się po nich na scenie.

- Ale poszło dobrze?

- Wyszło rewelacyjnie. Nie ukrywam, że 
nie spodziewałam się, że będzie tak do-
brze, bo występowałem jako pierwsza. 
A z pierwszymi występami jest tak, że 
idą na straty. Wiedziałam o tym, dlatego 
miałam w sobie kompletny luz. I nagle 
okazało się, że zajęłam trzecie miejsce.

- Wróćmy jeszcze do wideoklipów. 
Zawsze, oglądając różne produk-
cje, zwracam uwagę na plenery, na 
to, w jakim otoczeniu się poruszamy. 
I tak myślę, że te produkcje - zupełnie 
przy okazji - stają się świetnym nośni-
kiem promocyjnym dla miast. W jed-
nym z klipów był Kościan, była plaża...

- ... plaża w Wieleniu, a sceny kręciliśmy 
również w Lesznie. Z tymi leszczyński-
mi scenami to była jeszcze inna historia, 
musieliśmy je dogrywać, żeby całość te-
ledysku była spójna.

- Masz już pięć piosenek, coraz więcej 
ludzi ogląda twoje wideoklipy, kiedy 
w takim razie możemy spodziewać się 
pełnej płyty?

- Myślę, że pod koniec roku, aczkolwiek 
wcześniej moje utwory pojawią się 
w serwisach streamingowych. To - po-
za YouTube'm - jest obecnie wiodący 
sposób dotarcia do słuchacza. Chociaż 
ja osobiście lubuję się w tradycyjnych 
płytach, tak samo jak wolę papierową 
książkę.

- Kiedy i gdzie możemy spodziewać 
się koncertów?

- Na pewno mogę powiedzieć, że 
w sierpniu wystąpię w Wilkowicach, 
a we wrześniu w Przemęcie. Kolejne ter-
miny i miejsca będzie można znaleźć 
w internecie między innymi na moim fa-
cebookowym fanpage'u pod adresem @
summerpolska.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: KASZ DOMAGAŁA
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12 # zdjęcia

Skrzypce
Zdjęcie: H. Maćkowiak Serce jest jak skrzypce , a uczucia są smyczkiem, który układa jego melodię.



13# zdjęcia

Niedawno na łamach "Leszczyniaka" jeden z naszych auto-
rów, Mateusz Gołembka, opublikował tekst o tym, co można 
zobaczyć w Lesznie z wysokości. Zainspirowany tym właśnie 
tekstem postanowiłem przekonać się, jak ujęte zostanie mia-
sto z lokalizacji mniej oczywistej - budynku dawnej ciepłow-
ni przy ulicy Dekana. Z lokalizacji tej otrzymujemy widok od 
strony zachodniej przez północ po wschodnią częsć Leszna. 
Jeszcze trochę dalej, na prawej stronie fotografii zauważyć 
można lasy, które oddzielają miasto od gminy Osieczna.

Panorama Leszna
ze wschodniej perspektywy

Zdjęcie: Ł. Domagała

Wiatrak
Zdjęcie:  B. Nowakowski

Ten oto koźlak stoi w Bukówcu Górnym pośród cudownie ukwieconej, małej łącz-
ki. Znakomicie wpisuje się w krajobraz, przywodząc na myśl zapomniane czasy, 
a przy okazji wycofane z użytku technologie wytwarzania mąki.

Stara kaplica
Zdjęcie:  W. Składkowski

Na pozór nic ładnego, lecz kiedy zachodzi słońce, jego promienie wydobywają 
z wnętrza każdy element dawnych czasów. I tak znika z dnia na dzień, powoli.



14 # inicjatywy/wydarzenia

REKLAMA

Czy przejścia są bezpieczne?

Projekt realizowany jest w part-
nerstwie z Miastem Leszno 
i Automobilklubem Leszczyń-

skim, dofinansowany ze środków Pro-
gramu Rządowego na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014 – 2020. Jego cel jest pro-
sty - zwiększenie aktywności oraz po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców 
Leszna w wieku 60+. 
Seniorzy z zapałem podjęli się reali-
zacji poszczególnych zadań. Uczest-
niczą m.in. w kursie samoobrony, te-
stach psychologicznych kierowanych 
do aktywnych kierowców w wieku 
60+, zajęciach ruchowych czy spotka-
niach grup wsparcia.
Ciekawą inicjatywą, z punktu widze-
nia mieszkańców Leszna, jest analiza 
przejść dla pieszych. Seniorzy wybrali 

10 ich zdaniem najbardziej proble-
matycznych miejsc, które badają pod 
kątem natężenia ruchu, widoczno-
ści, czasu potrzebnego na przejście 
(w przypadku przejść z sygnalizacją 
świetlną), udogodnień lub utrudnień 
dla osób starszych i niepełnospraw-
nych, oznakowania czy wreszcie od-
ległości od kolejnego przejścia.
Pracują w terenie. Oprócz szczegó-
łowej obserwacji sami testują każ-
de z wybranych przejść. Już wstępne 
wnioski wskazują, że choć nie jest źle, 
sporo rzeczy z punktu widzenia osób 
starszych i niepełnosprawnych wyma-
ga poprawy.
Diagnozę zwieńczy raport, którego 
treści zostaną przedstawione opinii 
publicznej.

TEKST: MICHAŁ DUDKA

To jedno z pytań, na które odpowiedź ma dać realizowa-
ny przez leszczyńskie Stowarzyszenie Wygraj Siebie pro-
jekt „Edukacja seniorów kluczem do bezpieczeństwa 2”. Za-
dań do wykonania jest kilka, wśród nich diagnoza przejść 
dla pieszych widziana „okiem i sprawnością” osób starszych 
oraz niepełnosprawnych.

W Przedszkolu Publicznym Bajkowy Las w Lesznie w dniach 18-20 czerwca odbył się 
Mundial Przedszkolny.

O miano mistrza rywalizowało sześć drużyn. Z grupy do ćwierćfinałów wyszła Polska, Wło-
chy, Niemcy i Francja. I to dwie ostatnie zagrały naprzeciw siebie w finale. Dodać należy, że 
te państwa reprezentowały dzieci z grupy Śliniaczków. Mundial w Przedszkolu Publicznym 
Bajkowy Las wygrała Francja, drugie miejsce dla Niemców. Na trzecim miejscu ex aequo 
Polska, którą reprezentowały dzieci z grupy Jagódki oraz Włochy reprezentowane przez 
grupę Truskawek. Mamy nadzieję, że nasi piłkarze będą grać w przyszłości równie dobrze 
jak nasi dzielni przedszkolacy.

Przedszkolne rozgrywki
najwyższej wagi
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- Panie Prezesie, co nowego w Spółdziel-
ni Mleczarskiej?

- Temat, który dominuje w mediach i we 
wszystkich firmach to RODO - system 
ochrony danych osobowych. To dla nas 
nie nowość, od kilku lat mamy wdrożo-
ny wewnętrzny system ochrony danych. 
Wprowadzamy drobne korekty związa-
ne z ustawą, która uszczegółowiła pewne 
wymagania. Dla przypomnienia i wska-
zania nowych zapisów kończymy  szko-
lenie całej załogi. Rozpoczęliśmy ogólno-
polską loterię konsumencką pod nazwą 
"Kawa  z  mlekiem zagęszczonym". Efek-
ty po kilku dniach jej trwania są bardzo 
obiecujące. Przypomnę, że opracowany 

Wywiad z Prezesem Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu,
Panem  Grzegorzem Grzeszkowiakiem.

został program estradowy pod tytułem 
"Robert  Rozmus zaprasza na kawę 
z mlekiem  zagęszczonym". Program 
był już prezentowany w Gryfinie 
i w Warszawie. 9 czerwca byliśmy 
w Puszczykowie, a  23 czerwca - 
w Tomaszowie. Zapowiedzi kolejnych 
eventów publikujemy na  naszym fa-
cebooku. Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z tej formy promocji. Podczas tego 
wydarzenia zachęcamy również kon-
sumentów do udziału w loterii.

- A co w zakresie produktowym?

- Prowadzimy test sprzedażowy kajma-
ku w małych puszkach 230-gramowych, 

a w przygotowaniu test sprzedażowy 
dotyczący mleka zagęszczonego słodzo-
nego w tubach z tworzywa sztucznego. 
Pracujemy  również nad technologią no-
wego produktu, z którym chcemy wejść 
na rynek jesienią. Prace są bardzo za-
awansowane. Nie mogę powiedzieć, co 

to będzie za produkt, ponieważ są firmy, 
które chętnie i skrupulatnie korzysta-
ją z pomysłów innych. Niestety, prawo 
w tym zakresie jest ułomne i pozwala na 
takie rzeczy.

- Panie Prezesie, czy planowana jest ja-
kaś zmiana własnościowa Spółdzielni?

- W ciągu ostatnich kilkunastu lat wie-
lokrotnie pojawiały się nieuzasadnio-
ne plotki o sprzedaży naszej Spółdziel-
ni firmom niemieckim, polskim, czy też 
innym abstrakcyjnym kontrahentom. 
Obecnie docierają do nas informacje 
o sprzedaży firmie Mlekovita. Demen-
tuję ten news. O żadnej sprzedaży, czy 
połączeniu nie ma mowy. Jesteśmy li-
derem na rynku mleka zagęszczonego, 
ponad  80% tego segmentu w Polsce 
należy do SM w Gostyniu. Nie pozwolę 
na to, aby to  zostało zniszczone. Wie-
le mleczarni z Niemiec, Holandii, Litwy 
i Polski próbowało  nas  „wygryźć”  z ryn-
ku. Jak na razie przez ponad 30 lat im 
się nie udało i niech zapomną o tym, że 
uda się im  przez kolejne 30 lat… Jeste-
śmy u  siebie, sami podejmujemy decy-
zje, nasi dostawcy mleka i ich rodziny, 
pracownicy mleczarni i lokalna społecz-
ność, razem tworzymy naszą małą oj-
czyznę i nie zgadzamy się na to, aby 
decydowano o naszym losie gdzieś w  
jakichś landach czy nawet innych pol-
skich miastach odległych od Gostynia 
o kilkaset kilometrów. Na koniec chciał-
bym zacytować Adama Mickiewicza: 
"Lepszy w wolności kęsek lada jaki niźli 
w niewoli przysmaki".

Jesteśmy u siebie
i sami decydujemy
o swoim losie…

(4
5/
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16 # kolej w Lesznie

REKLAMA

Generał, Orient Express i dziurkowane bilety
Trwają wakacje, wiele osób już jest lub planuje urlop. W tym cza-
sie często decydujemy się na bliższe lub dalsze wyjazdy, pod-
czas których łatwiej przemyśleć wiele spraw. Czasem zwyczajnie 
też potrzebujemy luksusu niemyślenia o czymkolwiek. Jednym z 
możliwych do wyboru środków transportu jest kolej, a serce tej 
stanowią budynki dworcowe.

Dworzec w Lesznie został otwar-
ty dla podróżnych w paździer-
niku 1856 roku. Po wejściu do 

obiektu oczom ukazywał się duży hol 
prowadzący do poczekalni. Na piętrze 
znajdowała się część apartamentowa dla 
zamożnych pasażerów oraz mieszkania 
służbowe. Ogromna liczba podróżnych 
wymusiła szybkie przebudowy. W ich 
wyniku pojawiły się poczekalnie odpo-
wiednio dla I, II, III i IV klasy. Zapewne 
gdyby w mieście byli jeszcze Sułkowscy, 
podobnie jak w Rydzynie (wówczas Re-
isen), posiadaliby swoja prywatną pocze-
kalnię. Książęcego rodu jednak już tu nie 
było.
Leszno nie było jedynie „miastem prze-
lotowym”. Stanowiło ważny węzeł kole-
jowy. Pociągi odchodziły stąd w siedmiu 
kierunkach i miało to z całą pewnością 

wpływ na stale rosnąca liczbę odprawia-
nych pasażerów. Warte uwagi jest, że 
dawny dworzec był także częstym ce-
lem spacerów mieszkańców miasta. Do-
rośli mogli ugasić pragnienie złocistym 
napojem w kufelku, a młodsi zabawia-
li się przy maszynie dziurkującej kartoni-
kowe bilety. Także najbliższa okolica pre-
zentowała się zupełnie inaczej niż dziś. 
Przy alei dworcowej znajdował się park 
ze stawkiem i usypanym wzniesieniem. 
Sama ulica zaś była tak gęsto porośnię-
ta drzewami, że z wysokości skrzyżowa-
nia przejazdu kolejowego z obecną ulicą 
Słowiańską trudno było dostrzec budynek 
dworca.

Podróżni przybywający do Leszna 
mogli dostać się z dworca do mia-
sta na wiele sposobów. Jednym 

z nich były dorożki. Te posiadały takso-
metry, które wyliczały cenę zależnie od 
miejsca i pory jazdy. Dla przykładu "taksa 
I" obowiązywała w ścisłym obrębie mia-
sta Leszna. Jej koszt wynosił 1 zł za 800 
metrów przejazdu. Każde kolejne rozpo-
częte 300 m to dodatkowa opłata 10 gro-
szy, czyli wartość ówczesnej gazety co-
dziennej. "Taksa II" powoziła poza obręb 
miasta, a III pracowała w nocy. Podane 
ceny obowiązywały w 1930 roku, kiedy 
automobile stanowiły już coraz poważ-
niejszą konkurencję dla dorożek.
Z upływem czasu zniknęły nie tylko do-
rożki, ale i funkcje pełnione przez pew-
ne obiekty. Przykładem może być mały 

budynek w sąsiedztwie spedycji kolejo-
wej, w którym odbywało się niszczenie 
kartonikowych biletów. Te dawniej sta-
nowiły własność kolei i po zakończonej 
podróży zwracano je bileterowi na pero-
nie. NIepotrzebne stały się wieże wodne, 
które dawniej zasilały parowozy. Wraz 
z ostatnią modernizacją zniknęły charak-
terystyczne tablice z rozkładem jazdy i  
pojawiły się biletomaty. Być może kolej-
ne pokolenia korzystające w przyszłości 
z leszczyńskiego dworca będą je znały je-
dynie z fotografii i opowiadań?
Przez leszczyński dworzec wiodła dro-
ga wracającego do kraju z Francji genera-
ła Józefa Hallera wraz z Błękitną Armią. 

Dworzec kolejowy - budynek w 1959 roku.

Budynek dworcowy w 2006 roku. Tak niewiele czasu minęło, a już nie pamięta-
my, jak wyglądał.

ZD
JĘ

CI
E:

 F
B/

LE
SZ

N
O

 W
 S

TA
RY

M
 O

BI
EK

TY
W

IE
.

ZD
JĘ

CI
E:

 M
. K

IC
IŃ

SK
I



17# kolej w Lesznie

REKLAMA

Generał, Orient Express i dziurkowane bilety
W tym czasie Leszno było stacja gra-
niczną, a na peronach wisiały tablice Lis-
sa. Mimo to generał był owacyjnie wita-
ny przez polskich mieszkańców miasta. 
Stąd też nadał depeszę do Józefa Piłsud-
skiego. O tych wydarzeniach możemy 
dowiedzieć się…odwiedzając muzeum 
Józefa Hallera we Władysławowie. Tak-
że w Lesznie jest tabliczka upamiętniają-
ca przyjazd 20 kwietnia 1919 roku Wodza 
Naczelnego, a znajduje się…na posadzce 
wewnątrz Ratusza.
Te wydarzenia rozegrały się już w pol-
skim Lesznie w 1926 roku. Pewnego 
grudniowego wieczoru, mimo że zmrok 
zapadł już kilka godzin wcześniej, w oko-
licy dworca zrobiło się bardzo jasno. Na-
stąpił wybuch, który szybko przerodził się 
w pożar. W płomieniach stanął cały budy-
nek spedycji towarowej. Miastu groziła 
ogromna katastrofa. Na sąsiednich torach 
znajdował się pociąg towarowy z cyster-
nami wypełnionymi benzyną, a na po-
bliskiej działce znajdowała się gazow-
nia. Przed pożarem, który po raz kolejny 
w dziejach Leszna mógł strawić sporą je-
go zabudowę, uratowała miasto szybka 
reakcja i ogromne zaangażowanie straża-
ków ochotników.

Tymczasem żaden pożar ani wy-
buch, lecz ciekawość zbudziła 
okolicznych mieszkańców w lip-

cu 2007 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że 

łatwiej nie kłaść się do godziny 2.40 niż 
o niej wstać, pewnie spore grono osób 
przedłużyło swój wakacyjny wieczór. Bez 
względu, którą opcję wybrali licznie zgro-
madzeni na leszczyńskim dworcu, nie 
mogli czuć się zawiedzeni. O tej godzi-
nie pojawił się w Lesznie słynny pociąg 
Orient Express. Ze względu na porę noc-
ną pasażerowie pogrążeni byli w głębo-
kim śnie. Główną uwagę zgromadzonych 
przykuwały luksusowe wagony, znacząco 
różniące się od tych, którymi podróżuje-
my na co dzień. Pociąg pojawił się na sta-
cji 10 minut przed planowym przyjazdem 

i dzięki temu tyleż było czasu na podzi-
wianie legendy.
Potyczce pomiędzy żołnierzami w ro-

ku 1947 poświęciliśmy osobny artykuł 
w numerze lutowym "Leszczyniaka".

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Kierunki odjazdów z leszczynskiego dworca w 2009 roku. 
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Długowieczna lipa - świadek każdej 
modernizacji dworca.
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Orient Express zagościł na leszczyńskim dworcu kolejowym w lipcu 2007 roku.
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18 # felietony, opinie i komentarze

Dzisiaj mój felieton nieco inny. 
W skrócie, będę kopiował mądre 
moim zdaniem słowa. Poniżej cy-
taty zasłyszane / wyczytane / wy-
szukane… Pozwoliłem je sobie wy-
korzystać i jednocześnie popełnić 
swego rodzaju poradnik dla tych, 
którzy walczą o bez wątpienia na-
leżne im miejsce. Jakże bym chciał, 
aby każdy, kto wkrótce będzie się 
do nas uśmiechał z plakatów, wziął 
je do serca… niezależnie od tego, 
czy mowa o wyborach samorządo-
wych, parlamentarnych, prezyden-
ckich czy – jak to mówi mój znajo-
my – tych do Unii Europejskiej.

1) Mi wystarczy, aby wsłuchali się 
w głosy mieszkańców. Nie może 
być tak, że lud swoje, a pan swoje. 
Tworzymy jedność i nikomu, kto tą 
jedność będzie reprezentował, nie 
wolno o tym zapominać.

2) Broń Cię Panie Boże, aby polityk 
stawiał siebie wyżej w hierarchii od 
swoich wyborców po tym, jak zo-
stał przez nich obdarzony zaufa-
niem. Teraz to on ma wobec nich 
dług wdzięczności i zobowiązania, 
a nie odwrotnie.

3) Dobry polityk to taki, który mą-
drość innych wykorzystuje. Zły po-
lityk to taki, który mądrość innych 
postrzega jako zagrożenie dla włas-
nej głupoty.

4) Nie chcę, by rządzący coś skopał 
i tłumaczył się później mówiąc, że 
jego poprzednicy zrobili jeszcze go-
rzej. Nie chcę słyszeć, że nie rozwią-
zał problemu, bo jego poprzednik 
też tego nie zrobił. Nie chcę też sły-
szeć, że problemu nie da się rozwią-
zać, bo zaniechania sięgają wielu lat 
i wielu decydentów wstecz. Ocze-
kuję raczej, że ktoś weźmie odpo-
wiedzialność na swoje barki i prob-
lem rozwiąże, krok po kroku.

5) Jakiego szukam kandydata? Wy-
rozumiałego, a nie wyrachowane-
go. Otwartego, a nie zadufanego 
w sobie. Uczciwego, a nie cwanego. 
Kompetentnego, a nie znajomego.

6) Nie muszą niczego dawać. Wy-
starczy, żeby nie zabierali, a publicz-
ne pieniądze wydawali z głową. 

7) Jeśli już decydujesz się na pierw-
szy krok, miej odwagę do końca 
i potem – niezależnie od tego, czy 
masz za sobą pasmo sukcesów, 
czy też porażek i czy zbliżają się ko-
lejne wybory, czy nie – spotkaj się 
ze swoimi wyborcami. Stań z nimi 
twarzą w twarz i porozmawiaj. Od-
powiedz na każde pytanie, rozwiej 
każdą wątpliwość. Uczciwie wy-
tłumacz swoje decyzje i działania. 
Poddaj się bezpośredniej ocenie. 
Wyborcy są twoimi pracodawcami 
i mają prawo wiedzieć.

8) Każda gmina i każde miasto 
stanowi jakąś niewielką cząstkę 
wszystkich obywateli kraju. Jest 
więc mniejszością, a doświadcze-
nie nas uczy, że mniejszość o swo-
je musi walczyć. Z kolei swoboda 
działania tych mniejszości jest pod-
stawą samorządności.

9) Polityka ma poprawiać jakość 
naszego życia, a nie je determino-
wać. Im mniej polityki, tym więcej, 
wolności.

10) Oddam głos na człowieka ma-
jącego własny rozum, własną po-
stawę i moje zaufanie. I bardzo bym 
chciał, żeby ów człowiek został czło-
wiekiem przez całą kadencję. Niech 
nie zamienia się w maszynkę do 
głosowania.

A na koniec autor od siebie może 
dodać, że nie ma nic do dodania...

ZAUFANY

Poradnik
dla rządzących

Rok wyborczy ma swoje uroki. Wiemy o tym wszyscy, a je-
śli ktoś chwilowo zapomniał, wkrótce sobie przypomni: 
widząc co nieco na własne oczy, słysząc co nieco na włas-
ne uszy, a co szczęśliwszy to i do domu ze wspomnieniem 
uścisku dłoni czy nawet balonikiem wróci. Padnie wiele 
zapowiedzi i obietnic. Ściskajmy mocno kciuki za to, aby te 
słowa przetrwały próbę czasu. Historia nas bowiem uczy, 
że z tym bywa różnie.

Już w starożytności mierzono czas. Nie zna-
no wówczas jeszcze zegarków. Wcześniej 
były to prymitywne klepsydry, później po-
jawiły się zegary słoneczne. Bez względu na 
mierzalne urządzenie, godziny uciekały. Sy-
tuacja zmieniła się w średniowieczu. Zasta-
nawialiście się kiedyś dlaczego na większo-
ści wież kościelnych znajdują się zegary? 
A wiecie, że nie ma ich na kościołach wy-
budowanych w stylu romańskim? Wyjaś-
nienie jest bardzo proste. Średniowieczny 
człowiek był przekonany, że podczas trwa-
nia liturgii świętej czas nie mija, a on sam 
się nie starzeje. Dzisiejsze umieszczanie ze-
garów na kościołach zapewne uznaliby za 
wynikające z niedowiarstwa. 

Sytuacja miała miejsce w Sarajewie. Pewien 
amerykański korespondent wpadł do loka-
lu na Baščaršii, głównego bazaru na tamtej-
szej starówce. Zamówił kawę, przysiadł na 
skraju krzesła i wypił ją duszkiem. Zabierał 
się do wyjścia z zamiarem uregulowania 
rachunku. Kelner nie przyjął od niego pie-
niędzy, jednocześnie prosząc aby nigdy 
więcej się tutaj nie pojawiał. Zaskoczony 
Amerykanin słuchał dalej: tutaj nie płaci się 
za kawę, płaci się za przyjemność picia jej 
w kawiarni. Ty jej nie doświadczyłeś, do wi-
dzenia! W centrum Sarajewa poszukiwanie 

kawy na wynos w papierowym kubeczku 
jest równie trudne jak poszukiwanie do-
wodów na to, że Elvis żyje. A my bardziej 
przypominamy sarajewskiego lokalsa czy 
amerykańskiego korespondenta? Wybiera-
my opcję instant, zalewając każdego ranka 
rozpuszczalną kawę i wymieniamy zdoby-
wane punkty na kawę w papierowych ku-
beczkach? Czy nie warto trochę zwolnić, 
celebrując czas spędzony przy kawie czy 
innym ulubionym napoju?

W przestrzeni miejskiej jest sporo zegarów. 
Czy one jeszcze nam służą, czy porę dnia 
sprawdzamy już tylko na urządzeniach mo-
bilnych. Kiedy ostatni raz odczytywaliśmy 
godzinę z publicznego czasomierza? Za-
pewne nie wszyscy wiedzą, że te kościelne 
znajdują się nie tylko na wieżach. Po połu-
dniowej stronie kościoła pw. Św. Jana zo-
baczymy datowany na połowę XVII wieku 
interesujący zegar słoneczny. Wystarczy tyl-
ko spojrzeć powyżej wysokości pierwszego 
piętra. Godnym uwagi jest fakt, że zegary 
z reguły nie pojawiają się wewnątrz dużych 
obiektów handlowych. Zupełnie jak za cza-
sów architektury romańskiej, jakby pod-
czas zakupów czas miał się zatrzymywać…

MATEUSZ GOŁEMBKA

Leszczyński 
czasowstrzymywacz

Znacie to uczucie, wchodzicie do supermarketu, urzędu (np. wydzia-
łu komunikacji) czy na pocztę z zamiarem szybkiego załatwienia swo-
jego tematu. W odpowiedzi słyszycie najbardziej nielubiane zda-
nie XXI-ego wieku: proszę chwilę zaczekać! Przecież jestem klientem, 
utrzymuję to miejsce i żądam natychmiastowej obsługi. Może następ-
nym razem zamiast się złościć warto wykorzystać ten czas inaczej? 
Warto nawiązać nowe znajomości, wymienić poglądy. Jeśli brak nam 
odwagi na poszukanie interlokutora to sięgnijmy po zaległą prasę.

Zegar słoneczny na kościele pw. św. Jana w Lesznie.
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Wyjątkowe przedszkole
dla wyjątkowych dzieci

- Zawsze marzyłam, aby stworzyć takie właśnie miejsce, gdzie dzieci będą czuć się bezpiecznie i gdzie będzie można spróbować wniknąć i po-
znać ich niezwykły świat - mówi Dominika Maćkowiak z nowo powstającego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Ciuchcia" w Lesznie.

Placówka przeznaczona 
jest dla dzieci z orzecze-
niem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego ze 
względu na autyzm, Ze-
spół Aspergera i niepełno-
sprawność sprzężoną. To 
miejsce, w którym będzie 
można liczyć na pełne zro-
zumienie maluchów z ta-
kimi właśnie problemami.
Autyzm jest zaburzeniem 
rozwojowym, które prze-
jawia się między innymi 
problemami z komuniko-
waniem się i nawiązywa-
niem relacji społecznych. 
Dzieci żyją w swoim świe-
cie, nie potrafią nawiązać 
naturalnej relacji z rówieś-
nikami i otoczeniem. Po-
dobne problemy mają 
dzieci zmagające się z ze-
społem Aspergera. Wie-
le jest też maluchów z tak 
zwaną niepełnosprawnoś-
cią sprzężoną, czyli ma-
jących przynajmniej dwa 
rodzaje niepełnosprawno-
ści. Mimo swoich proble-
mów są to wyjątkowe, bar-
dzo dzielne i sympatyczne 

maluchy i często wykazują 
się inną wrażliwością.
Dominika Maćkowiak 
z najmłodszymi o różnych 
formach zaburzeń ma 
styczność od 10 lat. Jest 
terapeutą dzieci z auty-
zmem, oligofrenopedago-
giem i zarazem terapeutą 
wczesnego wspomagania 
rozwoju. Lata pracy i dłu-
gotrwałe obserwacje po-
zwoliły jej na wypróbowa-
nie różnorodnych metod 
pracy i terapii. Program wy-
chowania przedszkolnego 
w "Niebieskiej Ciuchci" bę-
dzie zmodyfikowany pod 
kątem potrzeb i możliwo-
ści podopiecznych.
Niezmiernie ważnym, 
a nawet kluczowym ele-
mentem jest sposób do-
tarcia do dzieci z przekazy-
waną wiedzą. W placówce 
wykorzystywane będą 
najpopularniejsze meto-
dy takie jak terapia be-
hawioralna (służy wyga-
szaniu niepożądanych 
zachowań), terapia huma-
nistyczna (takie podążanie 

za dzieckiem, aby wejść 
w jego świat i go zrozu-
mieć), a  także artetera-
pia (różnorodne zajęcia 
artystyczne).
- Współpracujemy również 
z dietetykiem dziecięcym, któ-
ry pozwala zaspokoić specy-
ficzne potrzeby żywieniowe 
naszych podopiecznych, a te 
często wynikają właśnie z nie-
pełnosprawności - zaznacza 
D. Maćkowiak.
W Przedszkolu Terapeu-
tycznym "Niebieska Ciuch-
cia" podopieczni będą 
mieli zapewnione zajęcia 
z logopedą, psychologiem 
i socjoterapeutą. Ponad-
to każde dziecko zosta-
nie objęte indywidualnym 
programem edukacyjno-
-terapeutycznym IPET, 
pozwalającym na sperso-
nalizowane podejście do 
różnych problemów. Poza 
podstawowymi zajęcia-
mi prowadzonymi przez 
kadrę wyspecjalizowa-
ną w zakresie pedagogiki 
specjalnej w przedszkolu 
codziennie prowadzone 

będą również zajęcia 
indywidualne.
Placówka nie będzie du-
ża - utworzone zostaną 
w niej dwie grupy, a w każ-
dej będzie maksymalnie 
po pięcioro dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Rozwiązanie 
takie wprowadzone zosta-
nie celowo, bowiem dzieci 
z zaburzeniami wymaga-
ją zdecydowanie większej 
uwagi. Muszą czuć jeszcze 
bardziej, że jest ktoś, kto 
nad nimi czuwa.
Przedszkole zostanie uru-
chomione od 1 września 
i będzie mieścić się przy 
ulicy Zacisze 10 w Lesznie, 
w miejscu, gdzie obecnie 
funkcjonuje Przedszko-
le Niepubliczne "Wesoła 
Ciuchcia".

Więcej informacji
na temat zapisów

można uzyskać,
kontaktując się pod 
numerem telefonu: 

669-280-128.
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Pieniądze i biżuteria wciąż pożądane,
elektronika poszła w odstawkę
Doświadczeni przestępcy na dostanie się do mieszkania czy domu 
potrzebują kilkudziesięciu sekund. Wkładki patentowe zamon-
towane w drzwiach wejściowych mieszkań nie stanowią dla nich 
żadnego problemu. Za to do bogatych, upatrzonych wcześniej do-
mów, potrafią wejść nocą, ukraść kartę bankomatową z PIN-em, 
by następnie opróżnić konto bankowe.

- W ubiegłym roku rozbiliśmy grupę wła-
mywaczy z Lublina, którzy weszli do 
mieszkania w Rawiczu i u nas, w Lesznie 
- mówi Paweł Prałat, naczelnik Wydziału 
Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji 
w Lesznie.
Co prawda włamań nie jest już tak wie-
le, jak kiedyś, ale wciąż stanowią temat 
uciążliwy, zwłaszcza z psychologicz-
nego punktu widzenia. Chodzi o świa-
domośc, że ktoś naruszył domowy mir, 
dostał się do intymnego świata i buszo-
wał po szafach, bo chciał znaleźć coś 
wartościowego.
Z naczelnikiem leszczyńskich "krymi-
nalnych" rozmawiamy w pierwszej po-
łowie czerwca i na ten dzień w Lesznie 
i powiecie leszczyńskim odnotowano od 
początku roku dziesięć włamań. Gdyby 
ta rozmowa toczyła się 20 lat temu, da-
ne z godziny na godzinę prawdopodobnie 
stawałyby się nieaktualne. Wówczas rocz-
nie odnotowywano nawet 160 "skoków".
- Bywały takie dni, kiedy w ciągu do-
by mieliśmy nawet od 6 do 8 włamań do 
mieszkań i domów, a apogeum tego rodza-
ju przestępczości przypadło na końcówkę 
lat dziewięćdziesiątych i początek dwuty-
sięcznych - mówi P. Prałat.

Osiedla na celowniku

Co prawda Leszno nie jest duże i trud-
no w nim o anonimowość, ale włamy-
wacze wybierają takie miejsca, gdzie po-
tencjalnie więzi pomiędzy ludźmi mogą 
być najsłabsze. To przede wszystkim du-
że skupiska ludzkie, stąd też statystycz-
nie największym zainteresowaniem 
przestępców cieszą się  takie osiedla 
jak Rejtana, Zamenhofa czy Przyjaźni. 
Sprawcy przyjeżdżający "na robotę" czę-
sto zostawiają auta pod marketami (uda-
ją klientów, zresztą ruch jest spory i nie 
wzbudzają podejrzeń) i odwiedzają blo-
kowiska. Najwięcej włamań do mieszkań 
odnotowuje się w godzinach przedpołu-
dniowych, kiedy ludzie są w pracy. 
Ulubionymi miejscami działania prze-
stępców są ostatnie kondygnacje budyn-
ków, a to dlatego, że mniejsza jest szansa 
spotkania sąsiada, bo nikt wyżej już nie 
pójdzie. Nawet jeżeli już ktoś się napa-
toczy, zawsze można opowiedzieć bajkę 
o odwiedzinach i nieobecnym sąsiedzie.
Domki  jednorodzinne włamywacze 
chętniej odwiedzają w godzinach po-
południowo-wieczornych,  szczegól-
nie w miesiącach jesienno-zimowych. 

Wówczas szybko zapada zmrok i łatwiej 
można zaobserwować, czy w interesują-
cym miejscu jest ktoś, kto mógłby prze-
szkodzić w skoku. Włamywacze wiedzą, 
że popołudniami rodzice wożą dzieci na 
zajęcia dodatkowe, a panie czy pano-
wie wyjeżdżają na zakupy lub skorzystać 
z różnych usług "na mieście".

Wiedza podana na tacy

Informacje o zwyczajach lokatorów 
często nieświadomie przekazują ich 
znajomi. Rozmawiają, że pani Ania po-
południami bywa u kosmetyczki, a jej 
mąż odwiedza siłownię. Bezwiednie 
powtarzane informacje mogą stać się 
niebezpieczne bo przydatne przestęp-
com. Ale i w inny sposób można spro-
wadzić sobie na głowę problemy.         
- W domach, których prowadzona jest 

działalność gospodarcza nieodpowie-
dzialne jest pozostawianie kartek z in-
formacją o urlopie i jego terminie - za-
uważa P. Prałat.
To trochę jak wpychanie się w szpony 
przestępców, proszenie o niezapowie-
dzianą wizytę.
- Równie niebezpieczne jest prezento-
wanie na portalach społecznościowych 
zdjęć  czy  informacji wskazujących 
na wyjazd. To bardzo cenna wiedza 
dla niechcianych gości  - podkreśla 
naczelnik.

Wkładki słabym ogniwem

W mieszkaniach najsłabszym ogni-
wem jest droga przez drzwi. Zamki pa-
tentowe właściwie w ogóle nie spełniają 
swojej funkcji. Policja nie ukrywa, że te-
go rodzaju zabezpieczenie ma charakter 
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elektronika poszła w odstawkę

symboliczny, a w rękach doświadczonego 
włamywacza zostaje rozpracowane w cią-
gu kilkunastu sekund. Najpopularniejsze 
są metody działania "na pasówkę", czyli 
dopasowanym kluczem i poprzez wyła-
manie wkładki zamka.
- Niekiedy bywa  tak,  że właściciele 
mieszkań mają dobre zamki, ale bardzo 
słabe drzwi. Wówczas przestępcy próbu-
ją forsować je od strony zawiasów, cho-
ciaż jest to metoda rzadziej spotykana ze 
względu na wytwarzany przy tym hałas. 
Niewątpliwie jednak dobre drzwi i zamki 
odwodzą sprawców od zamiaru włama-
nia, powodując, że wybierają oni miesz-
kanie słabiej zabezpieczone - zauważa P. 
Prałat.
W domach jednorodzinnych najczęś-
ciej dochodzi do włamań przez okna oraz 
drzwi balkonowe. Zwykłe okna plastiko-
we są równie kiepskim rozwiązaniem jak 
zamki patentowe i wystarczy podstawo-
wa wiedza, żeby je pokonać.

"Śpioch" przychodzi nocą

Włamywacz wynoszący 50 calowy tele-
wizor czy urządzenia audio? Tego się już 
raczej nie spotyka.
- Za duże ryzyko, zresztą sprzęt jest dziś 
tani, łatwo dostępny i trudno go spienię-
żyć. Sprawców interesuje głównie gotów-
ka oraz biżuteria - zaznacza P. Prałat.
Jeżeli zdarza się, że z różnych powodów 
trzyma się w domu dużą gotówkę, war-
to zainwestować w sejf. Powinny trafiać 
do niego zarówno pieniądze oraz ta część 
biżuterii, której pani lub pan domu na co 
dzień nie używają.
- Takie zabezpieczenie oczywiście nie bę-
dzie miało sensu, kiedy kasa nie zostanie 
odpowiednio zakotwiczona.  Zwróćmy 
uwagę, że powinna znajdować się w nie-
widocznym miejscu, a informacji o niej 
nie należy przekazywać dzieciom - zazna-
cza P. Prałat.
Włamywacze idą z duchem czasu i - sto-
sując metodę "na spiocha" - wchodzą do 
domów celem pozyskania kart bankoma-
towych. Takie zdarzenia, na nieszczęście 
okradzionych, odnotowywano w prze-
szłości na terenie działania leszczyńskiej 
komendy policji. Przypadki dotyczą naj-
częściej upatrzonych wcześniej nierucho-
mości bogatych osób.
- Przestępcy poprzez odwiert w drzwiach 

tarasowych dostają się na parter, pod-
czas gdy właściciele śpią na piętrze. Wy-
szukują torebki, w których znajdują się 
karty bankomatowe. Korzystają przy tym 
z niefrasobliwości domowników, którzy 
razem z portfelem i kartą trzymają ko-
mórkę, a w niej - w kontaktach - zapisa-
ny numer PIN. Dalszy ciąg jest już zna-
ny - opisuje naczelnik "kryminalnych" 
z Leszna. - Jeżeli już koniecznie musi-
my mieć przy sobie PIN, bo go z różnych 
powodów nie pamiętamy, lepiej utwo-
rzyć sobie fikcyjny kontakt w telefonie 
i wprowadzić nieprawdziwy numer tele-
fonu, którego ostatnie cztery cyfry stano-
wią numer PIN do karty. Przestępcy nie 
będą w stanie zorientować się w takim 
kamuflażu.

Imadło i wątrobianka

Wśród wielu przypadków włamań ma-
ją miejsce również nietypowe zdarzenia - 
takie odstępstwa od standardów przestęp-
czego światka.
- Kiedyś prowadziliśmy sprawę o wła-
manie,  gdzie  jedynym  skradzionym 
przedmiotem było imadło. W jeszcze in-
nym przypadku mieliśmy zgłoszenie wła-
mania, gdzie pokrzywdzony stwierdził, że 
z jego lodówki zginęła wątrobianka - do-
daje z uśmiechem P. Prałat.
Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego 
włamanie jest włamaniem i grozi za nie 
kara nawet do 10 lat pozbawienia wolno-
ści. Trzeba przyznać, że mimo wszystko 
dosyć duże ryzyko jak na kawałek me-
talowego, niezbyt wartościowego przed-
miotu albo kosztującego parę złotych 
wyrobu.
Społeczeństwo się bogaci, służby są co-
raz skuteczniejsze, pojawiają się nowe 
formy zabezpieczeń, a to wszystko wpły-
wa na redukcję liczby zdarzeń. Wspo-
mniana wcześniej elektronika nie jest już 
tak chodliwa jak dawniej, zdecydowanie 
mniej jest też włamań po rowery. Prze-
stępcy przecież kalkulują i z wyliczeń 
wychodzi im, że ryzyko jest niewspół-
mierne do potencjalnych zysków. Ta-
ka tendencja może cieszyć, ale mimo 
wszystko nie należy zapominać, że warto 
zabezpieczać swoje mienie.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Szczęście zatrzymuje
na fotografiach

Z miłości do dzieci i robienia zdjęć stworzyła dla siebie zawód idealny. Leszczynianka Natalia Górecka od trzech lat fotografuje noworodki. 
Uwielbia swoją pracę i ma poczucie, że robi coś ważnego. Bo przecież w życiu piękne są tylko chwile, a fotografie zatrzymują je na zawsze.

Z fotografią jest jak z muzyką - zdję-cia, tak samo jak dźwięki, potrafią 
w magiczny sposób przywoływać 

z pamięci najpiękniejsze chwile.
- Wielu ludzi nie docenia znaczenia 
i wartości fotografii. Mają komputery za-
pchane plikami zdjęciowymi i nigdy nic 
z tym nie robią. Dlatego, gdy dostają ode 
mnie wydrukowane zdjęcie w dużym for-
macie, są w szoku, że fotografia jest tak 
piękną sztuką. Sama uwielbiam moment, 
kiedy przychodzą do mnie już wydruko-
wane zdjęcia. Mogę je oglądać, przekła-
dać i dotykać godzinami. Na monitorze 
komputera wyglądają one zupełnie ina-
czej. Mam w sobie poczucie misji, aby 

podkreślać istotę zdjęć i uświadamiać 
o tym, że trzymanie ich na bezdusznych 
dyskach to marnotrawstwo wspomnień 
i emocji – mówi Natalia Górecka.
Po skończonych studiach Natalia wróci-
ła do pasji czasów "podstawówki" i pro-
fesjonalnie zajęła się fotografią. Zaczęła 
w lutym 2015 roku, od kursów podstawo-
wych. Początki nie były łatwe. Ćwiczy-
ła ujęcia na swoim dwuletnim wówczas 
synku. To było jak zderzenie ze ścianą. 
Wtedy nie wiedziała jeszcze, że dzieci 
w tym wieku są najtrudniejszymi modela-
mi. Sesja okazała się wielką klapą.
– Powiedziałam do męża, że ma zabrać 
te wszystkie sprzęty i że nie będę się tym 

zajmować, bo nie dam rady. Pomyśla-
łam, że skoro nie potrafię ujarzmić przed 
obiektywem swojego dziecka, to jak po-
radzę sobie z innymi? Wtedy mój mąż po-
wiedział do mnie słowa, które zapamię-
tam na zawsze i które dodały mi otuchy: 
"Aparat robi z tobą co chce, a chyba po-
winno być odwrotnie". Po tamtym zdarze-
niu wyrobiłam w sobie przekonanie, że 
żaden sprzęt mnie nie pokona. Przecież 
to on jest stworzony dla mnie, a nie ja dla 
sprzętu – wspomina Natalia Górecka.
Po nieudanych eksperymentach z fo-
tografią dziecięcą Natalia postanowi-
ła spróbować sił w fotografii noworod-
kowej. Dziś to jej konik i to właśnie ten 
rodzaj fotografii sprawia jej największą 
frajdę. Zapytana o to, co jest najważniej-
sze w pracy z noworodkami, bez zastano-
wienia odpowiada, że dwie rzeczy: cierp-
liwość i czas.
- Z każdym kolejnym maluszkiem nabie-
ram większej wprawy w układaniu, czy 
rozpoznawaniu ich sygnałów, dlatego zaj-
muje mi to coraz mniej czasu. Na począt-
ku bałam się jednak trochę tych noworod-
ków, zwłaszcza ich płaczu. Teraz wiem, że 
czas i cierpliwości są moimi sprzymierzeń-
cami. Zdarza się, że dziecko się obudzi 
i przez dwadzieścia minut z ciekawością 
rozgląda się po studiu. Cierpliwie czekam, 
bo przecież naturalne jest, że noworodek 

potrzebuje snu, więc prędzej czy później 
organizm pokona jego ciekawość. Mam 
jednak swoje sprawdzone sposoby na to, 
aby przyspieszyć nadejście snu. Kluczem 
jest, aby dziecko było najedzone, przewi-
nięte i żeby było mu ciepło. Do tego odpo-
wiednie, uspokajające szumy w tle i głos 
mamy w pobliżu. Często śpiewam dzie-
ciom kołysanki, a także opowiadam różne 
historie. Ważne, aby podczas sesji nie było 
sterylnej ciszy, bo wtedy dziecko zaczyna 
się denerwować. Będąc w brzuchu matki 
przecież cały czas słyszało różne dźwięki. 
Dlatego zawsze mówię rodzicom, że mają 
rozmawiać między sobą lub przez telefon, 
żeby stworzyć naturalne warunki – wyjaś-
nia Natalia Górecka.
Natalia upodobała sobie trudną sztukę. 
W tej dziedzinie fotografii bardziej niż 
w każdej innej ważne, a wręcz konieczne 
jest odpowiednie przygotowanie.
– Dziwią mnie opinie ludzi, którzy uwa-
żają, że układanie ciała dziecka w róż-
ne pozycje do zdjęcia nie jest naturalne. 
W brzuchu matki przecież też przyjmo-
wało ono różne najdziwniejsze kształty. 
Ciało noworodka jest bardzo plastycz-
ne. Trzeba jednak wiedzieć w jaki spo-
sób je układać. Nie wyobrażam sobie, że 
można to robić bez profesjonalnego przy-
gotowania ćwicząc samemu na dziecku. 
W moim studiu wiszą nawet fotografie 
przedstawiające jak jest ułożone dziecko 
w brzuchu, po to by zobrazować rodzicom 
sytuacje i rozwiać ich ewentualne obawy 
– tłumaczy Natalia Górecka.
Natalia z biegiem czasu wyrobiła swój 
styl fotografowania. Stawia na minima-
lizm. Nie lubi, gdy w kadrze jest za du-
żo dodatków, gdyż to odciąga uwagę od 
tego co na zdjęciu najważniejsze. Zależy 
jej na tym, aby ludzie zachwycali się jej 
zdjęciami, żeby zapierały im dech w pier-
siach i wzruszały.
- Wiadomo, że robi się wiele banalnych 
zdjęć podczas sesji. Ale to właśnie między 
tymi banalnymi znajdują się perełki. In-
spiruję się innymi zdjęciami słynnych fo-
tografów, których jest pełno w sieci. Nie 
patrzę jednak na te zdjęcia po to by ko-
piować ich pomysły, lecz aby śledzić 

Natalia Górecka
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aktualne trendy w fotografii – mówi Na-
talia Górecka.
Natalia docenia swoją pracę za różnorod-
ność. Trochę pracuje przed komputerem 
w samotności, trochę w plenerze, czy w stu-
dio z ludźmi. I właśnie najbardziej kocha 
ją za to, że może poznawać nowych ludzi. 

Podczas sesji noworodkowych w studiu 
dzieją się magiczne rzeczy. Natalia podczas 
nich zamienia się troszkę w psychologa. 
Mamy otwierają się przed nią i zwierzają się 
ze swoich problemów związanych z rodzi-
cielstwem. Zdarza się, że klientki opowiada-
ją jej nawet całą historię porodu.

- Przyznaję, że czuję swoistą więź z fo-
tografowanymi przez siebie dziećmi. Lu-
bię obserwować jak dorastają i jak zmie-
niają się pomiędzy kolejnymi sesjami. 
Wzruszenie rodziców oglądających efek-
ty wspólnych sesji to dowód na to jak du-
ży ładunek emocjonalny niosą ze sobą 

fotografie. W takich momentach utwier-
dzam się w przekonaniu, że to co robię 
ma sens. Uwielbiam swoją pracę, bo czy 
jest coś przyjemniejszego od uszczęśliwia-
nia innych? - kończy Natalia Górecka.

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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Powiat leszczyński inwestuje w drogi i ścieżki
Niemal w każdym zakątku powiatu leszczyńskiego trwają inwestycje infrastruktu-
ralne, których finał jest już bardzo bliski. Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej 
w gminach Wijewo i Włoszakowice modernizowane i budowane są drogi, a w gminach 
Rydzyna, Osieczna i Lipno powstają z kolei trakty dla rowerzystów. Nigdy wcześniej 
w powiecie nie inwestowano na taką skalę - budżet roku 2018 jest najwyższy w jego 
historii.

Powiat leszczyński we współpracy z gminami od lat intensywnie modernizuje infra-
strukturę drogową. W latach 2017-2018 sztandarowym projektem jest warta ponad 
56 mln zł inwestycja, dzięki której zachodnia część powiatu zyska połączenie z drogą 
ekspresową S5 Poznań - Wrocław. Ponadto w wielu miejscach przebudowywane są 
drogi, a ekipa remontowa Zarządu Dróg Powiatowych systematycznie poszerza kolej-
ne odcinki. Znacząca liczba inwestycji infrastrukturalnych powoduje, że powiat lesz-
czyński zmienia swe oblicze na lepsze.

Samorząd od lat mocno angażuje się także w budowę nowych tras rowerowych, sta-
wiając sobie za cel połączenie ich siecią najważniejsze miejscowości. O słuszności tej po-
lityki świadczą tłumy rowerzystów na ścieżkach, które nie tylko zapewniają  wygodę 
w poruszaniu się, ale przede wszystkim separują ruch samochodowy od rowerowego. 

Właściwie skomunikowane tereny to 
szansa na rozwój firm i większa sa-
tysfakcja mieszkańców. Zachodnia 
część powiatu już za kilka tygodni 
zyska dogodne połączenie z  drogo-
wą aortą - ekspresową S5 między Po-
znaniem a Wrocławiem. Koszt inwe-
stycji to 56,4 mln zł, z czego 36,7 mln 
zł to dotacja z budżetu UE.

Od ub.r. trwa największa inwesty-
cja w historii powiatu leszczyńskiego. 

Prace wykonywane są od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką 305, łączącą 
Wschowę z Wolsztynem, przez Wijewo, 
Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice, 
Bukówiec Górny, Boguszyn, a następ-
nie Bronikowo i Podśmigiel do węzła 
S5 Nietążkowo. Projekt jest wyjątko-
wy, ponieważ wymagał zaangażowa-
nia i porozumienia dwóch powiatów 
i trzech gmin. Koszt tej historycznej 
inwestycji sięga 56,4 mln zł, z czego 
Unia Europejska przekaże 36,7 mln zł. 

Przebudowanych i zbudowanych od 
podstaw zostanie ok. 28 km, z czego 21 
km w powiecie leszczyńskim. Najbar-
dziej imponujący w tym powiecie jest 
już gotowy nowy odcinek - drogowa 
obwodnica Boguszyna - który łączy się 
z nową drogą (już w powiecie kościań-
skim) do węzła S5 Nietążkowo. Roboty 
wykonywane w ramach całej inwestycji 
to nie tylko nowy asfalt, ale również in-
frastruktura w postaci oświetlenia, od-
wodnienia, przejść dla pieszych.

Drogowe okno na świat

Druga inwestycja w Brennie to przebudo-
wa biegnącej przez tę miejscowość drogi 
powiatowej od skrzyżowania z drogą woje-
wódzką 305 ze Wschowy do Wolsztyna (ul. 
Kargowska), poprzez ul. Kościelną i Lesz-
czyńską, do skrzyżowania z ul. Ogrodową. 
Koszt inwestycji to 1,8 mln zł, z czego 1,2 
mln zł to dotacja z budżetu UE.

W ramach tej inwestycji zmodernizowany zo-
stanie przejazd przez Brenno w kierunku letni-
ska i dalej do Wolsztyna. Modernizowany odci-
nek ma 2,1 km, zakres prac obejmuje budowę 
chodników, kanalizacji deszczowej i nowej na-
wierzchni. Przebudowa jest możliwa dzięki 
wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Brenno w pełni przebudowane

Nowy asfalt między Zaborówcem 
a Włoszakowicami.

Praca wre w Brennie na ul. Powstańców Wielkopolskich. Układanie chodnika we Włoszakowicach.

Gotowa nawierzchnia w Bukówcu Górnym.

Obwodnica Boguszyna już czeka na otwarcie.

Trwa przebudowa dwóch dróg powiatowych 
przez Brenno. 

JAROSŁAW WAWRZYNIAK, STAROSTA LESZCZYŃSKI:

- Dla powiatu leszczyńskiego lata 2017 i 2018 to dwa rekordowe budżety w jego historii. W tym roku 
na inwestycje przeznaczamy co drugą samorządową złotówkę. Rok 2018 zakończy najlepszą kaden-
cję w dziejach powiatu, owocującą w liczne inwestycje, na które w większości udało się pozyskać ze-
wnętrzne dofinansowania. Bez dotacji  powiat leszczyński, którego dochody należą do najniższych 
w Wielkopolsce, nie stać byłoby na większość tak oczekiwanych społecznie przedsięwzięć. Racjonalna 
polityka proinwestycyjna znalazła poparcie wszystkich radnych powiatowych, więc kierując się do-
brem mieszkańców uniknęliśmy w tej kadencji podziałów politycznych w samorządzie.  



25# inwestycje

Powiat leszczyński inwestuje w drogi i ścieżki
Niemal w każdym zakątku powiatu leszczyńskiego trwają inwestycje infrastruktu-
ralne, których finał jest już bardzo bliski. Dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej 
w gminach Wijewo i Włoszakowice modernizowane i budowane są drogi, a w gminach 
Rydzyna, Osieczna i Lipno powstają z kolei trakty dla rowerzystów. Nigdy wcześniej 
w powiecie nie inwestowano na taką skalę - budżet roku 2018 jest najwyższy w jego 
historii.

Powiat leszczyński we współpracy z gminami od lat intensywnie modernizuje infra-
strukturę drogową. W latach 2017-2018 sztandarowym projektem jest warta ponad 
56 mln zł inwestycja, dzięki której zachodnia część powiatu zyska połączenie z drogą 
ekspresową S5 Poznań - Wrocław. Ponadto w wielu miejscach przebudowywane są 
drogi, a ekipa remontowa Zarządu Dróg Powiatowych systematycznie poszerza kolej-
ne odcinki. Znacząca liczba inwestycji infrastrukturalnych powoduje, że powiat lesz-
czyński zmienia swe oblicze na lepsze.

Samorząd od lat mocno angażuje się także w budowę nowych tras rowerowych, sta-
wiając sobie za cel połączenie ich siecią najważniejsze miejscowości. O słuszności tej po-
lityki świadczą tłumy rowerzystów na ścieżkach, które nie tylko zapewniają  wygodę 
w poruszaniu się, ale przede wszystkim separują ruch samochodowy od rowerowego. 

Brenno w pełni przebudowane

Priorytetową inwestycją rowerową jest 
budowa łącznie ok. 14 km ciągu pie-
szo-rowerowego, który połączy gminy: 
Rydzyna, Osieczna i Lipno. Koszt inwe-
stycji to 9,2 mln zł, z czego 5,4 mln zł to 
dotacja z budżetu UE.

Nowy szlak rowerowy pozwoli poznać 
ciekawe zakątki trzech gmin powiatu 
leszczyńskiego. 
W gminie Rydzyna trasa dla cyklistów 

przebiegać ma wzdłuż drogi powiatowej 
z Dąbcza przez Nową Wieś aż do grani-
cy z gminą Osieczna. W tej drugiej ścież-
ka prowadzić będzie od przejazdu kole-
jowego w Kąkolewie do Zespołu Szkół, a 
następnie od rogatek miejscowości aż do 
Osiecznej, z przerwą we wsi Łoniewo. W 
gminie Lipno natomiast rowerzyści sko-
rzystają z traktu od drogi krajowej nr 5 w 
Lipnie, przez Mórkowo aż do Wilkowic, 
do ul. Święciechowskiej (ciąg wzdłuż ulic 

Dworcowej i Święciechowskiej zbudowa-
no już w ub.r.). Charakterystyczną cechą 
inwestycji dofinasowanej z funduszy unij-
nych w ramach WRPO 2014-2020 jest bu-
dowa miejsc przesiadkowych dla rowerzy-
stów w Nowej Wsi, Kąkolewie, Osiecznej, 
Lipnie i Wilkowicach. W ramach projektu 
powstanie też aplikacja mobilna pozwa-
lająca na wyszukiwanie dogodnych po-
łączeń komunikacji publicznej na terenie 
powiatu leszczyńskiego.

Nowe ścieżki w trzech gminach

Długo oczekiwaną inwestycją, zwłaszcza dla wszystkich 
tych, którzy z przyjemnością wybierają się nad jeziora, 
jest przebudowa drogi łączącej Włoszakowice z Boszko-
wem-Letniskiem. Koszt inwestycji to 4,6 mln zł, z czego 
2,3 mln zł to dotacja z budżetu państwa.

Przebudowa drogi z Włoszakowic do Boszkowa Letniska to 
kolejny  etap przebudowy dojazdu od strony Leszna (w po-
przednich latach zmodernizowano drogę przez Boszkowo 
w kierunku Starkowa). Zakres inwestycji obejmował przebu-
dowę ul. Powstańców Wielkopolskich we Włoszakowicach, 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolsztyńską do początku 
Boszkowa Letniska. Na długości ok. 2,4 km jezdnia została 
poszerzona do 6-6,5 m, zbudowano odwodnienie, a po jej 
zachodniej stronie powstał ciąg pieszo-rowerowy, w części 
z kostki betonowej, a w części z asfaltu. Trasa z Leszna w kie-
runku Boszkowa jest najbardziej ruchliwym odcinkiem w 
sieci ok. 400 km dróg powiatowych. Teraz ruch będzie tam 
znacznie sprawniejszy i bezpieczniejszy. 
Całkowita wartość kontraktu to 4,6 mln zł, połowę tej kwoty 
samorząd otrzyma z Programu Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury na lata 2016-2019.

Bezpiecznie nad wodę

Przebudowa drogi i budowa ścieżki rowerowej między Wło-
szakowicami a Boszkowem.

Trwa przebudowa dwóch dróg powiatowych 
przez Brenno. 

Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Osieczną a Łoniewem. Nowy trakt powstaje też w Dąbczu.

JAROSŁAW WAWRZYNIAK, STAROSTA LESZCZYŃSKI:

- Dla powiatu leszczyńskiego lata 2017 i 2018 to dwa rekordowe budżety w jego historii. W tym roku 
na inwestycje przeznaczamy co drugą samorządową złotówkę. Rok 2018 zakończy najlepszą kaden-
cję w dziejach powiatu, owocującą w liczne inwestycje, na które w większości udało się pozyskać ze-
wnętrzne dofinansowania. Bez dotacji  powiat leszczyński, którego dochody należą do najniższych 
w Wielkopolsce, nie stać byłoby na większość tak oczekiwanych społecznie przedsięwzięć. Racjonalna 
polityka proinwestycyjna znalazła poparcie wszystkich radnych powiatowych, więc kierując się do-
brem mieszkańców uniknęliśmy w tej kadencji podziałów politycznych w samorządzie.  
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REKLAMA

Papieros, rozmowy,
czy wybujała wyobraźnia?

- Nie powiem, puściły mi nerwy, kiedy dowiedziałem się, że ten smarkacz rozpowiada na mieście jakieś bzdury na mój temat - Andrzej 
podczas przesłuchania od razu wykłada policjantowi, co leży mu na wątrobie. Później na chwilę się zamyśla, jakby ważąc słowa i prze-
chodzi dalej: - Dałem młodemu dwa klapsy i po chwili włączył się do tego mój syn.

I jeszcze, jakby tłumacząc całe zajście, dodaje: - Wiem, że taka sytuacja nie po-
winna mieć miejsca.

Nie powinna, ale się wydarzyła.
Pewnego lipcowego dnia w komendzie 

policji dzwoni telefon. Po drugiej stronie 
roztrzęsiona kobieta próbuje tłumaczyć, że 
coś złego wydarzyło się u niej w domu. Że 
była wizyta dwóch znanych jej osób, że za-
częło się od pyskówki, a później pobili jej 
wnuka. Kto wie, czy cokolwiek by się wy-
darzyło, gdyby nie to, że - jak nadmienia 
zgłaszająca - napastnicy byli pod wpływem 
alkoholu. Wtedy do głowy różne dziwne 
rzeczy potrafią człowiekowi przyjść.
- Oni ruszyli na Roberta, więc chwycił nóż 
kuchenny - opowiada kobieta.
- I co stało się z tym nożem? - pyta policjant.
- Kiedy zaczęli się do niego zbliżać, odłożył 
go z powrotem na blat. Chciał ich tylko po-
straszyć, myślał, że mu odpuszczą. Ale tak 
się nie stało - dorzuca.
Najpierw zbliżył się do niego Andrzej, 

a potem jego syn, Marcin.
- Krzyczałam, prosiłam, żeby go nie bili, 
ale nie posłuchali. Zaczęli go okładać pięś-
ciami. Chociaż nadal prosiłam, oni nie re-
agowali - wyjaśnia podczas przesłuchania.
Andrzej spasował na chwilę, chyba dla-
tego, że bity Robert zaczął charczeć. 

Wtedy jego ofiara wykorzystała okazję 
i uciekła z mieszkania na zewnątrz, na 
podwórko.
- Wyszłam za Robertem, siedział skulo-
ny, ciężko oddychał i trzymał się rękami 
za brzuch. Nie chciał, żebym zadzwoniła 
po pogotowie. Nie wiedziałam, co robić, 
więc zatelefonowałam na 112 i poprosi-
łam, aby przyjechała policja - doda.
Na tym się jednak nie skończyło, bo to-
warzystwo wypełzło z budynku i nie da-
wało spokoju wymęczonemu Robertowi. 
Znowu zaczęli go gonić, a ten młodszy 
zaczął pastwić się nad rowerem Rober-
ta. Co on z nim wyczyniał! Najpierw go 
podniósł, a później ciskał nim o ziemię, 
a na końcu pociął siodełko i opony.
Robert, widząc że nie ma szans w star-
ciu z rozjuszonymi napastnikami, uciekł 
z podwórka w stronę pobliskich bloków.
- Wtedy wróciłam do mieszkania i za-
mknęłam się w środku - relacjonuje prze-
bieg zdarzeń babcia pobitego chłopaka.
To była słuszna decyzja, bo za chwilę 
pod drzwiami był już Marcin i koniecznie 
chciał wejść do lokum.
- Pukał i mówił, że mam mu dać jakąś 
fajkę. Nie wpuściłam go do środka, ale 

poszłam poszukać tego przedmiotu. Ni-
czego takiego nie znalazłam - zeznaje 
kobieta.
Wyglądało groźnie, ale obrażenia odnie-
sione przez Roberta okazały się nie tak 
bardzo niepokojące. Ot, ogólne potłucze-
nia, guz nad okiem i ból szczęki. Ale co 
byłoby gdyby nie to charczenie, chwilo-
we opamiętanie Andrzeja i ucieczka na-
padniętego? Lepiej o tym nie myśleć.
- Kiedy oni do mnie przyszli, Marcin po-
wiedział, że mam mu oddać elektronicz-
nego papierosa, którego mi kiedyś poży-
czył i który prawdopodobnie jest w moim 
pokoju. Rzeczywiście coś takiego miało 
miejsce, ale podczas ostatniej wizyty za-
brał go ze sobą - tłumaczy policjantom 
Robert.
To w ogóle była bardzo dziwna wizy-
ta, a kwestia papierosa miała być chyba 
tylko pretekstem do eskalacji przemocy. 
Wygląda na to, że równie niedorzecz-
nym argumentem był zarzut skierowa-
ny przez Andrzeja, jakoby Robert miał na 
jego temat rozpowiadać "na mieście" ja-
kieś niestworzone historie. Zapalnikiem 
okazał się alkohol wypity przez przyby-
szów, a później było już to, co wiadomo 
- pyskówka, obrona nożem i okładanie po 
głowie.
Wątkiem noża interesuje się policja, bo 
Marcin oświadczył, że został nim poka-
leczony przez Roberta właśnie podczas 
tej wizyty. Tak twierdził na początku, bo 
później się z tego wycofał, mówiąc, że 
sam już nie wie, jak to dokładnie było.
- Mogło być tak, że zahaczyłem się o dru-
ciany płot, bo tego dnia miałem na sobie 
krótkie spodenki - tłumaczy.
Ta wersja wydaje się być bardziej prawdo-
podobna (potwierdził ją sanitariusz), bo ra-
na wyglądała na szarpaną, a nie ciętą, co 
jest charakterystyczne dla zahaczenia o jakiś 

przedmiot, na przykład wspomniany płot.
Do czego prowadzi nadmiar wypitego al-
koholu? W tym przypadku do zarzutów. 
Marcin i Andrzej odpowiadają za pobicie. 
Ten pierwszy od razu przyznaje się do 
winy, ale odmawia składania wyjaśnień. 
Później chce dobrowolnie poddać się ka-
rze. Podobną decyzję podejmuje Andrzej.
Biegły powołany do sprawy stwierdza, 
że obrażenia odniesione przez Roberta 
nie naraziły go na utratę życia lub ciężki 
uszczerbek na zdrowiu, co ratuje napast-
ników przed poważniejszymi sankcjami 
karnymi.
Marcin już od jakiegoś czasu ma proble-
my z alkoholem i innymi używkami, co 
przejawia się kłopotami z samokontro-
lą. Musi się leczyć. Zgodnie z decyzją są-
du w L. zostaje uznany winnym pobicia 
Roberta i otrzymuje karę grzywny. Za ten 
lipcowy, ubiegłoroczny wybryk do zapła-
cenia ma 1500 złotych, a do tego docho-
dzi zadośćuczynienie na rzecz Roberta 
w wysokości 250 złotych. Andrzej dosta-
je pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 
lata tytułem próby (musi pisemnie infor-
mować sąd o jej przebiegu) i również 250 
złotych zadośćuczynienia na rzecz Ro-
berta. Do tego dochodzą koszty sądowe 
w wysokości około 350 złotych od każde-
go skazanego.
Do teraz trudno stwierdzić, o co tak fak-
tycznie poszło - czy rzeczywiście o pa-
pierosa, o rozmowy "na mieście", czy 
tak zadziałała tylko wybujała wyobraźnia 
podlana zbyt dużą dawką wypitego alko-
holu. Pewne jest tylko jedno - wyrok jest 
prawomocny.

PS Imiona bohaterów tekstu i niektóre 
fakty zostały zmienione

TEKST: ANDRZEJ MILICKI
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Nowe inwestycje
i zakupy dla szpitala

w Lesznie

Pracownia hemodynamiki w struktu-
rach Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Lesznie funkcjonuje 

od 2016 roku. Dość szybko okazało się, że 
potrzeby są tak duże, że musi zostać ona 
powiększona. To właśnie w pracowni he-
modynamiki leczy się zawały serca i wy-
konuje badania takie jak koronarografia 
czy angioplastyka.
- W ramach tej inwestycji powierzchnia 
pracowni zwiększy się o ponad 900 me-
trów kwadratowych. W jej ramach znaj-
dzie się druga sala zabiegowa wraz z za-
pleczem, czyli sterownią dla techników, 
pomieszczeniami technicznymi i komplek-
sem niezbędnym do przygotowania pa-
cjentów i lekarzy do zabiegów. Do tego 
dojdą również pomieszczenia sanitarne, 
socjalne i gospodarcze - mówi Arleta Dę-
bowiak, zastępca dyrektora ds. ekono-
micznych w Wojewódzkim Szpitalu Ze-
spolonym w Lesznie.
Leszczyński szpital jest jedyną w subre-
gionie placówką medyczną zajmującą się 
kompleksowym leczeniem chorób serca. 
Pacjentów wciąż przybywa, toteż jedy-
ną słuszną drogą była inwestycja właśnie 
w ten segment usług leczniczych.
W ramach gigantycznej inwestycji, która 
w głównej mierze finansowana jest ze środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej, 
pracownia hemodynamiki otrzyma angio-
graf o wartości prawie 2 milionów złotych. 
Do tego dojdzie defibrylator oraz pom-
py infuzyjne. Dzięki tym pieniądzom no-
we urządzenia otrzymają również oddział 
kardiologiczny (holter EKG i kardiower-
ter-defibrylator), pododdział intensywne-
go nadzoru kardiologicznego (defibrylator, 
respiratory, urządzenia do nieinwazyjnego 
pomiaru rzutu serca, kardiomonitor, urzą-
dzenie do ssania, aparat do echokardiogra-
fii serca oraz łóżka), oddział chirurgicz-
ny ogólny (tor wizyjny do laparoskopii 

Dzięki ogromnej dotacji z Unii Europejskiej leszczyński szpital bę-
dzie miał powiększoną pracownię hemodynamiczną, a kilka od-
działów zyska dodatkowe wyposażenie.

chirurgicznej z zestawem narzędzi), oddział 
pediatryczny (aparat EKG, pulsoksymetr, 
pompa infuzyjna i kardiomonitor), oddział 
ginekologiczno-położniczy i poradnia gi-
nekologiczno-położnicza (aparaty USG), 
oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 
(artroskop diagnostyczno-terapeutyczny 
z zestawem narzędzi) oraz oddział neonato-
logiczny (inkubatory oraz strzykawki z to-
rem infuzyjnym). 
Szacowana wartość całego projektu wyno-
si 6.018.920,67 złotych, z czego dofinanso-
wanie z Unii Europejskiej to 5.116.082,57 
zł. Brakującą kwotę, jako wkład własny, 
wyłożył Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.
- Jesteśmy zadowoleni z tego dofinansowa-
nia. Otrzymaliśmy więcej środków niż inne 
szpitale wojewódzkie, ale wynika to z na-
szych potrzeb i z faktu, że wciąż się rozwija-
my i przyjmujemy coraz większą liczbę pa-
cjentów - podkreśla A. Dębowiak. 

Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń
pod pracownię hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów

oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Projekt realizowany jest w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020

Aparat do echokardiografii serca.
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Rekordowa inwestycja
zmierza ku końcowi

Realizacja projektu jest przełomowym kro-
kiem na kartach historii gminy. Uzyskał on 
dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w wysokości aż 5.225.647,45 
zł. To przeszło połowa całkowitego kosz-
tu inwestycji, który wyniesie – bagatela - 
10.206.780,11 zł. 
- To najdroższa inwestycja w historii gminy Ry-
dzyna. Realizujemy ją z myślą o mieszkańcach 
i środowisku naturalnym – podkreślają przed-
stawiciele samorządu. - Udało nam się wyko-
rzystać przysłowiową jedną szansę na milion. 
Pozytywne skutki realizacji inwestycji odczu-
walne będą dla mieszkańców przez wiele kolej-
nych lat.
Przedsięwzięcie ma na celu unormowanie pra-
cy oczyszczalni oraz odciążenie środowiska 
i doprowadzenie do pełnej zgodności z unor-
mowaniami prawnymi. Przebudowa i rozbu-
dowa obejmują nie tylko samą oczyszczalnię 

ścieków, ale także obiekty jej towarzyszące. 
Prace ruszyły w kwietniu ubiegłego roku, za-
kończą się niebawem.
- Jeszcze niedawno tak kosztowna, a za-
razem bardzo potrzebna inwestycja pozo-
stawała w sferze marzeń. Z ogromnym za-
dowoleniem obserwujemy kolejne etapy 
przebudowy i rozbudowy. Myślę, że to żywy 
dowód rozwoju gminy. Wszystko dzieje się 
na naszych oczach – zaznacza Burmistrz 
Rydzyny Kornel Malcherek.
Warto zaznaczyć, że tzw. Równoważna 
Liczba Mieszkańców Aglomeracji wyno-
si obecnie nieco ponad 7200 RLM, nato-
miast docelowe ładunki sprowadzane do 
oczyszczalni szacuje się na około 9900 
RLM (łącznie z  przemysłem, usługami 
i nieczystościami ciekłymi dowożonymi, 
czyli ściekami ze zbiorników bezodpływo-
wych i osadów z oczyszczalni przydomo-
wych). Oczyszczalnię w Kłodzie zaliczyć 
można do obiektów o średniej wielkości 
w warunkach wielkopolski.

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kłodzie to najdroższa inwestycja w historii gminy Rydzyna. Niedługo prace dobiegną 
końca, a komfort życia mieszkańców bez wątpienia polepszy się.
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- To dla nas, mieszkańców gminy Ry-
dzyna, czas wielkich, korzystnych 
zmian. Dzięki skutecznym staraniom 
o pozyskanie środków zewnętrznych 
realizujemy wiele inwestycji, w tym 
te największe i jedne z najważniej-
szych z punktu widzenia całej gminy 
w ostatnich latach. To dla mieszkań-
ców przełomowy czas, którego efekty 
będą naszym dobrodziejstwem przez 
wiele kolejnych lat – podkreśla z ra-
dością burmistrz Rydzyny Kornel 
Malcherek.
Inwestycyjny „boom” oparty jest 
na solidnych fundamentach w po-
staci wielomilionowych przedsię-
wzięć: przebudowy z rozbudową 
oczyszczalni ścieków komunalnych 
w Kłodzie (więcej informacji o in-
westycji na stronie obok) oraz bu-
dowy przedszkola samorządowego 
w Rydzynie.
- Obie inwestycje były długo wyczeki-
wane przez mieszkańców. Wreszcie 
udaje się je realizować. Komfort życia 
mieszkańców gminy polepszy się – za-
pewnia burmistrz.
Wspomniane przedszkole powstaje 
na działce pomiędzy Wiatrakiem Jó-
zefem a boiskiem „Orlik”. Inwestycja 
postępuje w szybkim tempie, bu-
dowlańcy sprawnie realizują kolejne 
jej etapy. Budynek ma dwie kondyg-
nacje. Na parterze znajdują się sa-
le dla dzieci, część socjalno-admini-
stracyjna, kotłownia, pomieszczenia 
techniczne oraz zaplecze gastrono-
miczne (pełna kuchnia z magazyna-
mi i z wyposażeniem) i zaplecze dla 
pracowników. Z kolei na piętrze za-
projektowano sale dla dzieci, zaple-
cze dla nauczycieli oraz rozdzielnię 
kuchenną. Wszystkie sale dla dzieci 
będą miały własne węzły sanitarne. 
Wszystkie pomieszczenia zostaną 
wyposażone w niezbędne elementy, 
przede wszystkim meble. Docelowo 
przedszkole będzie gotowe na przy-
jęcie aż 200 maluchów. W ramach 
inwestycji zagospodarowywany zo-
staje także teren wokół przedszko-
la. Tworzone są miejsca postojowe, 
plac zabaw i tereny zielone. 

Łączny koszt inwestycji opiewa na 
kwotę 7.464.217,85 zł, z czego aż 
4.249.948,52 zł wynosi wsparcie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Inwestycja, zgodnie z planem, 
zakończy się lada dzień. We wrześ-
niu ruszą zajęcia.
Sporo dzieje się także w kontek-
ście inwestycji drogowych. Z bie-
giem czasu zmienia się krajobraz 
poszczególnych ulic, m.in.: Jana 
z Czerniny i Bellottiego w Rydzynie, 
Sportowej w Dąbczu czy dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych w kilku 
miejscowościach.
Trwa budowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej z Dąbcza, przez Nową Wieś, 
aż do Kąkolewa. Inwestycja jest zre-
alizowana dzięki współpracy Gmi-
ny z Powiatem Leszczyńskim. Już 
wkrótce rowerzyści będą mogli 
śmiało korzystać z nowego, dogod-
nego traktu.
Jeszcze więcej powodów do radości 
daje społeczeństwu budowa ścieżki 
rowerowej na odcinku Leszno – Ry-
dzyna (wzdłuż drogi krajowej nr 5). 
Inwestycja finansowana wspólnie 
przez Gminę Rydzyna, Miasto Lesz-
no i Powiat Leszczyński ma koszto-
wać w sumie przeszło 1,5 mln zł.
To nie wszystko. Samorządowcy wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i regularnie upięk-
szają i doposażają teren przy Zale-
wie w Rydzynie. Przybywa urządzeń 
i drzew, gmina stara się o kolejne do-
finansowania. Wszystko to ma spra-
wić, że w tym wyjątkowym miejscu 
– już teraz chętnie odwiedzanym 
przez mieszkańców i  turystów – 
będzie pojawiać się jeszcze więcej 
osób.
- Rydzyna się zmienia. Realizuje-
my wiele ważnych zadań, więk-
szych i mniejszych. Gmina się rozwija 
i mieszkańcy to bez wątpienia odczu-
ją. Nie mamy się czego wstydzić, wręcz 
przeciwnie – mamy sporo powodów 
do zadowolenia – reasumuje Kornel 
Malcherek.

Rydzyna ewoluuje
na naszych oczach

Niewielka gmina z wielkimi inwestycjami – tak w skrócie można opisać obraz Rydzyny, jaki mamy przyjemność oglądać w ostatnich 
miesiącach. Dzieje się tyle dobrego, że nie sposób wymienić wszystkiego.

Prace na ul. Jana z Czerniny.

Budowa ścieżki rowerowej z Rydzyny do Leszna.

Nowo budowane przedszkole.
Prace wewnątrz budynku 
przedszkolnego.

(4
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Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Rydzynie zorganizowa-
ły w czerwcu dni otwarte, a 
ich celem było dotarcie do lu-
dzi z niepełnosprawnością, 

ich rodziców oraz opiekunów. 
Goście mieli możliwość po-
zyskania informacji na temat 
działania placówki, poznania 
warunków uczestnictwa w 

zajęciach, a także zobaczyć do-
robek rydzyńskich WTZ, obej-
rzeć kiermasz prac i spróbować 
ciast przygotowanych przez 
pracownię kulinarna.

Przypomnijmy, że WTZ powsta-
ły w 1999 roku i działają przy 
Stowarzyszeniu Na Rzecz Ak-
tywności Zawodowej i Społecz-
nej Osób Niepełnosprawnych 

Ziemi Leszczyńskiej ,,Pro- Activ’’. 
Są placówką dziennego poby-
tu, w których rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej poddawa-
ne są 33 osoby.

Dni otwarte w WTZ w Rydzynie

W Zespole Szkół nr 2, 
Gimnazjum Dwujęzycz-
nym nr 4 w Lesznie od-
była się VIII. edycja Kon-
kursu Chemicznego 
Szkół Miasta Leszna i Re-
jonu Leszczyńskiego. 
Zanim przystąpiono do 
zmagań konkursowych, 
można było podziwiać 
eksperymenty chemicz-
ne w  wykonaniu ucz-
niów klubu chemiczno-
-ekologicznego oraz 
wysłuchać prelekcj i 
wygłoszonej przez dra 
Grzegorza Pawlickiego 

pt. "Rola wody w  ży-
ciu człowieka". Na tym 
nie koniec, gdyż dr Li-
dia Najder-Kozdrowska 
z  Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego poprowa-
dził wykład pod tytułem 
"Maria Skłodowska-Curie 
znana i nieznana".
W konkursie chemicz-
nym udział wzięło 68 
uczniów ze szkół lesz-
czyńskich i okolic. Nagro-
dy wręczono w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
k las  s iódmych oraz 
gimnazjalnych.

Klasyfikacja:

Klasy gimnazjalne: 
I miejsce - Paweł Górski 
(SP13), II miejsce - Ka-
mil Kubiak (ZS Lipno), III 
miejsce - Julia Urban (ZS 
2, Gim. nr 4) oraz Adam 
Jabłoński (SP12)

Klasy siódme: I miejsce 
- Dawid Kowal (SP5), II 
miejsce - Maciej Stacho-
wiak (ZS Lipno), III miej-
sce - Marika Rodak (SP 
12), IV miejsce - Bartosz 
Koch (SP 9)

Chemiczne zmagania

Niezależnie od okoliczności warto podziękować klientom za bycie razem, za ku-
powanie kwiatów na różne okazje. Jedno zdanie, a tak wiele znaczy. Zdjęcie zro-
bione w Lesznie przy ulicy Słowiańskiej.
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Bujna roślinność, śpiew ptaków i przyjemny cień
Wracamy do naszych wędrówek po zakątkach regionu. Niedawno zachęcaliśmy do 
odwiedzania wieży widokowej w Siekowie, a teraz wizytowaliśmy arboretum w Krzy-
żowcu. Sprawdzamy, co ciekawego można tam zobaczyć.

Krzyżowiec to niewielka 
osada położona w gminie 
Włoszakowice. Powinna 

być znana wszystkim tym, którzy 
w okresie letnim szturmują Bosz-
kowo. Jadąc samochodem, mija 
się leśniczówkę w Krzyżowcu. To 
charakterystyczny zakręt kilka ki-
lometrów przed Włoszakowicami. 
Jednak nie każdy odbija z głów-
nej drogi i zatrzymuje się w przy-
jemnym miejscu przy lesie. Czasa-
mi warto.
Zerknijmy do środka. Naszym 

przewodnikiem po tym miejscu 
jest Marek Wąsowicz z Nadleśni-
ctwa Włoszakowice. Jeszcze 25 lat 
temu rejon leśniczówki był bezleś-
ny, a w miejscu arboretum znajdo-
wała się nieużytkowana łąka.
- Dawniej wypasano na niej byd-
ło. Czasy były inne, każdy leśniczy 
oprócz pracy w lesie zajmował się 
również hodowlą zwierząt - opo-
wiada M. Wąsowicz.
Kiedy teren przestał być użytko-

wany zgodnie ze swoim pierwot-
nym przeznaczeniem, pojawił się 
pomysł właśnie na założenie arbo-
retum. Może nie aż tak profesjonal-
nego, nad którym opiekę roztaczają 
naukowcy, ale równie urokliwego, 
a co najważniejsze - położonego 
niedaleko Leszna.

- Rozrysowaliśmy sobie ten te-
ren, planując co i w którym miej-
scu mogłoby się znaleźć i przystą-
piliśmy do nasadzeń. Oczywiście 
nie wszystko pojawiło się tu od ra-
zu, lecz realizowane było etapami. 
I tak od 1996 roku, kiedy to arbore-
tum zostało założone, zaczęły poja-
wiać się w nim lasotwórcze gatunki 
drzew charakterystyczne dla nasze-
go klimatu. Wśród nich były lipy, 
dęby, sosny, klony czy buki w róż-
nych odmianach - przypomina M. 
Wąsowicz.
Później przyszedł czas na ekspery-
menty - w arboretum pojawiła się 
metasekwoja, która w Krzyżowcu 
rosnąć nie chciała. W pewnym mo-
mencie pojawiła się obawa, że nic 
z niej nie będzie.
- Po kilku latach zaczęła rosnąć, 
co oznacza, że zaaklimatyzowała 
się w naszych polskich warunkach 
- mówi M. Wąsowicz.
W Krzyżowcu można oglądać wy-
soką czeremchę (wokół niej znaj-
duje się taras; w maju czeremcha 
pięknie pachnie), a także równie in-
teresujący buk w charakterystycz-
nej odmiane o liściach wpadają-
cych w kolor purpurowy. Jest też 
stanowisko rododendronów, orze-
cha, sosny, podziwiać można rów-
nież modrzew płaczący.

Dodatkiem do arboretum są poło-
żone po sąsiedzku piece, tak zwa-
ne retorty, służące wypalaniu wę-
gla drzewnego. Pochodzą sprzed II 
wojny światowej i zostały wymu-
rowane prawdopodobnie dlatego, 
że w okolicy znajdują się bogate 
w surowiec lasy liściaste, a pozy-
skiwane z nich drewno świetnie 
nadaje się do wypału węgla. Jeden 
piec został odnowiony, drugi służy 
jako eksponat. Można zajrzeć do 
środka, aby dowiedzieć się, w jaki 
sposób wygląda jego wnętrze.
Nadleśnictwo raz w roku wypala 
węgiel drzewny, który zużywany 
jest na potrzeby edukacyjne. Ope-
racja wypału trwa tydzień, a do 
pieca wchodzi około 10 metrów 
przestrzennych drewna dębowego. 
Uzyskuje się z niego około 600 - 
650 kilogramów gotowego węgla 
drzewnego.
Arboretum jest świetnym miej-
scem nie tylko ze względu na wa-
lory przyrodnicze. Można tu rów-
nież wypocząć, pograć w piłkę, czy 
poćwiczyć, a w upalny dzień skryć 
się pod drzewami. Tutaj cień jest 
gwarantowany.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Metasekwoja w arboretum.

Modrzew płaczący. Taras widokowy wokół czeremchy. W porze wiosenno-letniej jest na nim wyjątkowo przyjemnie.
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Bujna roślinność, śpiew ptaków i przyjemny cień

Marek Wąsowicz, nasz przewodnik, prezentuje buk w odmiane fioletowej.

Nie tylko rośliny mozna podziwiać w arboretum - to także świetnie miejsce ak-
tywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych, zupełnie za darmo.

Piec do wypału węgla drzewnego znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 
arboretum.
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Tego rodzaju sensacyjne wiadomo-
ści nie były niczym niezwykłym 
dla funkcjonariuszy państwowych 

czasów Polski Ludowej. Tuż po wojnie 
do różnych urzędów wielokrotnie zgła-
szali się „świadkowie” twierdzący, że 
znają miejsce ukrycia przez nazistów ba-
jecznych kosztowności, takich jak choć-
by skrzynie z Bursztynową Komnatą. 
Głośne (i traktowane przez władze bar-
dzo poważnie) były pogłoski o zaginio-
nym w okolicach Gór Sowich „złotym 
pociągu”, wyładowanym złotem, dzie-
łami sztuki oraz tajnymi archiwami III 
Rzeszy.
I choć żadnego z tych skarbów (dotych-
czas?) nie odnaleziono, to prawdą jest, że 
czasy wojennego chaosu sprzyjały ukry-
waniu w ziemi drogocennych przedmio-
tów, a wiedza o owych praktykach była 
powszechna. Niektóre kosztowności - jak 

Na tropie
"skarbu opatów"

Rok 1977. Oparta na pożyczkach zagranicznych polityka gospodarcza ekipy Edwarda Gierka stopniowo załamuje się. Pomimo 
propagandy sukcesu uprawianej przez państwowe media, społeczeństwo coraz dotkliwiej odczuwa symptomy kryzysu. Budżet 
państwa pilnie potrzebuje zastrzyku gotówki. Wówczas do Ministerstwa Finansów trafia niezgrabnie napisane pismo informu-
jące o „skarbie opatów”, który ma spoczywać w ukryciu niedaleko lubińskiego klasztoru…

choćby te najsłynniejsze, które przywo-
łano powyżej - szczególnie interesowały 
władze. Z tego powodu nawet z pozoru 
najbardziej sensacyjne pogłoski stawa-
ły się automatycznie przedmiotem docie-
kań, między innymi Wydziału II Służby 
Bezpieczeństwa. Także domniemanemu 
skarbowi z Lubinia postanowiono bacz-
niej się przyjrzeć.

Co kryje „skarb opatów”?

Czym jednak miałby być ów tajemni-
czy skarb? Na to pytanie, podobnie jak 
w wielu podobnych przypadkach, nie 
znamy odpowiedzi, gdyż kosztowno-
ści tych nigdy nie odnaleziono. Wiedzę 
możemy czerpać jedynie od samych in-
formatorów - autorów pisma z 1977 ro-
ku. Ich zdaniem „skarb opatów” skła-
dał się z 12 beczek wypełnionych po 

brzegi złotymi monetami. Jeżeli przyj-
miemy, że każda z tych beczek faktycz-
nie została w całości załadowana złotem, 
to całkowita wartość spoczywającego 
w nich kruszcu musiała być doprawdy 
imponująca.
Informacje o bogactwach zdawała się 
uwiarygodniać znana powszechnie wie-
dza o klasztorze benedyktynów w Lubi-
niu, powstałym w średniowieczu z fun-
dacji  króla Bolesława Szczodrego. 
Opactwo, dzięki hojnym darom książąt 
z rodu Piastów oraz lokalnych możnych, 
zgromadziło pokaźny majątek; dość 
wspomnieć, że jego własność stanowiły 
liczne wsie oraz miasta: Krzywiń i Świę-
ciechowa. Zdaniem informatorów, część 
posiadanego mienia miała zostać ukry-
ta na przełomie XVIII i XIX wieku przez 
mnichów chcących je ustrzec przed gra-
bieżami. A te w sięgającej niemal 1000 

lat historii klasztoru zdarzały się niejed-
nokrotnie; warto w tym miejscu wspo-
mnieć o mającym miejsce na około wiek 
przed rzekomym zakopaniem kosztow-
ności (podczas słynnego „potopu”) łupie-
skim ataku Szwedów.

Kto o nim wiedział?

Informatorem ministerstwa, a zara-
zem „strażnikiem tajemnicy skarbu”, 
był mieszkaniec Kościana, którego pra-
-pradziadek pełnił funkcję kościelnego 
w kościele klasztornym. Wiedza o skryt-
ce, w której umieszczono beczki ze zło-
tem była przekazywana w jego rodzinie 
z ojca na syna. Mężczyzna - wiekowy, 
bezdzietny inwalida wojenny - posta-
nowił podzielić się rodzinną tajemni-
cą ze znajomym, a następnie za jego na-
mową poinformował o fakcie władze 
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państwowe. W zamian za wyjawienie se-
kretu, mężczyźni domagali się 10% war-
tości znaleziska.
Ministerstwo Finansów nakazało zbada-
nie sprawy wojewodzie leszczyńskiemu. 
Urzędnicy z Leszna zdawali się jednak 
być sceptycznie nastawieni do wiado-
mości; po przesłuchaniu obu mężczyzn, 
przez pół roku nie podjęli żadnych dzia-
łań. Dopiero kolejne pismo informatorów 
do ministerstwa oraz obniżenie „znaleź-
nego” do 2% wartości skarbu spowodo-
wało reakcję. A jako że sprawa wiązała 
się z jednym z najstarszych klasztorów 
na ziemiach polskich, to oficjalnie prze-
kazano ją do zbadania wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków.
    

Czy istniały inne poszlaki?

Tym razem sprawę domniemanego 
skarbu potraktowano poważniej, łącząc 
ją z innymi zdarzeniami z przeszłości. 
Jednym z nich były tajemnicze prze-
szukania terenu, które zdaniem okolicz-
nych mieszkańców benedyktyni z Lu-
binia przeprowadzali w czasie, kiedy 
w Niemczech przejmował władzę Adolf 
Hitler. Czyżby obserwujący napię-
tą sytuację międzynarodową zakonni-
cy postanowili odnaleźć i zabezpieczyć 
skarb?
Kolejnym zagadkowym wydarzeniem 
było zawalenie się w 1937 roku frag-
mentu drogi biegnącej w stronę Bie-
żynia. Informacja ta sama w sobie nie 
przedstawiała żadnej wartości, ale w po-
łączeniu z przekazem o tajnym tunelu, 
u wylotu którego miano złożyć becz-
ki ze złotem, rzucała na sprawę nowe 
światło. Czy osuwisko mogło powstać 
w związku z zapadnięciem gruntu nad 
przejściem podziemnym?
Informatorzy przekazali także infor-
macje, co do których badający sprawę 
urzędnicy mieli poważne zastrzeżenia. 
Jedną z nich była wiadomość o mapach, 
jakie rzekomo ukryto w kuli erekcyjnej 
znajdującej się pod krzyżem wieńczą-
cym wieżę kościoła Narodzenia NMP. 

Mężczyźni nie zdawali sobie sprawy, 
że jej zawartość była doskonale znana 
i przedstawiała wartość wyłącznie histo-
ryczną. Pasjonaci tajemnic zapewne za-
uważą, że ukryte w kuli dokumenty mo-
gły wydać się „zwyczajne” wyłącznie 
osobom niewtajemniczonym. Mogą też 
uznać, że skoro skarb ukryli zakonnicy, 
do których należał kościół klasztorny 
i wieńcząca jego wieżę kula, to mogli 
oni już wcześniej „zadbać”, by znalazły 
się w niej nie budzące podejrzeń mate-
riały. Pomimo istniejących wątpliwości, 
ostatecznie zdecydowano o zleceniu ba-
dań radiestezyjnych mających ustalić, 
czy w okolicach klasztoru istnieje jaki-
kolwiek tajny tunel.

Jak go szukano?

Zdaniem informatorów, „na 90%” skarb 
ukryto w podziemnej komorze znajdującej 
się pod jedną z kapliczek niedaleko Lubi-
nia. Biec do niej miało podziemne przej-
ście o początku przy starym murze klasz-
tornym, od którego też rozpoczęto badania 
terenu. Przeprowadzający je rzeczoznaw-
cy zostali zobowiązani do zachowania ta-
jemnicy państwowej. Akcję zorganizowa-
no tak, by nie wzbudzać sensacji wśród 
okolicznych mieszkańców.
Pomimo sporych nadziei, otrzymane wy-
niki okazały się niejednoznaczne. Przyrzą-
dy pomiarowe wykazały co prawda po-
dejrzane anomalie w okolicach murów 
klasztoru oraz niedaleko jednej z kapli-
czek, jednak było to stanowczo za mało, 
gdyż zakłócenia mógł wywołać nie tylko 
wydrążony przez człowieka (a następnie 
zalany przez naturę) tunel, ale i podziem-
ny ciek wodny. Wątpliwości sceptyków 
wzbudzała również zastosowana metoda 
badawcza. Radiestezja, choć powszechnie 
wykorzystywana i uznawana przez sądy 
za istotny środek dowodowy, już w cza-
sach PRL-u była uważana za wysoce kon-
trowersyjną. Dlatego też części „anomalii” 
postanowiono dokładniej się przyjrzeć. 
Pretekstem okazały się mające miejsce 
niebawem badania archeologiczne.

Wykop wykonany podczas prac archeologicznych.

Czy istniał?

Zadaniem pracujących na miejscu archeo-
logów było wyłącznie naukowe zgłębienie 
historii klasztoru. Najpewniej nie wiedzieli 
oni, że wykonane przez nich wykopy mia-
ły jeszcze inne, mniej oficjalne znaczenie. 
I choć podczas prac badawczych archeolo-
dzy natrafili na szereg ciekawych znalezisk, 
to nie zlokalizowali tego najciekawszego 

- wejścia do tunelu, u którego końca spo-
czywał skarb.
Wszystko wskazuje więc na to, że „skarb 
opatów” okazał się wyłącznie rodzinną le-
gendą. Nie zapominajmy jednak, że w każ-
dej tego typu opowieści tkwi również ziar-
no prawdy. Kto wie, być może gdzieś pod 
ziemią nadal ukryta jest złota fortuna?

TEKST: TOMASZ MUSIELAK

U nas Twoja reklama
ŻYJE

cały miesiąc!Dzwoń: 603-668-780

AUTOPROMOCJA
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Wrastanie paznokcia to stan chorobowy, 
który następuje w momencie przerwania 
ciągłości naskórka przez płytkę paznok-
cia. Pojawia się wtedy bolesność, zaczer-
wienienie wału skórnego otaczającego 
płytkę. Gdy stan taki nie jest odpowied-
nio zaopatrzony, dochodzi do pogłębia-
nia się problemu, wysięku surowiczo- 
ropnego, a następnie hipergranulacji. 

Do gabinetu podologicznego można zgło-
sić się z każdym stanem zaawansowania 
wrastania. W przypadku zaawansowanych 
zmian, również jest możliwość wyprowa-
dzenia problemu i całkowitego pozbycia się 
stanu zapalnego. Zdarza się jednak, iż po 
danym czasie dochodzi do nawrotu proble-
mu, mimo właściwej pielęgnacji stóp i po-
prawnego skracania paznokci. Przyczyną 
ponownego wrastania jest najczęściej prze-
rost wałów okołopaznokciowych, które po 
długotrwale obecnych stanach zapalnych 
stawiają duży opór płytce paznokciowej, 
z powodu zbliznowaciałej, twardej struktu-
ry tkanki.
W odpowiedzi na opisany problem, po-
jawił się zabieg plastyki wałów okołopa-
znokciowych Metodą Arkady. Jest to po-
łączenie korekcji kształtu płytki paznokcia 

z chirurgicznym zabiegiem miejscowym, 
polegającym na wycięciu nadmiaru tkan-
ki okalającej paznokieć. Istotnym ele-
mentem tej Metody, odróżniającym ją od 
innych, jest ścisła współpraca podologa 
z lekarzem chirurgiem. Podolog, przygo-
towując palec do plastyki uzyskuje pra-
widłowy kształt paznokcia, co pozwa-
la lekarzowi na ustalenie linii cięcia we 
właściwych miejscach, dzięki temu palec 
po zabiegu pozostaje nie tylko bez boles-
nego problemu wrastania, bo dodatko-
wym, istotnym rezultatem jest estetyczny 
kształt palca, często dający spektakularny 
obraz efektu zabiegowego.
W związku, iż do mojego gabinetu sta-
le zgłaszają się osoby cierpiące z powo-
du wrastających paznokci w różnych eta-
pach zaawansowania, które w znaczący 
sposób utrudniaja codzienne funkcjono-
wanie, proponuję także opiekę podolo-
giczną - chirurgiczną, niejednokrotnie 
będąca ostatecznym zakończeniem przy-
krych dolegliwości.

Na załączonych zdjęciach przedsta-
wione są rezultaty z mojej praktyki 
z lekarzem współpracującym z gabine-
tem PODOlove.

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

Zaawansowany problem wrastania?

(50/2018)
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TEKST: MICHAŁ DUDKA

Jarosław Hampel jak za dawnych lat. Jarek zdaje się 
wracać do najwyższej dyspozycji. W wielkim stylu 
zwyciężył w pierwszym turnieju finałowym SEC (In-
dywidualne Mistrzostwa Europy) w Gnieźnie. Wy-
walczył aż 17 pkt. (na 18 możliwych). Piąty był Piotr 
Pawlicki (9 pkt.), a dwunasty Emil Sajfutdinow (6 
pkt.).

Młodzi leszczynianie w walce o najwyższe laury. 
Bartosz Smektała i Dominik Kubera z powodze-
niem przebrnęli przez półfinały Indywidualnych 
Mistrzostw Świata Juniorów. Przed nimi 3 rundy fi-
nałowe (pierwsza odbyła się już po wysłaniu do dru-
ku niniejszego wydania w łotewskim Daugavpils, 
druga 22 lipca w Lesznie i trzecia 28 września w cze-
skich Pardubicach).

„Żużel w Lesznie. 80 lat wrażeń”, czyli wyjątkowa wy-
stawa w Galerii Muzeum Okręgowego przy ul. Na-
rutowicza w Lesznie. Zwiedzający mają okazję po-
dziwiać wiele godnych uwagi eksponatów, m.in. 40 
motocykli. Wystawa będzie czynna do 16 listopada.

Byczki powalczą w finale. Reprezentujący Fogo Unię 

Leszno Bartosz Smektała i Szymon Szlauderbach 
wywalczyli w Poznaniu awans do finału Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski Par Klubowych, który 20 
lipca odbędzie się we Wrocławiu. Warto dodać, że 
Smektała zakończył zawody z kompletem punktów.

Dominik Kubera bez większych problemów awan-
sował do finału Indywidualnych Mistrzostw Europy 
Juniorów. Podczas półfinału w Pilznie, z 13 punkta-
mi na koncie, zajął drugie miejsce.

Rosja z Emilem Sajfutdinowem w składzie wywal-
czyła złoty medal w turnieju Speedway of Nations 
odpowiadającemu Mistrzostwom Świata Par. Polacy 
stanęli na najniższym stopniu podium.

PGE Ekstraliga

Mistrz z małym potknięciem. Podopieczni Piotra 
Barona polegli w Tarnowie w starciu z Jaskółkami 
47:43. Punktowali wszyscy, ale zabrakło liderów. 
Dość powiedzieć, że nikt nie zanotował 10 lub wię-
cej oczek. Na szczęście powrót na zwycięską ścież-
kę nastąpił już tydzień później, kiedy to Byki rozbiły 

przed własną publicznością toruńskie Anioły 54:36. 
Po czerwcowych pojedynkach Leszczynianie pozo-
stają zdecydowanym liderem tabeli.

Tarnów 47 – 43 Leszno 
(Hampel 3+2, Kołodziej 9, Pawlicki 8+1, Kurtz 5+1, 
Sajfutdinow 8, Smektała 5+1, Kubera 5+2)

Leszno 54 – 36 Toruń 
(Hampel 6, Kurtz 5, Sajfutdinow 13, Kołodziej 8+2, 
Pawlicki 8+2, Kubera 9, Smektała 5+1)

 

ŻUŻEL

Tabela PGE Ekstraligi

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans

1. Fogo Unia Leszno 9 17 +128

2. Betard Sparta Wrocław 9 12 +46

3. Cash Broker Stal Gorzów 9 12 +29

4. forBET Włókniarz Częstochowa 9 11 +2

5. Grupa Azoty Unia Tarnów 9 8 -48

6. Falubaz Zielona Góra 9 7 -14

7. Get Well Toruń 9 7 -57

8. MrGarden GKM Grudziądz 9 6 -86

SZYBOWNICTWO
W Lesznie odbyły się Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub A oraz Re-
gionalne Zawody Szybowcowe w klasach Klub A i Klub B. Te najważniejsze roz-
strzygnięcia, a więc Mistrzostwa Polski, były szczęśliwe dla Tomasza Rubaja 
z Aeroklubu Gliwickiego. Podium uzupełnili Tomasz Hornik (Aeroklub Nadwiślań-
ski) i Jakub Barszcz (Aeroklub Orląt).

PIŁKA NOŻNA
Duży sukces reprezentantów Football Academy Leszno rocznika 2005. W Margo-
ninie odbył się finał Mistrzostw Wielkopolski, w którym zmierzyły się najlepsze 
zespoły poszczególnych Okręgowych Związków Piłki Nożnej. Podopieczni tre-
nera Mikołaja Patka triumfowali w turnieju i już jako Mistrz Wielkopolski wezmą 
udział w finale Mistrzostw Polski „Nike Cup”.

Leszczyńscy trampkarze bezkonkurencyjni. Stainer Polonia 1912 Leszno w pięk-
nym stylu wywalczyła tytuł Mistrza Okręgu Leszczyńskiego w kategorii trampka-
rzy. Dodajmy, że w sezonie ani razu nie posmakowali goryczy porażki. Finałowy 
dwumecz z Gromem Czacz zwyciężyli aż 18:3 (8:3 i 10:0).

Triumf na zakończenie. Piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno zakończyli sezon na 
IV-ligowych boiskach zwycięstwem 2:1 nad ekipą PKS Racot. Całe rozgrywki za-
kończyli na siódmym miejscu.

TENIS
Leszczyński tenis w nowej odsłonie. Klub Tenisowy Sporting i Klub Tenisowy Kor-
ty Leszno łączą siły. W planach współpracujących właścicieli jest m.in. stworzenie 
solidnego ośrodka treningowego i znaczny wzrost liczby mieszkańców Leszna 
trenujących tenis.

WARCABY
Trzej reprezentanci UKS Roszady Lipno – Dawid Franek, Filip Kujawa i Mateusz 
Wysokiński – znaleźli się w szeregach polskiej kadry na Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Świata w warcabach 64-polowych w Turcji. Ci trzej zawodnicy wywalczyli 
w sumie aż 8 medali: 5 srebrnych i 3 brązowe. Brawo!

TRIATHLON
Leszczynianka Agnieszka Jerzyk, podobnie jak przed rokiem, była najlepsza 
w gronie kobiet podczas Enea Ironman 5150 Warsaw Triathlon. W zawodach 
wzięło udział aż 1200 zawodniczek i zawodników.

PIŁKA RĘCZNA
Marcin Jaśkowski z KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zasilił szeregi Re-
alu Astromal Leszno. Zajmie miejsce kończącego sportową karierę Damiana 
Krystkowiaka. Kontrakty o kolejne dwa lata przedłużyli Mateusz Nowak i Michał 
Przekwas.

REKLAMA
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Recepta na bycie ze sobą
Niektórym potrzebny jest dreszczyk emocji, innym wystarczy ogień w kominku, lampka wina i stare, amerykańskie kino. Są jednak 
tacy, którzy wzajemnie chcą nieustannie zarażać się pasjami. Jeden za drugim wskoczy w strój strażacki, chwyci za kijki do nornic 
walking’u albo przebiegnie trasę ultra po górach. Czy wspólna pasja w związku to coś, nad czym warto pracować?

Trzydzieści lat temu, związek dwoj-
ga ludzi często opierał się na rygo-
rystycznym podziale ról. On zara-

biał pieniądze, ona pilnowała domostwa. 
Wakacje były z reguły jedynym momen-
tem w roku, kiedy rodzina spędzała czas 
razem, a małżeństwa funkcjonowały ze 
sobą przez dwa tygodnie od rana do wie-
czora. Pojęcie pasji, jeśli już istniało, to 
prędzej w gronie mężczyzn, przy karcia-
nym stole z unoszącym się dymem pa-
pierosowym i szklaną butelką wypełnio-
ną trunkiem. Czy było dobrze? Na pewno 
nie było w porządku, nie było sprawied-
liwie. Dziś niektórym udaje się nadrobić 
stracony czas, inni żyją na wzór nowego 
modelu małżeństwa, gdzie partnerstwo 
odgrywa jedną z głównych ról.

Danka i Tadeusz

Są małżeństwem od 33 lat. W dzieciń-
stwie każde wakacje spędzali na obozach 

rekordy. Wspólną pasją zarazili całkiem 
sporą grupę przyjaciół. W marcu wybra-
li się 20 osobową ekipą w Góry Sowie, 
a niedawno zdobyli wspólnie Babią Gó-
rę. Kiedy pada pytanie: dlaczego to robią, 
Danka uśmiecha się i mówi, że za karę. 
Dla Tadeusza najważniejszy jest smak pi-
wa, które wypija w schronisku. Po chwi-
li razem dodają, że nic im tego wspólne-
go czasu nie zastąpi, nikt tych wspomnień 
nie odbierze.

Agnieszka i Paweł

W tym roku będą świętować 10 rocznicę 
ślubu. Poznali się podczas obozu sporto-
wego, ale ich drogi zeszły się z powrotem 
dopiero po kilku latach. Sport towarzy-
szy im od zawsze, dziś już zawodowo. 
Wszystko zaczęło się kilka lat temu, pod-
czas pierwszych startów Pawła w zawo-
dach Firefighter Combat Challange. Naj-
pierw Agnieszka występowała z dwójką 
synów w roli kibica, choć wewnątrz czu-
ła ogromny strach o męża, ponieważ kon-
kurencje, które są do pokonania nazywa 
się „2 najcięższymi minutami  w spor-
cie” (wśród wszystkich dyscyplin spor-
towych, jakie istnieją). Zawodnik jest 

ubrany w strój bojowy, hełm, ma podpię-
tą butlę do maski i z 20-kilogramowym 
pakietem na ramieniu musi wbiec na 3 
piętro metalowej konstrukcji. Następnie 
wciąga 20-kilogramowy ciężarek z dołu 
do góry, zbiega i przesuwa kowadło wa-
żące 70 kg za pomocą młota. Następnie 
biegnie slalomem po linię wodną, chwy-
ta wąż i biegnie z nim dalej, by po chwili 
trafić strumieniem wody do celu. Na koń-
cu czeka na niego 80-kilogramowy ma-
nekin, którego trzeba przeciągnąć o 30 
metrów. Widząc starty tandemów miesza-
nych, Agnieszka postanowiła, że chce do-
trzymać towarzystwa mężowi. Rozpoczę-
li wspólne przygotowania, treningi, które 
mocno dały jej w kość. Nie odpuściła. 
Dalej realizowali kolejne zadania. Ukła-
daniem treningów zajmuje się Paweł, Aga 
robi wszystko jak każe i podporządkowu-
je się bez grymasów.
- Jest w tym dłużej, ma większe doświad-
czenie i ufam mu - tłumaczy.
A on daje jej wskazówki, uwagi, moty-

wuje do jeszcze lepszego wyniku i wspie-
ra na każdym kroku. Obydwoje stwier-
dzają, że najważniejsze jest w tym to, 
że robią to razem. Kiedy stoją na starcie 
i przekraczają linię mety, to każdy wie, 

wędrownych. W podróż poślubną wy-
brali się do Zakopanego. Kiedy sami zo-
stali rodzicami, wczasy nadal spędzali 
na górskich szlakach. Co dziwne Danka 
od dziecka borykała się z lękiem przed 
wysokością, a przełomowy był dla niej 
udział w rajdzie z Doliny Chochołow-
skiej, gdzie pokonała swój strach i prze-
łęcz Krzyżne. Dziś małżeństwu do zdo-
bycia Korony Gór Polskich brakuje już 
tylko wejścia na szczyt Gór Świętokrzy-
skich. Motorem napędowym jest tu Tade-
usz, który planuje coraz to nowe wyjaz-
dy. Dla niej przyjemnością byłby wyjazd 
nad morze. Przez te wszystkie lata, jak sa-
ma mówi, zaciskała zęby i zgadzała się 
na wszystko, aż w końcu poczuła, że sa-
ma to uwielbia i jest to najlepszy czas dla 
nich, dla bycia ze sobą, wspierania się 
na trasie. Kiedy przyszła moda na mar-
sze z kijkami, kupili dwa komplety i ru-
szyli w drogę. Razem. Co roku startują 
w Maratonie Leszczyńskim i biją swoje 

Danka i Tadeusz
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że dał z siebie wszystko, aby nie zawieść. 
Trasę pokonują „na pół”.
- Kiedy ciągnę manekina i słyszę z ust 
Pawła: Teraz Aguś, przyspiesz, przy-
spiesz! Nagle okazuje się, że napraw-
dę mam  jeszcze  siły  -  ekscytuje  się 
Agnieszka.
Zeszłoroczny sezon był ich pierwszym 
wspólnym. Zajęli 3 miejsce na European 
Firefighter Combar Challange. W tego-
rocznym, pierwszym starcie zdobyli naj-
wyższe pudło. Co Paweł odpowiedział na 
główne pytanie tej rozmowy?
- Trenujemy razem, bo to daje nam mo-
tywację do jeszcze cięższej pracy. Ja mu-
szę się dla niej bardziej starać - i patrząc 
w jej stronę dopowiada: - Ty jesteś jedną 
z najlepszych w Europie. Mamy wspólny 
cel i to nas nieustannie do siebie zbliża.
Rok temu w prezencie gwiazdkowym, 
podarował Agnieszce  różowy hełm 
strażacki.

Iwona i Wojtek

Są „po słowie” już 19 lat. W 2014 roku 
po raz pierwszy wspólnie wyszli „pobie-
gać”, takie było ich postanowienie no-
woroczne. Wcześniej kupili bieżnię, ale 
służyła głównie jako wieszak na ubra-
nia. Bieganie daje im przede wszystkim 
możliwość spędzania razem czasu, a tak-
że pozwala przedyskutować kilka kwestii 

mają już półmaratony, maratony, a także 
ultramaratony. Ostatnie, a zarazem naj-
większe ich dotychczasowe osiągnięcia 
to ukończenie 70 km trasy Łemkowyna 
Ultra Trial w Bieszczadach i 71 km trasy 
w Karkonoszach (Chojnik - Siedemdzie-
siątka z hakiem). Dla Wojtka biegi ultra 
są próbą charakterów, ewidentnym do-
wodem na wzajemne wsparcie. Emocje, 
które towarzyszą im po kilkunastu go-
dzinach biegu w trudnych warunkach są 
nie do opisania, a jednocześnie dają do 
zrozumienia, że to nad czym pracowa-
li razem przez ostatnie 4 miesiące miało 
sens. Iwona twierdzi, że realizacja tej pa-
sji wymagała od niej poznania się wza-
jemnie od nowa. Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, a każdy kolejny bieg wymaga 
jeszcze większej dyscypliny, analizy błę-
dów i nie ma miejsca na chowanie urazy. 
Biegi uliczne pokonują ramię w ramię. 
Trasy ultra to obustronne poświęcenie 
i bezgraniczne zaufanie. Jeśli jedno ma 
kryzys, drugie przejmuje stery. Bieg koń-
czą wspólnie.
- Na mecie często czekają nasi syno-
wie, choć bardzo lubią gdy my jedziemy 
na zawody, a oni sami zostają w domu - 
śmieje się Iwona i dodaje: - Pasja to coś 
wspaniałego, tym bardziej, że robi się to 
z ukochaną osobą.

TEKST:
BARBARA MENDYKA

jeśli trening jest spokojnym wybiega-
niem. Każde z nich pracuje około 10-12 
godzin dziennie, więc bieganie jest tu re-
medium na stres. Wyliczyli, że tygodnio-
wo mają dzięki temu około 6-10 godzin 
na wspólne rozmowy. Jesienią wspólnie 
uzgadniają startowe ambicje na kolejny 
sezon, a logistyką związaną z wyjazdami 
zajmuje się Wojtek. Na wspólnym koncie 

Agnieszka i Paweł

Iwona i Wojtek
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Tutaj znajdziesz „Leszczyniaka”
GMINA RYDZYNA:

Dąbcze | nr 46 - Sklep Spożywczy ABC
Dąbcze | nr 10 - Sklep Spożywczy GROSZEK
Rydzyna | ul. Wolności 2 - Sklep Spożywczo-Warzywny
Rydzyna | ul. Kościuszki 2 - Sklep Spożywczy ABC
Rydzyna | Rynek 11 - Sklep Spożywczy
Rydzyna | Rynek 15 - Piekarnia-Cukiernia Gierczak
Rydzyna | Rynek 1 - Urząd Miasta i Gminy
Kłoda 5 | Stacja Paliw LOTOS
Kłoda | nr 126E - Sklep Spożywczy ABC
Kaczkowo | nr 29A - Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Robczysko | Sklep Spożywczy JOKER

GMINA BOJANOWO:

Bojanowo | Rynek 10 - Miejska Biblioteka Publiczna
Bojanowo | Rynek 12 - Urząd Miejski Gminy Bojanowo
Bojanowo | ul. Dworcowa 1 - Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Bojanowo | ul. Stefana Bojanowskiego 4 - Piekarnia KOZLIK
Bojanowo | ul. Dworcowa 33 - Market Spożywczy EKO
Gołaszyn | nr 117 - Sklep Spożywczy
Gołaszyn | nr 6 - Sklep Spożywczy ABC

GMINA PONIEC:

Poniec | ul. Janiszewska 1- Sklep Spożywczy
Poniec | Rynek 26 - Market Spożywczy EKO
Poniec | Rynek 28 - Sklep Spożywczy ABC
Poniec | Rynek 18 - Sklep Przemysłowy TRAF
Poniec | Rynek 1 - Urząd Miasta i Gminy Poniec
Poniec | ul. Pocztowa 5 - Sklep Spożywczy ABC
Poniec | ul. Krobska 45 - Sklep Spożywczy GS Poniec
Poniec | ul. Krobska 45a - Biblioteka Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

GMINA KRZEMIENIEWO:

Pawłowice | ul. Mielżyńskich 4 - Sklep Spożywczy JOKER
Pawłowice | ul. Mielżyńskich 58 - Sklep Spożywczy ODIDO
Pawłowice | ul. Mielżyńskich 81E - Sklep Spożywczy ABC
Pawłowice | ul. Wielkopolska 91 - Sklep Spożywczy
Pawłowice | ul. Wielkopolska 55 - Sklep Spożywczy
Krzemieniewo | ul. Zielona 3 - Sklep Przemysłowy
Krzemieniewo | ul. Wiejska 109 - Sklep Spożywczy ABC
Drobnin | nr 46 - Sklep Spożywczy LIVIO
Garzyn | ul. Ogrodowa 1 - Sklep Spożywczy
Garzyn | Os. Słoneczne 9 - Sklep Spożywczy ABC

GMINA OSIECZNA:

Dobramyśl | nr 3A - Sklep Spożywczy
Kąkolewo | ul. Leszczyńska 1A - Stacja Paliw
Kąkolewo | ul. Dworcowa 4 - Sklep Spożywczy ABC
Kąkolewo | ul. Krzywińska 29 - Sklep Spożywczy
Kąkolewo | ul. Wesoła 4 - Sprzedaż Pasz

Grodzisko | nr 3B - Sklep Spożywczy LIVIO
Grodzisko | nr 1D - Sklep Spożywczy
Świerczyna | nr 53
Świerczyna | nr 100F
Wojnowice | Sklep Spożywczy
Popowo Wonieskie | Sklep Spożywczy ABC
Osieczna | ul. Kościuszki 36A - Sklep Spożywczy LIVIO
Osieczna | ul. Kopernika 4A - sklep spożywczy
Osieczna | ul. Łoniewska 2 - Stacja Paliw BLISKA
Osieczna | Rynek 27 - sklep spożywczy

GMINA KRZYWIŃ:

Krzywiń | Rynek 7 - Sklep Owoce-Warzywa
Krzywiń | Rynek 13 - Sklep Spożywczy ABC
Krzywiń | ul. Kościańska 17 - Sklep Spożywczy
Krzywiń | ul. Działkowa 1 - Piekarnia JTJ

GMINA LIPNO:

Goniembice | sklep spożywczy
Górka Duchowna | sklep spożywczy ABC
Radomicko | nr 63 - sklep spożywczy
Lipno | ul. Leszczyńska 7 - Stacja Paliw MARKOWSKI
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 1 - sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 5 - sklep spożywczy SPAR Express
Lipno | ul. Powstańców Wlkp. 37 - sklep spożywczy SIEĆ 34
Wilkowice | ul. Święciechowska 2 - sklep spożywczy ABC
Wilkowice | ul. Św. Marcin 1- Piekarnia-Cukiernia GRYGIER
Wilkowice | ul. Lipowa 114 - sklep spożywczy LIVIO

GMINA ŚWIĘCIECHOWA:

Święciechowa | ul. Plater 16 - sklep spożywczy
Święciechowa | ul. Plater 23 - sklep spożywczy ABC
Święciechowa | ul. Wolności 25 - sklep spożywczy
Święciechowa | ul. Leszczyńska 36 - Stacja Paliw JESPOL
Gołanice | ul. Parkowa 3 - sklep spożywczy ABC
Niechłód | nr 22 - sklep spożywczy
Trzebiny | nr 42 - sklep spożywczy LIVIO
Długie Stare | ul. Jesienna 5B - sklep spożywczy
Długie Stare | ul. Wiosenna 7 - sklep spożywczy
Lasocice | ul. Słoneczna 45 - sklep spożywczy ABC

GMINA WŁOSZAKOWICE:

Krzycko Wielkie | ul. Szkolna 1 - Sklep Spożywczy ABC
Krzycko Wielkie | 700 -lecia 2 - Sklep Spożywczy LIVIO
Krzycko Małe | ul. Główna 35 Sklep Spożywczy
Krzycko Małe | ul. Główna 106 Sklep Spożywczy ABC
Sądzia | nr 40A - Sklep Spożywczy
Bukówiec Górny | ul. Powstańców Wielkopolskich 126 - sklep spożywczy ABC
Bukówiec Górny | ul. Machcińska 2 - sklep spożywczy ABC
Dłużyna | nr 5A sklep spożywczy ABC
Grotniki | ul. Piaskowa 3 - sklep spożywczy ABC
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Lista punktów,
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Grotniki | ul. Wiejska 18 - sklep spożywczy
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 33 stacja paliw
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 18A - kiosk
Włoszakowice | ul. Kurpińskiego 6A - sklep 
spożywczo-monopolowy
Włoszakowice | ul. Powstańców Wielkopolskich 20A Sta-
cja Paliw
Włoszakowice | ul. Powstańców Wielkopolskich 17 - 
sklep spożywczy ABC
Włoszakowice | Pl. 21 października 2 - WODSTAL sklep 
armatura grzewczo-sanitarna
Jezierzyce Kościelne | ul. Leszczyńska 39 sklep spożywczy ABC

GMINA WIJEWO:

Zaborówiec | ul. Powstańców Wielkopolskich - sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Brenno | ul. Kościelna 13 - sklep spożywczy DAGMARA
Brenno | ul. Jeziorna 6 - sklep spożywczy SKLEP POLSKI
Brenno | ul. Powstańców wielkopolskich 13 - sklep spożywczy LEVIATAN
Wijewo | ul. Witosa 9 - sklep spożywczy EKO
Wijewo | ul. Witosa 3 - sklep spożywczy GS WIJEWO
Wijewo | ul. Witosa 57 - stacja paliw BLISKA
Wijewo | ul. Handlowa 10 - sklep spożywczy GROSZEK

MIASTO LESZNO:

Leszno | ul. Ogrody 4 sklep spożywczy
Leszno | ul. Ostroroga 42 sklep spożywczy
Leszno | ul. 17 Stycznia 27 - sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Lipowa 39 sklep spożywczy ABC
Leszno | Al. Konstytucji 3 Maja 10 Stacja Paliw Pieprzyk
Leszno | ul. Dożynkowa sklep spożywczy
Leszno | ul. 55 Pułku Piechoty 36 - sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Luksemburska 1 stacja paliw ORLEN
Leszno | ul. Holenderska 32 Sklep Spożywczy
Leszno | ul. Kubańska 2 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Węgierska 15 sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno | ul. Armii Krajowej 15 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Sułkowskiego 46 - sklep spożywczy SUŁKOWSKI
Leszno | ul. Sułkowskiego 46 - sklep spożywczo-warzywny CIEŚLAK
Leszno | Al. Jana Pawła II 16 - CH Manhattan, kiosk
Leszno | ul. Os. Wieniawa 41 - sklep spożywczy GS Osieczna
Leszno | ul. Opalińskich 2 sklep spożywczy PSS Społem
Leszno | ul. Zacisze 16 - stacja paliw
Leszno | ul. Mickiewicza 5 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Leszno | ul. Rejtana 74 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Zamenhofa 7 sklep spożywczy RABAT
Leszno | ul. Zamenhofa 25 sklep spożywczy LIVIO
Leszno | ul. Sygietyńskiego 22 sklep spożywczy ABC
Leszno | ul. Machnikowskiego 22 - sklep spożywczy
Leszno | ul. Westerplatte 10, sklep zoologiczny “Rudzik”
Leszno | ul. Słowiańska 61, lokal “Pasja Kasi”
Leszno | ul. Dąbrowskiego 15, piekarnia PSS Społem
Leszno | ul. Słowiańska 45
Leszno | ul. Słowiańska 24

Leszno | ul. Słowiańska 20 Sklep Spożywczy 
CHATA POLSKA
Leszno | ul. Nowy Rynek 11 - sklep spożywczy 
ŻABKA
Leszno | ul. Rynek 11
Leszno | ul. B. Chrobrego 36 sklep wielobran-
żowy BLIŻEJ NATURY
Leszno | Pl. Kościuszki 4B - Starostwo Powia-
towe w Lesznie
Leszno | Al. Jana Pawła II 21 - Urząd Miasta Leszna

Leszno | ul. Jagiellońska 17 - Sklep Spożywczy PSS Społem
Leszno | Rynek 30 - Salonik prasowy
Leszno | ul. Słowiańska 34 - Piekarnia Cukiernia Kurasiak
Leszno | ul. Wróblewskiego 26 - Piekarnia Cukiernia Kurasiak
Leszno | ul. Słowiańska - sklep spożywczy naprzeciwko Piekarni-Cukierni Kurasiak
Leszno | ul. Kąkolewska 20 - Stacja Paliw PIEPRZYK
Leszno | al. Konstytucji 3 Maja 3 - Stacja Paliw LUKOIL
Leszno | przy sklepie PIOTR i PAWEŁ, CH Nasze Leszno
Leszno | Al. Jana Pawła 2 16 - CH Manhattan, kawiarnia ICE CAFE
Leszno | Al. Konstytucji 3 Maja 12 - Galeria Leszno, ETNO CAFE
Leszno | ul. Niepodległości 33 - kiosk prasowy
Leszno/Gronowo | ul. Gronowska 57 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Gronowo | ul. Gronowska 65 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Gronowo | ul. Kmicica 1B - sklep spożywczy MALINKA
Leszno/Grzybowo | stacja paliw
Leszno/Grzybowo | sklep ABC
Leszno/Strzyżewice | ul. Balonowa 35 - stacja paliw LOTOS
Leszno/Strzyżewice | ul. Lotnicza 32 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Strzyżewice | ul. Szybowników 22 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Zaborowo | ul. Rynek Zaborowski 40 - sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zaborowo | ul. 1 Maja 46 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Zatorze | ul. Wiejska 15 - sklep spożywczy GROSIK
Leszno/Zatorze | ul. Czarnieckiego 14 - sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Kochanowskiego 4 - sklep spożywczy GROSIK
Leszno/Zatorze | ul. Łanowa - sklep spożywczy ADAMS
Leszno/Zatorze | ul. Wyszyńskiego - sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Święciechowska 18 - sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zatorze | ul. Święciechowska 81 - Stacja Paliw EMKA
Leszno/Zatorze | ul. Łużycka 1 - sklep spożywczy LEWIATAN
Leszno/Zatorze | ul. Okrzei 21 - sklep spożywczy
Leszno/Zatorze | ul. Okrzei 62 - sklep spożywczy ABC
Leszno/Zatorze | ul. Św. Franciszka z Asyżu 2 - Pasaż Zatorze

PONADTO “LESZCZYNIAKA” MOŻESZ POCZYTAĆ
NA RYNKU W:

Kawiarni “Delicje”
Kawiarni “Dolce Latte”
Hotelu “Wieniawa”
Restauracji “Pocztówka z Wakacji”
Lunch Bar “Etam”
Restauracja “Primavera”
Biblioteka Ratuszowa
Restauracja “Figaro”
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Aktywne dzieci aktywnych rodziców
Największym pragnieniem rodzica jest zdrowe i szczęśliwe dziecko. Jak zatem nie tłumić w maluchu jego naturalnej potrzeby ciągłego 
ruchu? Przede wszystkim sami powinniśmy być wzorem do naśladowania. 

Badania naukowe już 
niejednokrotnie wyka-
zały, że aktywni rodzice 
posiadają aktywne dzie-
ci. Im rzadziej dziecko wi-
dzi nas w pozycji siedzą-
cej z pilotem w ręku tym 
częściej samo będzie wy-
bierało ruchowe atrak-
cje i zabawy. Oczywiście 

nie chodzi o przesadną 
eksploatację i sporty wy-
czynowe w wykonaniu 
dwulatka. Zdrowy roz-
sądek jest tu niezbęd-
ny, ale przede wszystkim 
należy zrozumieć, że to 
nasz maluch dyktuje wa-
runki dotyczące dystan-
su  i czasu trwania takich 

treningów. Regularność 
będzie miała sens tylko 
wtedy, gdy nie będzie-
my oczekiwać rzeczy 
niemożliwych, a  zdro-
we nawyki szybko wejdą 
dziecku w krew.
Czy należy pozwolić wy-
bierać dziecku, to na co 
ma właśnie ochotę? Jak 

najbardziej, bo każdy lu-
bi, gdy inni liczą się z je-
go zdaniem. Tym bardziej 
nie zmuszajmy dzieci do 
czegoś, co nie wychodzi 
im zbyt dobrze lub przed 
czym czują strach. Meto-
da nauki pływania pole-
gająca na wrzuceniu do 
wody nie wchodzi w grę.

Kluczem do sukcesu ze 
starszakami może okazać 
się współzawodnictwo. 
Rodzinne zawody, wy-
ścigi lub konkursy z na-
grodami pozwolą po-
znać smak zwycięstwa, 
ale też nauczą jak god-
nie przegrywać. O czym 
nie wolno zapomnieć? 

O  paliwie, czyli odpo-
wiednio zbilansowa-
nej diecie. Każdy ubytek 
energii w młodym cie-
le powinien zostać uzu-
pełniony. Straconą ener-
gię należy odbudować 
porządną regeneracją 
i… pyszną porcją lodów 
owocowych.

0-2+
Wózek biegowy
Jeśli jesteś miłośnikiem biega-
nia, to najprostszym sposo-
bem pokazania dziecku, 
że aktywnie spędzasz 
czas wolny, jest za-
branie go ze so-
bą na trening. 
Maluch w wygod-
nym wózku spo-
kojnie może za-
liczyć drzemkę 
regeneracyjną, 
a jeśli jest akurat 
w fazie aktywno-
ści na pewno chęt-
nie będzie zwiedzał 
okolicę. Wybieraj za-
tem ścieżki, na których 
cały czas coś się dzieje. 
Polne trasy zostaw sobie na 
trening sam na sam. Pamiętaj 
jednak, że koniec  zabawy wyzna-
cza dziecko. Musisz być przygotowany 
na kilka opcji powrotu do domu.

2-4+
Rowerek  biegowy

Kiedy Twoja pociecha sama potrafi stabil-
nie poruszać się na rowerku bez pedałów, 

jest to idealna okazja do wspólnego trenin-
gu. Ty zakładasz rolki, a trasę pokonujecie ramię 

w ramię. Swoje tempo dostosuj do możliwości dzie-
cka i nie staraj się go podkręcać. Im bardziej będzie sta-

bilne, tym dłuższy dystans uda wam się pokonać.

4-6+
Nauka pływania

W tym wieku bez przeszkód można rozpocząć pływa-
nie w basenie sportowym. Być może okaże się, że 

ta zabawa przerodzi się w wielką pasję i nasz 
maluch będzie chciał uczęszczać do klasy 

pływackiej. Jeśli sam czujesz się na siłach, 
by prawidłowo nauczyć dziecko pływać, 

to wspólna zabawa gwarantowana. Je-
żeli jednak wolisz przekazać to profe-
sjonaliście, zyskujesz godzinę czasu 
na swój trening.

Sorbet to nic innego jak 
mrożony mus owocowy 
z dodatkiem wody i cu-
kru, który z  powodze-
niem można zastąpić 
miodem.  Jak się do tego 
zabrać? Jeśli wybierasz 
opcję ze świeżych owo-
ców, najpierw dokładnie 

je umyj, a później zblen-
duj na jednolitą masę 
(mogą to być też gotowe 
mrożonki). Rozpuść pół 
szklanki miodu w 100 ml 
wody i dodaj do wcześ-
niej zblendowanych owo-
ców. Wymieszaj masę 
i przelej w przygotowane 

wcześniej plastikowe pu-
dełeczka. Możesz też ku-
pić gotowe sylikonowe 
foremki do lodów, wów-
czas radość dzieci będzie 
jeszcze większa. Wstaw 
do zamrażarki, a po kilku 
godzinach częstuj latorośl 
zdrową przekąską.

Domowy sorbet ze świeżych owoców
Lato to bezkonkurencyjnie ulubio-
na pora roku dzieci i dorosłych. Ci 
pierwsi za główne letnie menu uwa-
żają oczywiście lody. Jeśli często pro-
testujesz na prośby swoich pociech, 
bo uważasz, że tych łakoci jest za 
wiele, znajdź kilka minut i przygo-
tuj pyszny domowy sorbet owocowy. 
Bez konserwantów, bez sztucznych 
barwników. Tylko to, co sama wrzu-
cisz do blendera i zamrażarki.

Jeśli masz chęć na bardziej kaloryczną wersję,
dodaj do musu odrobinę słodkiej śmietanki 30%. 

STRONĘ OPRACOWAŁA:
BARBARA MENDYKA
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TEKST: BARBARA MENDYKA

Beata Budzyńska
Jestem dumna…

...z czworga moich dorosłych dzieci oraz pięciorga 
wnucząt. Patrycja jest socjologiem po York University 
w Toronto, Marta – muzykiem po Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu, Weronika jest filologiem po UAM 
w Poznaniu, a Wojtek absolwentem tego samego li-
ceum co ja. Moje wnuki, Antosia, Teodor, Stasiu, Lena 
i Róża to moja radość życia codziennego. Każdego 
dnia doceniam ich obecność, nawet tę na odległość. 

Nie narzekam…
...na nudę, bo nie jest mi dane jej zaznać. Od 
18 lat tworzę Zawodową Rodzinę Zastępczą, 
a praca w Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie jest moją wielką pasją. Jednocześnie jest 
to zajęcie bardzo absorbujące każdą chwilę 
w ciągu dnia. Ciężko byłoby mi usiąść z założo-
nymi rękami i stwierdzić, że nie mam co robić. 
Jednak wsparcie i zaufanie jakie otrzymałam 
od PCPR wszystko wynagradza.

Szaleję na punkcie…
...aktywnego trybu życia, bo sprawia, że nawet 
życie codzienne staje się przygodą. Niedawno, 
podczas rowerowego wypadu za miasto, ra-
zem z przyjaciółka odkryłyśmy zakamuflowaną 
hodowlę owiec. Uprawiam sport i staram się 
dobrze odżywiać. Od dwóch lat morsuję, a mo-
ment zanurzenia ciała w lodowatej wodzie jest 
dla mnie za każdym razem tak samo ekscytują-
cy. Wierzę w złotą zasadę, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć i u mnie sprawdza się wzorowo.

W moim domu…
Oglądam amerykańskie filmy z lat 50 i 60. Aktorzy z te-
go okresu - Rita  Hayworth, Claudia Cardinale, Audrey 
Hepburn, Omar Sharif są moimi faworytami. Kocham też 
muzykę filmową, szczególnie tę ponadczasową w wyko-
naniu najwybitniejszego piosenkarza – Franka Sinatry.

Osiągnęłam…
...wewnętrzny spokój zaraz po skończeniu 50-tki. 
Odkryłam wówczas, że nie ma granicy wieku, która 
określa nas ludzi i nakazuje by być kimś takim, czy 
siakim. Dziś już wiem, że jak powiedział Antoin de 
Saint-Exupery „Nigdy nie jest za późno, by coś zro-
bić, działać należy teraz”. Dzięki tej prostej dewizie 
odnalazłam w sobie dość odwagi, by uwolnić się od 
toksycznych osób, które sukcesywnie pochłaniały 
moją pozytywną energię. Jednak największym osiąg-
nięciem jest zdobycie wyższego wykształcenia przez 
moją podopieczną.  Była jedną z nielicznych w kraju 
studiujących wychowanek rodzin zastępczy. To oczy-
wiście w większości jej zasługa, ale nic dziwnego, bo 
jest naprawdę wspaniałą i mądrą dziewczyną.

Nauczyłam się…
...radzić sobie w każdej życiowej sytuacji. Sta-
ram się żyć pogodnie i myśleć pozytywnie, cie-
szyć drobnostkami takimi jak zapach lawendy 
w ogródku. Stawiam sobie nowe cele i bez-
względnie je realizuję, nawet jeśli wymagają 
sporych wyrzeczeń.

Ostatnio odkryłam…
...Akademię Długowieczności , ale o efektach takiej 
odnowy biologicznej będę mogła poinformować do-
piero za… 40 lat (uśmiecha się serdecznie).

Urodziła się w Lesznie w 1958 roku. Ab-
solwentka leszczyńskiego I  Liceum 
Ogólnokształcącego i zielonogórskie-
go Studium Turystyczno – Hotelarskie-
go. Nabyte umiejętności wykorzystuje 
prowadząc od 1996 roku hotel dla psów 
i małych zwierząt. I jakby mało było jej 
sukcesów zawodowych, od ponad 16 lat 
z powodzeniem pełni funkcję rodziny za-
stępczej. Nie znosi kłamstwa, ucieka od 
fałszywych osób i bezinteresownej za-
wiści. Poznajcie Beatę Budzyńską, miłoś-
niczkę morsowania i dwóch kółek.
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Humor
na lipcowe dni

Na lekcji biologii nauczycielka mówi:  
- Pamiętajcie, że nie wolno całować kot-
ków ani piesków, bo od tego mogą się 
przenosić różne groźne zarazki. A może 
ktoś z was ma na to przykład?  
Zgłasza się Jasio:  
- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia całowa-
ła raz kotka.  
- I co?  
- No i zdechł. 

:-)

Chirurg do pacjenta:  
- Usunięcie tego gwoździa z pana głowy 
będzie kosztowało dwa tysiące złotych.  
- Ale przecież ja mam ubezpieczenie w 
NFZ!  
- Na podstawie samego ubezpiecze-
nia możemy go lekko przygiąć, żeby nie 
przeszkadzał. 

:-)

Pani na lekcji:  
- Niech ktoś ułoży zdanie z jednym pta-
kiem.  
Zgłasza się Jasiu:  
- Facet przyszedł do domu pijany jak szpak.  
- Brawo, a spróbuj z dwoma ptakami.  
- Facet przyszedł do domu pijany jak szpak 
i wywinął orła.  
- Brawo! Dostaniesz piątkę jak ułożysz zda-
nie z trzema ptakami. 
- Facet przyszedł do domu pijany jak szpak, 
wywinął orła i puścił pawia.  
- Jasiu... postawię ci szóstkę, jak ułożysz z 
pięcioma ptakami.  
- Facet przyszedł do domu pijany jak szpak, 
wywinął orła i puścił pawia, a z nosa pole-
ciały mu dwa gile. 
- Jasiu, szóstka na semestr, jeśli ułożysz z 6 
ptakami.  
- Facet przyszedł do domu pijany jak szpak, 
wywinął orła i puścił pawia, z nosa pole-
ciały mu dwa gile, a potem znowu poszedł 
chlać na sępa. 

:-)

- A jak pan zasypia?  
- Bez problemu. Liczę owce przed snem... 
- Do której zdąży pan doliczyć, zanim pan 
zaśnie?  
- Do trzeciej...  
- Tak szybko?  
- No, czasem do wpół do czwartej 
zejdzie…

:-)

Mama pyta się swego synka:  
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?  
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytu-
ją, a ja o niczym nic nie wiem. 

:-)

U dentysty: 
- Ile kosztuje wyrwanie zęba? 
- 100 złotych. 
- 100 złotych za kilka minut pracy?! 
- Jeśli pan chce, mogę wyrywać powoli. 

:-)

Ojciec i syn siedzą przy stole:  
- Tato, może następnym razem będziecie z 
mamą trochę ciszej?  
- Co?! 
- Nie wygłupiaj się. Wiem, co słychać, gdy 
ludzie uprawiają seks!  
- Ale ja wczoraj miałem nockę w robocie... 

:-)

Hotel. Recepcjonista zagaja do nowo przy-
byłej pary:  
- Urlop?  
- Tak. 
- A dzieci państwo posiadają?  
- Posiadają... 
- A to tym razem państwo nie zabrali?  
- A no nie zabrali. 
- Zatem tylko we dwoje - romantyczny wy-
pad!  
- Dokładnie. 
- A kto został z dziećmi?  
- Żona.

:-)

Katechetka pyta Jasia:  
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju?  
- Jesienią.  
- A dlaczego akurat jesienią? - pyta zdzi-
wiona katechetka.  
- Bo wtedy dojrzewają jabłka. 

:-)

Jedzie pasażer taksówką i chwyta taksów-
karza delikatnie za ramię żeby powiedzieć 
mu, gdzie ma się zatrzymać. Ten jak rażony 
piorunem wpada w poślizg, ledwo wyha-
mował, jest przerażony. Pasażer pyta: 
- Panie, co pan taki nerwowy?  
- Bo ja robię jako taksówkarz dopiero 
pierwszy dzień... wcześniej pracowałem 
w zakładzie pogrzebowym jako kierowca 
karawanu.
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

Lipiec przyniesie ci sporo zmian, mogą one następować bardzo szybko, 
ponieważ jedna będzie wynikała z drugiej. Ważne abyś umiał to zaak-
ceptować i cieszył się tym. Zdrowotnie uważaj na uszkodzenia stawów, 
mierz siły na zamiary, nie odwrotnie.

Byk (20.04 - 20.05)
Szybko zorientujesz się, że nie zawsze ludzie dobrze o tobie mówią, 
zwłaszcza kiedy sam nie do końca jesteś w porządku. Będziesz miał oka-
zję wynagrodzić komuś krzywdy, jakie wyrządziłeś. Nie daj się zwieść cu-
downym inwestycjom, możesz dużo stracić.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Pozamykasz pewne sprawy, w zasadzie większość z nich zacznie się roz-
wiązywać jeszcze z końcem czerwca, jednak lipiec będzie dla nich final-
ny. Czeka cię zmiana w życiu zawodowym, zmiana gruntu lub awans. 
Jedno i drugie przyjmij z radością.

Rak (21.06 - 22.07)
Nie próbuj udowadniać na siłę, że jesteś coś wart. Niestety w twoim 
przypadku wystarczy jedno słowo, abyś zapomniał o swojej wartości. Te-
raz będziesz odsuwał od siebie toksycznych ludzi i poczujesz, że żyjesz. 
Aktywnie spędzaj wolny czas.

Lew (23.07 - 22.08)
Zaniedbania sowicie dadzą o sobie znać, także nawet nie myśl o ko-
lejnym odkładaniu na później. Dostaniesz dobrą propozycję w kwe-
stiach zawodowych, skorzystaj z niej, bo powstanie z tego coś nowego 
i ambitnego.

Panna (23.08 - 22.09)
Ze sporym hukiem możesz zderzyć się z murem rzeczywistości, w zasa-
dzie to pozwoli ci się obudzić. Ludzie nie są idealni, a ciebie mogą brać 
za naiwnego. Postaw na swoim, a zobaczysz jak szybko może się coś 
zmienić.

Waga (23.09 - 22.10)
Nareszcie zaakceptujesz pewne aspekty swojego życia, jak również bę-
dziesz chciał pracować nad tym, co jesteś w stanie zmienić. Ogólnie li-
piec sprawi, że nastąpią w tobie niesamowite przemiany względem sie-
bie i otaczającego cię świata.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Będziesz wyczulony na to co mówią do ciebie inni, słusznie. Dzięki te-
mu zobaczysz wszystko w jego prawdziwych barwach. Postaraj się 
jednak teraz o więcej odpoczynku, bo twoje ciało już ci daje sygnały 
o przeciążeniu.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
W końcu dojrzejesz do tego, aby wprowadzać zmiany, które tobie bę-
dą ułatwiały życie. Przestaniesz się bać o swoją przyszłość, jednocześnie 
docenisz bardzo mocno, to co masz, jak również ludzi, którzy są wkoło 
ciebie.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Dostaniesz szansę od losu, aby poprawić swoją pozycję, ważne abyś nie 
przegapił tego momentu, tym razem schowaj w kieszeń swój racjona-
lizm i idź na żywioł. Zapowiada się bardzo pracowity miesiąc i obfitujący 
w różne spotkania.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Lipiec to u ciebie czas renowacji, remontów i zmian otoczenia. Wbrew 
twojej naturze, nie będziesz chciał z niczym czekać, tylko już, natych-
miast. Dzięki komuś z rodziny, poczujesz niesamowity przypływ sił 
witalnych.

Ryby (19.02 - 20.03)
Lubisz kiedy się sporo dzieje wkoło ciebie, ale tym razem trochę odpuść, 
mimo że lubisz żyć na krawędzi. Sam dokładasz sobie obowiązków, teraz 
postaraj się bardziej to dzielić i cieszyć się czasem wolnym.

Horoskop klasyczny miesięczny na lipiec 
2018 r. opracowała wróżka Nadija

Bezpłatny miesięcznik. Ukazuje się w Lesznie oraz gminach: Rydzyna, Lipno, Osieczna, Krzemieniewo, 
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W naszym zasięgu
prawie 150 tysięcy osób!
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Znaliśmy się przeszło trzydzie-
ści lat, ale zawsze byłeś młodszy 
ode mnie. Datą urodzenia oraz 

pomysłami na życie i w życiu. Byłeś 
przyjacielem mojego brata i do koń-
ca swoich dni podkreślałeś, jak Ci jego 
brak. Ja starałam się być wierną Twojej 
przyjaźni.
Zła choroba pokonała dobrego Bog-
dana. Nie ma co dywagować o spra-
wiedliwości losu. Twoja gwiazdka zga-
sła na niebie, ale jesteś w niebie.
Na pewno już spotkałeś Alosia, Graży-
nę, Sylwka i innych przyjaciół. Wszyscy 
razem wespół z aniołami cieszycie się 
nieprzemijającą i boską wiecznością.
Prawdziwą pociechę znalazłeś w Bogu 
i uczestniczysz w agape - uczcie nie-
biańskiej. Kochałeś ludzi, szanowałeś 
wszystkich, których spotkałeś. Byłeś 
otwarty na świat. Miałeś nie tylko wiatr 
we włosach, kiedy jechałeś "Hondą", 
ale prawdziwe serce i duszę.
Bez cienia hipokryzji, obłudy i dwulico-
wości zmagałeś się ze światem i jego 
lepszymi i gorszymi przejawami. Los 
Cię wynagradzał, jak umiał.
Dał Ci w rękę to, co miłowałeś najbar-
dziej. Fotografowanie.

Cienie, półcienie, lekka poświata i za-
wsze coś melancholijnego. To jest 
w Twoich zdjęciach. Czy to martwa na-
tura, pejzaż, czy człowiek.
Fotografie Twoje są nieupozowane 
i trochę artystycznie nieuporządkowa-
ne. Tak, jak w życiu.
Bogdan i nikt nie ma instrukcji na ży-
cie. Człowiek nawet jak usilnie chce - 
nie zawsze nad nim panuje. Ty chcia-
łeś i starałeś się. W każdym razie, to co 
rzuciłeś za siebie, często znajdowałeś 
przed sobą.
Tutaj zostawiłeś oniemiałe w smutku 
i rozpaczy córki: dojrzałą Anię i nasto-
letnią Zuzię. A dla Magdy, Twojej wiel-
kiej miłości, świat się rozpadł na ka-
wałki. Byliście doskonałą parą. Ty bez 
Magdy - niewyobrażalne. Magda bez 
Ciebie - przechodzi ludzkie pojęcie. Wi-
działam Twoje szczęście. Tuliłeś ją do 
końca i zdażyłeś jej wyszeptać: Mag-
da odchodzę. Dobry Bóg zabrał Cię 
w tegoroczne Boże Ciało. Zostawiłeś 
wszystkich, których kochałeś. Zostawi-
łeś przyjaciół, wśród nich i mnie…

TEKST: BARBARA BIEGAJSKA

Impresja dla Bogdana

ZDJĘCIE: HANNA MAĆKOWIAK

REKLAMA
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Data Nazwa imprezy
1 lipca

godz. 15
XV Konkurs w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Tarchalinie (boisko sportowe)

1 lipca
godz. 15

Festyn Rodzinny w Rąbiniu (plac przy świetlicy)

1 lipca
godz. 16

Bieg „Orientuj się 2018!” połączony z zumbą, festiwalem kolorów i kinem plenerowym, dawne boisko sportowe przy ul. Okrężnej w Lasocicach

2-6 lipca
godz. 11-14

Wakacyjne zajęcia z rysunku i malarstwa w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

7 lipca
godz. 11

Rodzinny warsztat plastyczny w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)

7 lipca
godz. 15-17

Gry i zabawy dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych, teren przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie

12 lipca
godz. 18

„Człowiek” – wernisaż wystawy prac z Galerii Sztuki w Havlíčkowym Brodzie (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

20-22 lipca XIV Dni Ziemi Ponieckiej (Stadion sportowy przy ul. Harcerskiej w Poniecu)
21 lipca

godz. 17-23
Disco Summer Show Festiwal 2018 w Mościszkach (Park przy DPS)

21-22 lipca III Leszczyńskie Zawody Spadochronowe w skokach na celność lądowania (lotnisko Aeroklubu Leszczyńskiego)

Wystawy czasowe w Lesznie
► do 8 lipca | Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
► do 8 lipca| "Fascynujący Labirynt Świata i Raj Serca Jana Amosa Komeńskiego” (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, Pl. Metziga 17)
► przez cały lipiec | „Żużel w Lesznie. 80 lat wrażeń” (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)

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