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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W SIERPNIU

UWAGA CZYTELNIC Y!
We wrześniu ukaże się jeszcze jeden,
dodatkowy numer "Leszczyniaka".
Będziecie mogli nas znaleźć
w punktach kolportażu
od 19 września!
Czy powstanie
schronisko
młodzieżowe?

Dzwoń: 603-668-780
REKLAMA
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Warto zamówić
reklamę w "Leszczyniaku"

LESZNO > Jest pomysł, aby na takie
potrzeby zagospodarować hotel przy
stadionie Alfreda Smoczyka. Obiekt
byłby idealny dla sportowców, którzy
przyjeżdżają do miasta, ale nie mają
gdzie spać. Na razie muszą radzić sobie inaczej, zamieszkując na przykład
w ościennych gminach. Aby schronisko mogło powstać, trzeba najpierw
znaleźć środki na przeprowadzenie
remontu oraz wyposażenie obiektu,
gdyż musi on spełniać podstawowe
standardy bytowe.

Powrót sikawek
CICHOWO > Na placu przed Skansenem Filmowym "Soplicowo" odbyły
się XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych. W zmaganiach w tym pięknym miejscu udział
wzięły drużyny z NIemiec, Słowacji,
Węgier, Czech oraz Polski. Dodajmy,
że zawody uświetniły pokazy czeskich
sikawek napędzanych parą, a także
dziecięcego zespołu z Bielewa.

Przewozy
po staremu
RYDZYNA > Nie będzie zmian przewoźnika w ramach przewozów
dzieci i młodzieży w roku szkolnym
2018/2019 oraz 2019/2020. Przetarg
nieograniczony wygrała ponownie
firma Artura Maćkowiaka z Osiecznej
i to ona będzie realizować kursy na
czterech trasach.

Teraz pięciu
kandydatów
na prezydenta
LESZNO > Jest już pełna lista kandydatów na prezydenta Leszna.
W ostatnim numerze przedstawiliśmy cztery osoby planujące ubiegać się o urząd prezydenta miasta Leszna. Są to Grażyna Banasik,
Łukasz Borowiak, Adam Kośmider
i Grzegorz Rusiecki. Poza tym do
wyścigu o fotel prezydenta miasta
Leszna postanowiła wystartować
Kamila Schaschner.
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Panie Wójcie, rozmowa o Gminie Lipno musi zawierać pytanie
o zmiany, jakie w niej zachodzą.
Tym bardziej, że ewolucję gminy
podziwiamy na własnych oczach.
Jak te wszystkie zmiany, które zaszły na przestrzeni ostatnich sześciu lat, postrzega Pan jako włodarz gminy?

Gmina Lipno zmieniła się i nadal
zmienia bardzo wyraźnie. Potwierdzają to zarówno sami mieszkańcy,
z którymi mam okazję rozmawiać
każdego dnia, jak i przyjezdni czy nasi
sąsiedzi. Wszyscy dostrzegają rozwój
i pozytywne zmiany. Po pierwsze, do
Gminy przybywają nowi mieszkańcy, powstają nowe osiedla i ulice. Nieustannie rośniemy w siłę. Po drugie,
w ostatnich latach przeprowadzona
została rekordowa liczba inwestycji.
Miliony złotych przeznaczyliśmy między innymi na remonty szkół i przedszkoli czy budowę i modernizację
dróg i chodników. Kolejne zmiany zachodzą każdego dnia.
Zawsze Pan podkreśla, że celem
działań Pana i całego magistratu

jest poprawa jakości życia Mieszkańców. Czy teraz śmiało można
powiedzieć, że Mieszkańcom żyje
się w Gminie Lipno dobrze?

samorządowych. Czy będzie się
Pan ubiegał o reelekcję na urząd
Wójta Gminy Lipno na kolejną
kadencję?

Od bieżącego roku sam jestem
mieszkańcem Gminy. I choć od samego początku byłem traktowany jak „swój”, to jednak stałe przebywanie na terenie gminy daje lepszą
perspektywę spojrzenia na lokalne
potrzeby. Wraz z zespołem radnych
i pracowników samorządowych czynimy wszystko co możliwe, by poprzez prowadzone inwestycje podnosić komfort życia mieszkańców.
Poza tym nieprzerwanie dbamy
o atrakcyjną ofertę kulturalną oraz
możliwość rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sport. Nie zapominamy przy tym oczywiście o edukacji,
a więc odpowiednim wsparciu placówek oświatowych i trosce o wysoki poziom kształcenia.

Tak. Planu rozwoju Gminy Lipno nie
da się zamknąć w przestrzeni jednej kadencji. Z jednej strony rozpoczynamy jeszcze w tym roku wielkie
inwestycje budowy remizy strażackiej w Lipnie oraz hali sportowej
i przedszkola w Wilkowicach, które
chciałbym nadzorować od początku do końca. Z drugiej strony zamierzam zadbać o podstawowe potrzeby mieszkańców, takie jak budowa
dróg i oświetlenia ulicznego. Zbliżają
się czasy – nazwijmy to – niepewne.
Nie wiemy, jaka czeka nas przyszłość
w aspekcie pozyskiwania środków
finansowych z Unii Europejskiej. Być
może środków zewnętrznych zabraknie. Tym bardziej ważne jest, aby
Gminą Lipno bez zbędnych kłótni
i sporów kierował Wójt wraz z Radą
Gminy działającą na rzecz wszystkich
mieszkańców. Wspólnie zbudujmy
przyszłość dobrą i trwałą. To mój cel.

Skoro wszystko idzie w dobrym
kierunku i wszystkie priorytety są
zachowane, rozumiem, że naturalną koleją rzeczy będzie Pański
start w nadchodzących wyborach

(55/2018)

Porozmawiajmy o Lipnie

Materiał sfinansowany
przez KWW Jacka Karmińskiego.
OGŁOSZENIE WYBORCZE

Inwestycje
w SOSW
RYDZYNA > W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rydzynie przeprowadzono prace modernizacyjne o wartości prawie 800.000 złotych. Inwestycja została podzielona
na dwa zadania. Położono instalację zewnętrzną elektryczną
i wodociągową oraz przebudowano budynek gospodarczy
na potrzeby montażu agregatu prądotwórczego i komory
wodomierzowo-pompowej. Do tego doszło dostosowanie
pomieszczeń do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.
Dzieci uczęszczające do SOSW będą mogły także skorzystać
z 12 nowych zestawów komputerowych, które zostały zakupione za ponad 25.000 złotych.

Węzeł przesiadkowy z prawdziwego zdarzenia?
LESZNO > Władze miasta zastanawiają się nad budową węzła przesiadkowego na wzór takich, z jakich można
korzystać w większych miastach. Chodzi o zintegrowanie różnych środków komunikacji w jednym miejscu,
dzięki czemu zdecydowanie łatwiej będzie podróżować oraz rozprowadzać ruch w różnych kierunkach. Ideą
węzła jest powiązanie komunikacji kolejowej, autobusowej (miejskiej i podmiejskiej), taxi oraz ruchu rowerowego i pieszego. Wyobraźmy sobie, że podróżny przyjeżdża rowerem, zostawia swój jednoślad, a dalej podróżuje
koleją. Albo jeszcze inaczej: przyjeżdża pociągiem, wsiada do autobusu miejskiego i dociera do punktu docelowego. Węzeł mógłby powstać przy ulicy Towarowej w Lesznie na terenie należącym obecnie do spółki PKP,
a który stał się składowiskiem materiałów na potrzeby przebudowy linii kolejowej. Za tą lokalizacją przemawia
również budowany właśnie tunel pod torami kolejowymi, który - według założeń - docelowo umożliwi poprowadzenie ruchu pieszego na Zatorze. Zanim jednak wizje się ziszczą, miasto będzie chciało zobaczyć, w jaki
sposób mógłby wyglądać taki węzeł. To będzie zadaniem dla fachowców. Dopiero wtedy, mając konkretny
dokument, będzie można podjąć dyskusję ze spółką PKP, do której należy ten teren.
OGŁOSZENIE WYBORCZE

Rynek zmienia swoje oblicze,
powstanie zdrój
BOJANOWO > Trwają prace przy modernizacji wewnętrznej płyty rynku, a sama
inwestycja zostanie przeprowadzona dwuetapowo. W tym roku przebudowana
zostanie zatoczka autobusowa, wymienione zostaną krawężniki, obrzeża oraz
utwardzona będzie nawierzchnia w południowej pierzei placu. Ponadto przewidziana została wymiana schodów na zachodniej, północnej oraz wschodniej
stronie rynku. Wymieniona będzie wiata przystankowa, ławki, słup ogłoszeniowy, a ponadto pojawi się nowość - zdrój (urządzenie, z którego można pobrać
wodę pitną). To, co zostanie zrealizowane w pierwszym etapie, pochłonie około
300.000 złotych. W kolejnym etapie przewiduje się realizację systemu nawadniania, modernizację szutrowych ścieżek oraz wymianę pozostałych nawierzchni
chodnikowych, co będzie kosztować kolejne 600.000 złotych.
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Przeciwko zalaniom
LESZNO > Na niezagospodarowanej parceli naprzeciwko stadionu Alfreda Smoczyka przeprowadzono działania związane z obniżeniem terenu. Decyzję w tej sprawie podjęto na skutek zalewania pobliskich posesji, które obserwuje się od dłuższego czasu. Chociaż względem
lat minionych problem ten częściowo opanowano, przeprowadzone niedawno pogłębianie
terenu nie jest rozwiązaniem docelowym. W przyszłości myśli się o podziemnym zbiorniku,
nad którym mógłby powstać parking.

Będzie Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych
LESZNO > Obiekt przeznaczony głównie dla osób powyżej 65. roku życia ma powstać
w Grzybowie na obszarze wytyczonym ulicami Osiecką, Grzybową i Żurawinową, tuż przy
placu zabaw. W ramach inwestycji miałby powstać między innymi dzienny dom opieki medycznej dla 25 osób, a także mieszkanie dla 3 osób obłożnie chorych. Centrum ma zapewniać opiekę pielęgniarek, zajęcia ruchowe oraz liczne terapie. Budowa obiektu pochłonie
4.800.000 złotych, z czego unijne dofinansowanie wyniesie około 2.000.000 złotych. Do tego
dochodzą pieniądze europejskie na działalność placówki w wysokości około 3.700.000 złotych. Kompleks miałby zostać wybudowany do końca 2019 roku.

Ponad połowa budżetu
na inwestycje
POWIAT LESZCZYŃSKI > Z danych Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że wskaźniki finansowe Powiatu Leszczyńskiego należą do najlepszych w kraju. Powiat
leszczyński osiągnął też najlepszy rezultat w zakresie nakładów na inwestycje w 2017 roku.
Te wyniosły aż 54,3 procent budżetu, co jest zdecydowanie najlepszym rezultatem pośród
wszystkich samorządów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. Dodajmy również, że
samorząd powiatu leszczyńskiego jest jednym z kilku zaledwie w kraju bez zadłużenia.
REKLAMA
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Boule przyciągnęły rodziny
BOJANOWO > Park Kosynierów stał się areną zmagań miłośników
boule, gdyż odbył się w nim rodzinny turniej w tej grze. Wzięli w nim
udział zawodnicy z obszaru gminy Bojanowo, pobliskiej Góry, a także Starego Bojanowa. W ostatecznej klasyfikacji pierwszą lokatę zajęli Marek Derlatko i Robert Bella, drugą - Jakub Jagodziński i Marcin
Szymczak, trzecią - Kamil Kutny i Jacek Wilczyński, a czwartą - Mateusz Maciejewski i Norbert Weber.

Gmina dołoży
do przebudowy drogi
LIPNO > Miejscowi radni podczas głosowania na sesji podjęli decyzję
o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego. Chodzi o przebudowę drogi prowadzącej od granic Leszna do Gronówka.
Zgodnie z założeniem mają tam zostać poszerzona jezdnia (do 6 metrów) oraz naprawione pobocze. Lipno przekazało kwotę na poziomie
50 procent wartości zadania, czyli 157.300 złotych.

Książki powędrowały do ludzi
STRZYŻEWICE > Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
dofinansował projekt czytelniczy w ramach Ogólnopolskiego Święta
Wolnej Książki. Podczas akcji zachęcano mieszkańców do przekazywania książek do specjalnych szafek ustawionych we wsi przy sklepie
"U Jakuba" oraz w miejscowym przedszkolu. Publikacje są dostępne
dla wszystkich, można też dokonać wymiany książek. W obliczu niskiego poziomu czytelnictwa to bardzo cenna inicjatywa.
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BEZROBOCIE W REGIONIE

►MIASTO LESZNO		
►POWIAT LESZCZYŃSKI
►POWIAT RAWICKI		
►POWIAT KOŚCIAŃSKI
►POWIAT GOSTYŃSKI

3,5%
2,9%
4,1%
3,2%
5,3%

Sklepów już nie ma
LESZNO > W mieście zniknął ostatni klasyczny sklep z dopalaczami, a była to placówka przy ulicy Wróblewskiego. Właściciel miał wypowiedzieć umowę najmu
lokalu po tym, jak prezydent Leszna ogłosił, że w związku z działalnością szykowany jest pozew sądowy w tej sprawie. Miasto zamierzało domagać się 50.000
złotych za nadszarpnięcie wizerunku.

Utwardzono drogę
GMINA BOJANOWO > Na drodze pomiędzy Bojanowem a Goliną Wielką przeprowadzono prace polegające na wyprofilowaniu i utwardzeniu nawierzchni
kruszywem. Chodzi o 250-metrowy odcinek, na który zużyto 108 ton materiału.
Całość kosztowała 11.000 złotych.

Przysięga na Rynku
LESZNO > Żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli w Lesznie przysięgę wojskową. Wzięło w niej udział 85 wojaków. W Lesznie ma stacjonować 125. batalion
lekkiej piechoty. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają odbywać szkolenia rotacyjne
w jeden weekend w miesiącu, poza tym ich rolą będzie zajmowanie się zwalczaniem klęsk
żywiołowych, zarządzaniem kryzysowym oraz pomocą ofiarom różnych zdarzeń.

Pojawiły się solarne lampy
GMINA BOJANOWO > Miejsca potencjalnie niebezpieczne doświetlono wolnostojącymi lampami solarnymi, dającymi światło z żarówek LED. Jedną lampę zamontowano w Gołaszynie przy ulicy Mylnej, a dwie inne - w Gościejewicach przy
blokach. Całość kosztowała prawie 30.000 złotych.
REKLAMA

Mostek niezbyt bezpieczny
RYDZYNA > Drewniana konstrukcja nad ciekiem w ciągu alei Kasztanowej została zabezpieczona. W ostatnim czasie mostek nie grzeszył solidnością, a przeprowadzone przetargi nie wyłoniły dotąd firmy, która miała go naprawić. Planowany jest kolejny przetarg.

Dzielnica Zaborowo
ma wprowadzoną strefę
uspokojonego ruchu
LESZNO > Kto jeszcze się nie zorientował, ten niech czyta uważnie. W Zaborowie
wprowadzona została strefa "Tempo 30", co oznacza, że można poruszać się tam
z prędkością najwyżej 30 km/h. Oprócz tego wszystkie skrzyżowania są tam równorzędne, co wymusza większa uwagę ze strony kierowców. Zasada ta nie dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym, a także wybranych ulic. Dodatkowo na uliczkach jednokierunkowych został wprowadzony kontraruch rowerowy.

Remonty w klasztorze
LUBIN > Trwają prace remontowo-odtworzeniowe związane z murem otaczającym ogród klasztorny. Pierwszy etap tej inwestycji to rekonstrukcja XVIII-wiecznego odcinka muru, który kilka lat temu został zdegradowany, drugi - prostowanie
muru oraz wzmocnienie fundamentów. Na niektórych odcinkach konstrukcja
była znacznie wychylona, a do jej wyprostowania zastosowano nowatorskie metody, dzięki którym koszty całej operacji zostały ograniczone. Pieniądze wyłożyło
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Chcę podnieść jakość życia
mieszkańców gminy Lipno
Łukasz Litka ma 37 lat. Od urodzenia mieszka w Lipnie, a od 14 lat pracuje
w Urzędzie Gminy Lipno jako specjalista ds. planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Z zawodu jest technikiem-ekonomistą, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie
w Przedsiębiorstwie.
Przez lata pracy w Urzędzie Gminy Lipno mieszkańcy tej ziemi mieli okazję poznać pana Łukasza w jego codziennej pracy, gdzie wspierał ich w kluczowych
decyzjach związanych z budową domów lub innych obiektów inwestycyjnych.
- Doskonale rozumiem potrzeby mieszkańców gminy, gdyż - z racji wykonywanej pracy - stykam się z nimi na co dzień. Od lat obserwuję również to, co dzieje
się na naszym terenie. Mam własną wizję rozwoju gminy Lipno, którą niebawem Państwu przedstawię. Drogowskazem zmian, które chcę wprowadzić są
moje doświadczenia jako mieszkańca tej społeczności oraz rozmowy z ludźmi.
W podjęciu przeze mnie decyzji o kandydowaniu na wójta gminy Lipno utwierdziły mnie rozmowy z mieszkańcami gminy oraz pracownikami urzędu, w którym pracuję - mówi Łukasz Litka.
Pan Łukasz cieszy się uznaniem mieszkańców, a to wszystko dzięki wysokim kompetencjom i rzetelności w pełnieniu obowiązków służbowych. Dobrze oceniana jest jego gotowość do pomocy, a także umiejętność jasnego
przekazu informacji dotyczących spraw, z którymi mieszkańcy zwracają się
do urzędu. Dostrzegają jego zaangażowanie w wyjaśnianie nieraz zawiłych
przepisów prawnych. Sprawy, które prowadzi, realizowane są szybko, dokładnie i z należytą starannością.
Obok pracy zawodowej dla Łukasza Litki bardzo ważna jest rodzina. Ma
dwie córeczki - 3 letnią Zuzię i roczną Julkę oraz żonę Gosię, która wspiera
go w realizacji pomysłów i planów życiowych. Podobnie jak on jest entuzjastycznie nastawiona do życia, otwarta na ludzi i świat. Mają wiele wspólnych zainteresowań i tworzą udany związek małżeński oparty na zaufaniu,
miłości, szczerości i wzajemnym szacunku.
- Codziennie podziwiam moją żonę za to, z jak wielką troską i oddaniem opiekuje się naszymi córeczkami. Lubię swoją pracę, ale z radością też wracam do
domu, do żony i córek - mówi Łukasz Litka i dodaje: - Osobiście z sukcesów
czerpię radość, z niepowodzeń - siłę i wolę dalszego działania.

Swój program wyborczy Łukasz Litka przedstawi niebawem.
Materiał sfinansowany przez KWW Łukasza Litki

(56/2018)

Wieloletnie doświadczenie w pracy w strukturach administracji samorządowej pomogło mu podjąć najważniejszą decyzję.
- Spotkania i rozmowy z ludźmi są dla mnie motorem do działania, dostarczają
wiedzy, wzbogacają mnie o nowe doświadczenia. Ubiegając się o stanowisko
wójta Lipna chcę podnieść jakość życia mieszkańców tej gminy - przekonuje.
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Nie powiódł się
rzepakowy przewał
na 40.000 złotych
Lokalny przykład "Januszy biznesu".
Jeden przyjeżdżał z rzepakiem, drugi
ważył. Jak wiadomo, wszystko zależy
od tego, który liczy i jego była w tym
głowa, żeby policzyć dobrze.
Policja nie informuje o szczegółach, w jaki sposób weszła w posiadanie informacji dotyczących tego, że do oszustwa
doszło. Sprawą zajęli się funkcjonariusze do walki z przestępczością gospodarczą leszczyńskiej komendy policji razem z dzielnicowymi ze Święciechowy.
W jednym ze skupów zatrudniony był
młody mężczyzna, który zajmował się
ważeniem towaru przywożonego przez
rolników.
- Kiedy do skupu przyjeżdżał jego krewny,
pracownik zdecydowanie zawyżał wagę
zboża, tym samym powodując też wypłatę zawyżonej należności. Nasi policjanci ustalili, że w lipcu jednego tylko dnia

podczas dwóch transportów rzepaku zawyżono wagę zboża o 25 ton, co miało się
przełożyć na wyłudzenie 40.000 złotych informuje Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Wypłatę otrzymywać miał rolnik, ale
"zyskiem" podobno dzielili się po połowie z pracownikiem skupu. Długo kasą
się nie nacieszyli, gdyż przekręt wykryła policja. 22-latek z powiatu leszczyńskiego i jego 35-letni znajomy z powiatu
górowskiego usłyszeli zarzuty działania
wspólnie i w porozumieniu w celu wyłudzenia pieniędzy z leszczyńskiej spółki.
Funkcjonariusze prowadzą jednak analizę, czy ta działalność nie trwała dłużej,
a tym samym, czy kwota wyłudzonych
pieniędzy nie była jeszcze wyższa. Mężczyźni zostali objęci policyjnymi dozorami oraz poręczeniem majątkowym,
a grozi im za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Po pijanemu
rozbił się
kradzionym autem
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 29-latkowi z Leszna, który najpierw napił się, a później spowodował kolizję i jeszcze uciekł z miejsca
zdarzenia.
Sprawca został odnaleziony w jednym
z leszczyńskich barów i był w dość poważnej niedyspozycji spowodowanej
wypiciem dużej dawki alkoholu. Kiedy
dmuchał w alkomat, urządzenie pokazało około 3 promili w wydychanym
powietrzu. Co działo się wcześniej? Odtwórzmy przebieg zdarzenia.
29-latek czyści samochód - dostawczego renault traficka, który należy
do jego znajomego. W pewnym momencie - chociaż jest już trochę wypity, bo sprzątanie uprzyjemnia sobie
konsumpcją pewnej ilości trunków
- wsiada do samochodu i postanawia przejechać się w rejon swojego

miejsca zamieszkania. I jedzie, tyle że
kiedy na ulicy Niepodległości w Lesznie w pewnym momencie postanawia
skręcić w lewo, pod sklep, doprowadza
do zderzenia z seatem. Ten samochód
nadjeżdża z naprzeciwka. Następnie
renault trafic uderza w budynek, a kierowca znika. Jak się okaże, pójdzie do
baru.
W tym samym czasie właściciel renault
zgłasza kradzież pojazdu o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Teraz już pewne wartego mniej, bo rozbitego.
- Zatrzymany 29-latek po wytrzeźwieniu
usłyszał zarzut kradzieży samochodu,
a także kierowania pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy i spowodowania zagrożenia w ruchu drogowych - tłumaczy
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.
REKLAMA
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Dwaj bracia z Lubina: jeden groził policjantowi,
drugi miał broń i narkotyki
Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie
Boszkowa po tym, jak urządzili zadymę.
Policja przyjęła zgłoszenie o tym, że
w wyniku kłótni doszło do wybicia
szyb w jednym z boszkowskich ośrodków. Kiedy policja jechała na miejsce,
nadeszło kolejne zgłoszenie. Zgodnie
z następnymi informacjami na terenie
REKLAMA

jednego z ogródków zewnętrznych ktoś
dopuścił się rozpylenia gazu. Funkcjonariusze, już po przybyciu na miejsce
zgłoszenia, ustalili, że jeden z uczestników sprzeczki ukrył się w domku letniskowym. Rzeczywiście, w pewnej chwili funkcjonariusze zauważyli człowieka,
który na ich widok próbował rzucić się
do ucieczki, wyskakując przez wybite

okno. Kiedy mężczyzna pojął, że może
mieć problem ze skutecznym oddalaniem się, chwycił w rękę odłamek szkła,
a następnie skierował go na wysokość
klatki piersiowej policjanta.
- Napastnik został obezwładniony, ale
później nie chciał podać swoich prawdziwych danych personalnych - mówi Daria Zmuda, p. o. oficera prasowego KMP
w Lesznie.
Wygląda na to, że zrobił to celowo i jak najbardziej świadomie,
gdyż później policjanci wykryli, że był poszukiwany na podstawie kilku nakazów
doprowadzenia.
Kiedy funkcjonariusze
prowadzili czynności
z zatrzymanym 22-latkiem, nierozwiązana
pozostawała sprawa
rozpylenia gazu na terenie ogródka. Do tego zadania oddelegowani zostali policjanci
ze specjalnie w tym celu wezwanych posiłków. W międzyczasie dokonano rozpytania świadków oraz zabezpieczenia
nagrań monitoringu, dzięki czemu było wiadomo, jak wygląda człowiek, który się tego dopuścił. Niepokojące było
spostrzeżenie części świadków, którzy
przekazali, że poszukiwany mężczyzna
miał przy spodniach kaburę od pistoletu. Funkcjonariusze znaleźli broń wraz
z amunicją, ale wciąż nie natrafili na jej
właściciela. Ten odnalazł się sam.
- Zgłosił się do komendy, utrzymując, że
jest kuzynem zatrzymanego 22-latka i że
chce przekazać mu rzeczy osobiste - tłumaczy Daria Zmuda.

Mężczyzna nie wiedział pewnie, że został rozpoznany, bo wcześniej policja zabezpieczyła nagrania monitoringu z jego facjatą. 33-latek został zatrzymany.
Ustalono, że nie jest żadnym kuzynem,
lecz bratem 22-latka i zarazem sprawcą
rozpylenia gazu oraz właścicielem broni.
Obaj mężczyźni są zresztą mieszkańcami dolnośląskiego Lubina.

- Podczas przeszukania samochodu należącego do 33-latka znaleziono w nim
magazynek do broni - dodaje D. Zmuda. - Dodatkowo 33-latek miał przy sobie
amfetaminę.
Bracia trafili do aresztu. Postawiono
im zarzuty dotyczące posiadania broni i amunicji bez zezwolenia, zmuszania
funkcjonarusza do zaniechania czynności służbowych i posiadania środków
odurzających. Zarzut dotyczący posiadania broni i amunicji jest zagrożony
karą do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją leszczyńskiego sądu podejrzani zostali aresztowani.
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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# LESZNO BAROK PLUS FESTIWAL

Kulturalny przekrój w różnych miejscach.

W kościele p.w. Świętego Krzyża

Na placu Powstańców
REKLAMA
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Tak wyglądał flagowy festiwal Leszna

W kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Zaborowie

W kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela
REKLAMA
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Wysoka skuteczność fotopułapek
Wygląda na to, że Straż Miejska w Lesznie weszła w posiadanie skutecznego oręża do walki z osobami zaśmiecającym ustronne miejsca. Dzięki fotopułapkom ukarano już w Lesznie siedem osób, a kolejne przypadki są analizowane. Kiedy sprawca takiego działania widzi zdjęcie ze swoim wizerunkiem, dyskusji nie ma, bo trudno dyskutować wobec faktów.

L

eszno od lat zmaga się z problemem podrzucanych śmieci. Najczęściej lądują one w lasach czy
na łąkach znajdujących się w granicach
miasta. Złapanie osoby zaśmiecającej na
gorącym uczynku było do tej pory prawie niemożliwe. W najbardziej narażonych miejscach trzeba by czatować dzień
i noc, a i tak nie wiadomo, jaki byłby tego skutek. Sposobem na docieranie do
sprawców zanieczyszczania terenu, choć
nie zawsze pewnym, była kontrola podrzucanych śmieci bytowych. Prawie zawsze można było w nich znaleźć cenne informacje dotyczące potencjalnego
"śmieciarza". Z biegiem czasu ci, którzy
dopuszczali się nielegalnych działań, rozpoznali sposoby działania strażników. Zanim cokolwiek wyrzucili, zadawali sobie
trud i analizowali, czy wśród odpadów
nie ma takich elementów, które mogą doprowadzić do ich rozpoznania. Mimo to
wciąż zdarzają się przypadki umieszczania wśród wyrzucanych śmieci fragmentów korespondencji, etykiet adresowych
czy odcinków wypłaty.
- Wiosną tego roku byliśmy w Poznaniu na targach, gdzie prezentowane były
urządzenia monitorujące. Zainteresowały
nas fotopułapki, czyli niewielkich rozmiarów sprzęt umożliwiający robienie zdjęć
i nagrywanie filmów w miejscach odludnych. Reagują one na ruch, rejestrują
obraz w różnych warunkach, tak w dzień,
jak i w nocy - mówi obsługujący urządzenie Przemysław Wojciechowski, strażnik
ze Straży Miejskiej w Lesznie.
Strażnicy nie zdradzają dokładnie, gdzie
można odnaleźć fotopułapki, ale zapewniają, że sprzęt jest bardzo skuteczny. Musi tak być, skoro w ciągu niespełna 1,5 miesiąca funkcjonowania urządzeń
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w terenie mandatami ukarano 7 osób,
a kolejne przypadki są w realizacji.
- Osoby, którym pokazujemy zdjęcia z fotopułapek nie dyskutują z faktami, czasami bywają zaskoczone, że zostały namierzone - tłumaczy strażnik.
Zdjęcia oraz filmy są bardzo szczegółowe i umożliwiają odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdu, jak również przyjrzenie się twarzy delikwenta. Do tego
informacja o zdarzeniu może być przesyłana do Straży Miejskiej w czasie rzeczywistym przez sieć telefonii komórkowej.
Wśród rozpoznanych sprawców zaśmiecania terenu są działkowcy, którzy nie
mają kompostownika, a którzy wyrzucają odpady zielone poza teren ogródków. Tymczasem strażnicy przypominają, że odpady biodegradowalne, czyli
takie z działek, można oddać za darmo
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Lesznie. Wystarczy tylko podjechać, ale dla niektórych to zbyt
duży wysiłek.
- Mamy też takie osoby, które mieszkają
w centrum Leszna i - mimo podpisanych
umów ze związkiem śmieciowym - niektóre odpady wyrzucają na obrzeżach miasta
- dodaje Wojciechowski.
Sprawa jest dosyć niezrozumiała, bo
przecież sprawcy muszą pofatygować
się ze starym sprzętem parę kilometrów
do lasu, czyli muszą włożyć w to pewien
wysiłek. Dla takich przypadków taryfy
ulgowej nie ma i stosuje się zazwyczaj
najwyższe mandaty.
Leszno ma do dyspozycji dwie fotopułapki. Każda z nich kosztowała około
1200 złotych.

Obsługą fotopułapek zajmuje się między innymi Przemysław Wojciechowski.

TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Autyzm to nie choroba, nie można się
O spektrum autyzmu, trudnościach z jego rozpoznaniem, dalszym postępowaniu, o niedawno powstałej leszczyńskiej filii Fundacji
Prodeste i jej zadaniach z Ewą Dobiałą, leszczyńską psychiatrą i psychoterapeutką, rozmawia Łukasz Domagała.
- Zacznijmy może od odpowiedzi na
podstawowe pytanie: co to jest spektrum autyzmu?
- Najogólniej mówiąc jest to pewna odmienność neurorozwojowa, z którą dana osoba przychodzi na świat. Wiąże się
ona z innym sposobem rozwoju, pierwotnie w wymiarze sensorycznym i motorycznym, wtórnie w emocjonalnym,
komunikacyjnym i poznawczym.
- Czy to oznacza, że to jest jakiś błąd,
wada, choroba?
- Nie, najprościej mówiąc odmienność
o podłożu genetycznym.
- Powstająca na etapie…
- Najprawdopodobniej podczas kształtowania układu nerwowego. To znaczy,
że tego się nie nabywa, tym nie można
się zarazić, po prostu przychodzi się na
świat w spektrum autyzmu.
-Cooznaczawtymkontekście"spektrum"?
- Oznacza ono pewną rozpiętość, w skład
której, według obecnie obowiązującej

klasyfikacji, wchodzi kilka obrazów klinicznych: autyzm dziecięcy, autyzm
atypowy, zespół Aspergera. Spektrum
autyzmu dotyczy dość dużej liczby ludzi. Szacuje się, że koło 1 procenta społeczeństwa rozwija się w ten odmienny sposób. Jeśli w Lesznie mamy około
64.000 mieszkańców, to możemy przyjąć, że sprawa dotyczy około 600 osób.
- Jak rozpoznać spektrum autyzmu?
Skąd mogę wiedzieć, że dziecko, z którym rozmawiam ma tę odmienność?
W zachowaniu dzieciaków w spektrum
autyzmu widzimy odmienności rozwojowe w trzech głównych sferach: komunikacyjnej, w relacjach społecznych oraz
w rozwoju zainteresowań i sposobie zabawy. Dla wprawnego oka są one dostrzegalne często już w pierwszym roku
życia. Często u tych maluchów zwraca
uwagę nie podążanie za wzrokiem drugiej osoby, słaba reakcja na imię, słaby
kontakt wzrokowy, większe zainteresowanie przedmiotami niż drugim człowiekiem. Z czasem dochodzą kolejne
REKLAMA

zachowania, które mogą dziwić rodzica:
dziecko nie ma potrzeby dzielenia się
swoimi zainteresowaniami, ma zaskakujące potrzeby sensoryczne, nie jest
zainteresowane zabawą z rówieśnikami. U dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i często znacznie opóźnionym rozwojem mowy lub jego brakiem
obraz jest bardziej jednoznaczny dla rodzica i otoczenia. Jednakże dzieci w normie intelektualnej, zwłaszcza dziewczynki, bardzo często są przeoczane
diagnostycznie przez długie lata.
- Czy to prawda, że dzieci ze spektrum
autyzmu cechują się wyższym poziomem inteligencji?
- Nie ma tutaj żadnej zasady, są takie
jak inne dzieci. Ale musimy zauważyć
jedną rzecz. Dzieci takie wykazują duże zainteresowanie przedmiotami, ponieważ są one dla nich bezpieczniejsze
niż człowiek: nie zaatakują ich, nie zaczną nagle przytulać, są przewidywalne. Takie zawężone, w rozumieniu osoby

i swoistych sensorycznych potrzeb. To
bardzo często prowadzi do ich marginalizacji, wykluczenia z grupy. A takie wyalienowanie, odtrącenie, niezrozumienie,
zarówno przez siebie jak i innych, może
w konsekwencji prowadzić do zaburzeń
lękowych, depresji czy myśli samobójczych. Ten problem dotyczy nawet 10-latków. Gdyby u takiego dziecka wcześniej
rozpoznano spektrum autyzmu, postarano się zrozumieć, co się dzieje, można by
uniknąć późniejszych zaburzeń, które stają się groźne. Mając odpowiednią wiedzę
dużo wcześniej, można pozwolić dziecku w spektrum autyzmu rozwijać się we
własnym tempie w pełnym zrozumieniu
i adekwatnym wsparciu.
- Często jest na to za późno.
- Tak właśnie się dzieje i jest to związane
poniekąd z faktem, że w Lesznie słabo
funkcjonuje psychiatria dziecięca. Przez
lata trafiali do mnie młodzi dorośli, którzy mieli za sobą kilka epizodów depresji
czy epizody psychotyczne. I okazywało

EWA DOBIAŁA:
W zachowaniu dzieciaków w spektrum autyzmu widzimy odmienności rozwojowe w trzech głównych sferach: komunikacyjnej, w relacjach społecznych oraz
w rozwoju zainteresowań i sposobie zabawy. Dla wprawnego oka są one dostrzegalne często już w pierwszym roku życia. Często u tych maluchów zwraca uwagę nie podążanie za wzrokiem drugiej osoby, słaba reakcja na imię, słaby kontakt wzrokowy, większe zainteresowanie przedmiotami niż drugim człowiekiem.
Z czasem dochodzą kolejne zachowania, które mogą dziwić rodzica: dziecko nie
ma potrzeby dzielenia się swoimi zainteresowaniami, ma zaskakujące potrzeby
sensoryczne, nie jest zainteresowane zabawą z rówieśnikami.
neurotypowej, zainteresowania, potrafią doprowadzić do zdobycia przez nich
ogromnej wiedzy w danym temacie.
- I stają się przez to specjalistami w danej dziedzinie?
- Dokładnie tak. W konsekwencji mają
pasję i zupełnie jej się oddają. Znają na
przykład wszystkie gatunki owadów,
wiedzą o nich wszystko, ale już nie interesuje ich zwykle, co robi kolega Zdzisiu
czy Krzysiu. Nie potrzebują tego.
- Dlaczego dzieci ze spektrum autyzmu wymagają specjalnego zainteresowania?
- Ponieważ często są na tyle odmienne
w swoim zachowaniu, że nie przystają do
otoczenia. Będąc dzieciakami, same zresztą nie rozumieją tej swojej odmienności

się, że byli w spektrum autyzmu, ale to
nie miało jak być wcześniej rozpoznane. Wychwytywane były jedynie dzieci
ze sprzężeniami, niepełnosprawnością
intelektualną lub ze znacznym opóźnieniem rozwoju mowy, bo tego przeoczyć
się nie dało. Dzieci w normie intelektualnej, ale w spektrum były w ogóle niedostrzegane. Kilka lat temu zaczęliśmy
podejmować próby uruchomienia psychiatrii dziecięcej w Lesznie. To jest trudny temat, ponieważ nie mamy tutaj takich specjalistów.
- Wnioskuję, że jesteśmy w tej dziedzinie czarną dziurą między dwoma
ośrodkami - Poznaniem a Wrocławiem.
- Od lat totalnie czarną dziurą. W tej trudnej moim zdaniem sytuacji prostsze
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nim zarazić, ale warto go zrozumieć
Zainteresowanie konferencją przeszło nasze najśmielsze
oczekiwania. Salę mieliśmy na
500 osób i po
d wó c h t yg o dniach nie było
biletów, zjechali
się do nas ludzie
z całej Polski.

dostaną wspomniane już wcześniej
orzeczenie o spektrum autyzmu dziecka. Bo, dla przykładu, Kasia, którą uczą,
wygląda normalnie, a rodzice przynoszą
nagle taki dokument. O co w tym chodzi
i co to jest za moda, bo - niestety - tak to
jest w tej chwili postrzegane z zewnątrz.
- Będziecie prezentować się również
szerokiej publiczności.
- Tak, będziemy mieć stoisko podczas

festynu organizacji pozarządowych,
który odbędzie się 15 września w Alei
Gwiazd Żużla w ramach Aktywnego
Obywatelskiego Leszna. A na początek
grudnia planujemy kolejną, Ogólnopolską Konferencję Naukową dla rodziców,
nauczycieli, lekarzy, terapeutów oraz
osób w spektrum autyzmu. Zapraszamy!
ROZMAWIAŁ:ŁUKASZ DOMAGAŁA
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- To chyba można potraktować
jako sukces?
- Z jednej strony olbrzymi sukces, ale z drugiej
strony…
- Ale jak to się
przełożyło na
Leszno?
- W tym rzecz.
Ewa Dobiała - leszczyńska psychiatra i psychoterapeutka.
Leszno nie zdąokazało się ściągnięcie do Leszna Fundacji żyło, bo szacuję, że mieliśmy jakieś 20
Prodeste.
procent uczestników stąd. Widząc jednak jakie jest zapotrzebowanie, pojawił
- Czym zajmuje się ta Fundacja, że takie się zamysł, aby tę działalność dotycząrozwiązanie przyjęto za optymalne?
cą spektrum autyzmu kontynuować już
- Przyjęliśmy je, ponieważ właśnie Fun- w ramach Fundacji.
dacja umożliwia nam diagnozowanie
dzieci. Prowadzeniem pedagogicznym - Ile osób pracuje w leszczyńskiej filii?
i psychoterapeutycznym, już później, - Wszystkie osoby, na tą chwilę, działazajmują się kompetentne osoby z Lesz- ją wolontaryjnie. Miasto Leszno bardzo
na. Terapeuci i diagności z Fundacji nam pomogło, udostępniając lokal przy
Prodeste bardzo nam pomogli orga- ulicy Leszczyńskich 36. Otworzymy się
nizując turnusy diagnostyczne. Obser- lada chwila, będziemy robić pierwsze
wowaliśmy dzieci nie w gabinetach, ale warsztaty dla nauczycieli.
na dwu- lub trzydniowych wyjazdach
do Osiecznej czy Boszkowa, w których - Czy z Fundacją będzie jak z przychodudział brały również ich rodziny.
nią, że będzie można przyjść z ulicy do
specjalisty?
- To znaczy, że można było je poobser- - Jeszcze tego nie wiemy, chociaż mam
wować w naturalnym środowisku, przy- takie marzenie, żeby ktoś dyżurował
patrzyć się zachowaniom w różnych przez dwie, a może trzy godziny dziensytuacjach.
nie. Chcielibyśmy, aby były tam infor- Zgadza się i diagnostycznie jest to naj- macje dla rodziców i nauczycieli, któlepsze rozwiązanie, które działa. Póź- rzy niejednokrotnie są pogubieni, kiedy
niej doszliśmy do wniosku, że skoro te okazuje się, że mają do czynienia ze
turnusy już są tutaj organizowane i to spektrum autyzmu.
wszystko odbywa się w Lesznie, warto
sformalizować strukturę, zakładając lesz- - Fundacja jest, ma już lokal, a co
czyńską filię Fundacji Prodeste. Stało się w najbliższym czasie?
to w marcu 2018 roku, chociaż jeszcze - 8 września odbędą się warsztaty prowcześniej, w listopadzie minionego ro- wadzone przez naszych lokalnych teraku, zorganizowaliśmy pierwszą ogólno- peutów, którzy zajmują się spektrum aupolską konferencję dotyczącą spektrum tyzmu. Kierujemy je do nauczycieli, bo
autyzmu. Moim zamysłem było, aby by- dla nich to jest wyzwanie.
ła ona skierowana do nauczycieli. Bo tak
naprawdę okazuje się, że oni znajdują się - Żeby wiedzieli jak rozpoznać?
w nowej sytuacji, gdy rodzice przynoszą - To nie chodzi o rozpoznanie, lecz o to,
orzeczenie o spektrum autyzmu dziecka. aby wiedzieli, co mają zrobić, kiedy
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W planach nowa "Jagoda",
zdecydowanie wyższa
niż poprzedniczka
Burmistrz Osiecznej Stanisław Glapiak zapowiada budowę nowej wieży o charakterze widokowo-obserwacyjnym. Zgodnie z zapowiedziami miałaby ona być znacznie
wyższa niż stara konstrukcja, co pozwoli dostrzec jeszcze więcej ciekawych obiektów na horyzoncie.

P

oprzednia wieża nie była imponująca. Miała raptem nieco ponad
8,5 metra wysokości, a strzelający w górę las spowodował, że Osieczna
została zasłonięta dla wzroku obserwatorów. Poza tym w ostatnim czasie stan
techniczny budowli pozostawiał wiele do
życzenia.
- Jej użytkowanie nie było bezpieczne, toteż zapadła decyzja o przeprowadzeniu rozbiórki obiektu - mówi w rozmowie z "Leszczyniakiem" Stanisław Glapiak, burmistrz
Osiecznej.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie
REKLAMA

wyszło, gdyż gmina chce postawić w tym
samym miejscu jeszcze większą i solidniejszą konstrukcję służącą nie tylko podziwianiu widoków, ale też prowadzeniu dalekich
obserwacji. Miejsce wydaje się być bardzo dobre, zresztą ze starej "Jagody" przy
pomocy lornetki można było dostrzec na
przykład maszt radiowo-telewizyjny zlokalizowany w rejonie Śremu.
- Stara "Jagoda" bardzo dobrze spełniała swoją rolę i była jednym z najczęściej
odwiedzanych obiektów w naszej gminie.
Uważam, że jeżeli pomysł się sprawdził, należy go kontynuować - tłumaczy burmistrz.

Platforma widokowa nowej wieży miałaby zostać umieszczona na
wysokości 24,9 metrów, co - biorąc
pod uwagę wyniesienie terenu, na
którym miałaby stanąć - może dać
znakomite rezultaty obserwacyjne. Kilka numerów temu na łamach
"Leszczyniaka" pisaliśmy już, jak
wspaniały widok roztacza się z podobnego obiektu zlokalizowanego
na "Winnicy" w pobliżu Siekowa.
Stamtąd można podziwiać obiekty
od Zielonej Góry przez lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, najwyższe budowle Zagłębia
Miedziowego po wybrane szczyty
Karkonoszy. Jest to możliwe przy
idealnej przejrzystości powietrza.
Gmina będzie starać się o dofinansowanie na budowę
obiektu. Jeżeli pieniędzy
z zewnątrz nie uda się pozyskać, Osieczna poczeka
na lepsze czasy, ale budowy
wieży nie zarzuci.
- Z własnych środków obecnie nie jesteśmy w stanie pobudować obiektu, ponieważ nasz budżet jest naszpikowany kosztownymi inwestycjami - tłumaczy Glapiak.
Projekt wieży już jest, burmistrz pokazał go na swoim facebookowym profilu.

Rozstrzygnięcie, co dalej w tym temacie, nastąpi zapewne za kilka miesięcy,
czyli już w nowej kadencji samorządu
lokalnego.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Wystrzał z rewolweru
Nie żyje młody urzędnik:
W nocy na 20 bm. popełnił samobójstwo wystrzałem z rewolweru 19-letni urzędnik gospodarczy majętności Pustopole w pow. leszcz., Czesław Galinek. Ciężko
ranionego Galinka przewieziono do szpitala w Lesznie, gdzie po kilku godzinach
zmarł. Przyczyną samobójstwa był zawód miłosny.
KURIER POZNAŃSKI, 1939 ROK

Przez wspólne drzwi
Śmiertelne nieporozumienie w Zameczku koło Leszna:
Przed Sądem Okr. w Lesznie miała swój epilog krwawa tragedia bezdomnych
z Zameczka pod Lesznem, gdzie 9 stycznia br. w obronie swej matki zabił 16-letni
Józef Glapski śp. Woźniakową. Tło tej ponurej sprawy jest następujące: W osiedlu dla bezdomnych m. Leszna, na Zameczku, zachodziły pomiędzy rodzinami
Woźniakami i Glapskimi bardzo często nieporozumienia z powodu użytkowania wspólnych drzwi do ich mieszkań. W końcu stosunki stały się tak nieznośne,
że Glapscy wychodzili przez okno, by nie narazić się na zaczepki Woźniakowej.
W tragicznym dniu wyszła Glapska z synem poprzez okno z wypraną bielizną by
ją na strychu powiesić. Woźniakowa, mimo zakazu męża poszła również na strych,
gdzie przyszło do gwałtownej kłótni, zakończonej zabójstwem Woźniakowej. Sąd
skazał młodocianego zabójcę na umieszczenie w zakładzie poprawczym.
KURIER POZNAŃSKI, 1937 ROK

A to łobuzy!
Jubiler z Leszna stracił 600 złotych:
Do składu jubilerskiego p. Szulca przy ul. Wolności usiłowali włamać się złodzieje.
Przez spuszczone żaluzje wybili szybę wystawową, by skraść wartościowe przedmioty wyłożone w oknie, co im się w pewnej mierze udało. Zauważył to mieszkający na przeciwko p. Potok i wszczął alarm, jednakże nie zdążono złodziei na gorącym uczynku przytrzymać. Policja aresztowała kilku podejrzanych osobników.
P. Szulc został poszkodowany na sumę około 600 zł.
KURIER POZNAŃSKI, 1937 ROK

Zniknęły
dolary kanadyjskie
Kradzieży dokonano w Rydzynie:
Podczas nieobecności w mieszkaniu niejakiej Ciesielskiej Katarzyny zamieszkałej
w Rydzynie skradziono jej 80 dolarów kanadyjskich. Poszkodowana powiadomiła o tem miejscową policję która w krótkim czasie wpadła na trop złodzieja. Jako
podejrzany o kradzież przytrzymany został Poprawski Ignacy z Rydzyny który
w toku krzyżowych pytań przyznał się do kradzieży. Podczas rewizji znaleziono
tylko 20 dolarów za resztę zaś kupił sobie ubranie i inne drobiazgi.
DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK
REKLAMA
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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.
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Leszczyński proces
w sprawie wolsztyńskiej
Kasy Chorych

Konie przepadły
Kto je wyprowadził?
W nocy na 8 bm. w Budzewie skradziono z zamkniętej stajni parę koni, wartości około 1500 zł. Natychmiast wdrożony pościg nie
dał pozytywnego wyniku.
KURIER POZNAŃSKI, 1929 ROK

Sąd posłał oskarżonych za kratki:
Wczoraj zapadł wyrok w sprawie nadużyć popełnionych w kasie Chorych w Wolsztynie, mocą
którego zostali skazani: osk. Józef Maliszewski, b. dyrektor Kasy Chorych na łączną karę więzienia
4 lat z pozbawieniem praw obywatelskich na 4 lata. Maliszewski został ponadto zasądzony na
zwrot Kasie Chorych zł 8149,68 oraz na zapłacenie opłaty sądowej zł 120.
Osk. Helena Mańkowska-Skotnicka, b. księgowa i kasjerka Kasy Chorych w Wolsztynie została
skazana na łączną karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia oraz zapłacenie opłaty sądowej w wysokości zł
320.
Oboje oskarżeni nadto są zobowiązani solidarnie zwrócić Kasie Chorych zdefraudowane kwoty
w wysokości zł 37.937,34, tytułem zwrotu kosztów adwokackich zapłacić zł 670 oraz Kasie Chorych zwrócić za poniesione koszty sądowe zł 510.00.
Obojgu skazanym zaliczony będzie odbyty areszt prewencyjny.
Po ogłoszonym wyroku Mańkowska popadła w ciężkie omdlenie.
DZIENNIK POZNAŃSKI, 1936 ROK

REKLAMA
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Co z komunikacją
oraz wodami
opadowymi
w perspektywie
10 lat?
Prezydent Leszna Łukasz Borowiak zaprezentował program na najbliższą dekadę dotyczący rozwoju układu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowania wód opadowych. Jakie zmiany czekają na
mieszkańców, czego możemy się spodziewać?

Na konferencji prasowej obecni byli prezydent Leszna Łukasz
Borowiak oraz Dominik Kaźmierczak, kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji.

W

ostatnich latach w regionie oraz w samym
Lesznie zaobserwować
możemy wzmożony proces inwestycyjny jeśli idzie o budowę i przebudowę dróg. Daleko szukać nie
trzeba - w pobliżu Leszna na ukończeniu jest droga ekspresowa S5,
w samym mieście natomiast rozpoczyna się przebudowa drogi krajowej nr 12. Palącym problemem pozostaje również kwestia regulacji
wód opadowych, zwłaszcza podczas nawalnych deszczów. W ciągu
ostatnich kilku lat można było zauważyć, że nieprzewidywalne, obfite deszcze powodują wiele problemów, na czele z zalewaniem
posesji. Tak jest chociażby na ulicy

17 Stycznia. W tym miejscu na razie wykonano nieckę, która miałaby zbierać nadmiar wody. Jednak
docelowym rozwiązaniem będzie
budowa zbiorników retencyjnych,
które przyjmą deszczówkę, kiedy
w krótkim odstępie czasu spadnie
jej zbyt dużo. Takich zbiorników
miałoby być kilka.
W połowie sierpnia prezydent
Leszna Łukasz Borowiak zaprosił
dziennikarzy, aby przedstawić plan
działań zarówno w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, jak również zagospodarowania wód opadowych. W tabeli pokazujemy,
jakie inwestycje miałyby zostać
zrealizowane.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

INWESTYCJE DROGOWE
Zadanie
Przebudowa DK 12 w granicach miasta

Opis
przebudowa Szybowników i remont wiaduktu

Przebudowa DW 432 w granicach miasta

przebudowa Osieckiej
łącznika z wiaduktem realizowanym
Budowa drogi łączącej węzeł Święciechowa S5 z wia- budowa
przez PKP, remont Wilkowickiej od torów do
duktem na Wilkowickiej i Rondem Gronowo
Ronda Gronowo
Strzelecka, Lipowa, Obrońców Lwowa, Norwida,
Przebudowa ciągu łączącego DW 323 z DK 12 i DK 5 Al. Krasińskiego, Śniadeckich, Fabryczna. Chodniki, skrzyżowania, ścieżki rowerowe
Główne zadania: budowa ulicy Chłapowskiego,
Budowa drogi ze strefy VASA na Zatorzu z Zaboroulicy Dożynkowej do torów, następnie połączewem i strefą I.D.E.A.
nie Dożynkowej z henrykowską i droga łącząca
ulicę Rzemieślniczą z DW 323
Przebudowa jezdni, skrzyżowań budowa
Przebudowa ulicy Wilkowickiej
chodników
Budowa ulicy Ludowej i dokończenie budowy
Cel: aktywizacja terenów na północ od Wilkoulicy Granicznej
wickiej
ulice: generała Kustronia - Tama Kolejowa Budowa ringu wewnętrznego przy torach PKP
Towarowa - połączenie z Poznańską
Ulice: Budowlanych, Energetyków, ProjektanDrogi w strefie I.D.E.A.
tów, Architektów. Jezdnie, skrzyżowania, drogi
rowerowe
Budowa nowej drogi łączącej Gronowo z "piątBudowa łącznika DK 5 z ulicą Gronowską
ką", w tym jezdnia, chodniki i ścieżki rowerowe
jezdnia, skrzyżowania, chodniki, ścieżka
Przebudowa ulicy Gronowskiej
rowerowa
jezdnia, skrzyżowania, chodniki, ścieżka
Przebudowa ulicy Myśliwskiej
rowerowa
od torów PKP do Al. Marszałka Józefa PiłsudBudowa ulicy Antonińskiej
skiego
jezdnia, skrzyżowania, chodniki, ścieżka
Przebudowa ulicy Jana Kiepury
rowerowa
Budowa ulicy łączącej Portugalską z Sygietyńskiego nowa droga
Przebudowa ulic w rejonie Sygietyńskiego, Kiepury, Inwestycja związana z przebudową infrastrukDekana
tury kanalizacyjnej
jezdnia, skrzyżowania, chodniki, ścieżka
Przebudowa ulicy Święciechowskiej
rowerowa
Przebudowa ulic Kilińskiego, Kasprowicza, Wolińjezdnia, skrzyżowania, chodniki, ścieżka
skiej, Lubuskiej
rowerowa
Przebudowa i remont ulic, segregacja ruchu
Przebudowa Rynku Zaborowskiego
samochodowego i rowerowego
Przebudowa ulicy Henrykowskiej
jezdnia, skrzyżowania, ścieżka rowerowa
Budowa połączenia Drogi Św. Jakuba z Osiedlem
Wykonanie skrzyżowania ciągu pieszo-roweroOgrody
wego z Al. Konstytucji 3 Maja
Plan utwardzania ulic na lata 2016-2025
budowa nawierzchni na drogach gruntowych
Plan utwardzania ulic na lata 2025-2028
budowa nawierzchni na drogach gruntowych

Termin
2018-2020
2019-2021
2018-2019
2017-2023
2020-2028
2020-2021
2021-2022
2019-2028
2018-2024
2020-2021
do 2022
2023-2024
2024-2025
2019-2020
2024-2025
2019-2026
2019-2020
2020-2028
2024-2025
2025-2026
2019-2020
2016-2025
2025-2028

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
Budowa kolektora wschodniego
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Grzybowie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Gronowie
Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w pobliżu ulic Unii Europejskiej i Estkowskiego
Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w ulicy 17 Stycznia
Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Konstytucji 3 maja i ulicy Ostroroga
Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji ogólnospławnej w pobliżu ulicy Narutowicza

Kolektor 2000 mm na odcinku od zbiorników
w Strefie I.D.E.A.
Budowa sieci umożliwi odwodnienie nawierzchni dróg utwardzonych, co ma zabezpieczyć posesje przed podtapianiem podczas
nawałnic
Budowa sieci umożliwi odwodnienie nawierzchni dróg utwardzonych, co ma zabezpieczyć posesje przed podtapianiem podczas
nawałnic - ulice Św. Maksymiliana Kolbe,
Antonińska, Kresowa
przyjmowanie nadmiaru wody opadowej
podczas nawałnic
przyjmowanie nadmiaru wody opadowej
podczas nawałnic
przyjmowanie nadmiaru wody opadowej
podczas nawałnic
przyjmowanie nadmiaru wody opadowej
podczas nawałnic

2018-2020
2019-2023

2020-2025
2020-2021
2019-2020
2023-2025
2025-2028

# BUDOWNICTWO
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Wybierz piękny dom na miarę Twoich możliwości

Śmigielski Group jest stabilną firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku
budowlanym. Jej dewizą jest jakość.
- Budujemy jak dla siebie – mówi Leszek
Śmigielski, właściciel Śmigielski Group.
Podstawą pełnego zadowolenia klientów
są wysokiej klasy materiały oraz nowoczesne technologie wykorzystywane do
stawiania budynków.
Domy budowane przez Śmigielski Group
powstają w lokalizacjach najbardziej dogodnych dla klientów, w rejonach szkół,
przedszkoli, terenów rekreacyjnych etc.
Ważne jest jeszcze jedno – firma Śmigielski Group pomoże w sprzedaży dotychczas zajmowanego mieszkania, a uzyskana kwota pozwali pokryć dużą część
kosztów kupna nowego domu z własnym ogródkiem. Ktoś obawia się kredytu? Tak naprawdę rata jest często mniejsza od czynszu, który trzeba co miesiąc
płacić spółdzielni mieszkaniowej. Korzyść

- wystarczy sobie zadać pytanie, jak smakuje kawa na balkonie o powierzchni
metr na metr, a jak w ogrodzie, do którego wchodzi się wprost z tarasu własnego domu?
Obecnie firma Śmigielski Group oferuje
domy w kilku ciekawych lokalizacjach.
Przy ulicy Kasztelańskiej na leszczyńskim Gronowie powstanie osiedle domów szeregowych. W sąsiedztwie są
przystanek komunikacji miejskiej linii
1,11,12, kościół, szkoła podstawowa, Domy na ul. Warzywnej - znakomita lokalizacja na pograniczu Leszna i Święciechowy.
gimnazjum oraz przedszkole.
- Będzie to osiedle, gdzie wybudujemy drogi, w Dąbczu w gminie Rydzyna. Domy zacisze takie, jakie się chce. Mieć przechodniki i oświetlenie. Zadbamy o poczucie z pierwszego etapu już zostały wzniesio- strzeń, ogród czy garaż, salon z kominbezpieczeństwa lokatorów, bo osiedle będzie ne, a obecnie powstaje drugi etap inwe- kiem. Wszak opłaty związane z utrzymazamknięte - tłumaczy Leszek Śmigielski.
stycji. Kolejne powstaną w bliskości lasu niem domu nie są wygórowane.
Warto skorzystać z wyjątkowej oferty,
Wielkość domów jest od 90 metrów kwa- i zalewu.
dratowych bez garażu do 100 metrów Mając mieszkanie w bloku co miesiąc od- gdyż teraz cena promocyjna wynosi 2999
kwadratowych z garażem.
dajemy czynsz spółdzielni mieszkanio- złotych brutto za metr kwadratowy!
Osiedle na Grzybowie w Lesznie otoczo- wej. W Lesznie sięne jest polami i lasami. Śmigielski Group gają one kilkuset
Śmigielski Group
przy ulicy Leszczynowej oferuje dom złotych. Podobne
jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, pieniądze można
Leszno, ul. Dąbrowskiego 7
o 116-metrowej powierzchni.
przeznaczać na raPoza tym kolejne domy powstają przy tę kredytu na zaulicy Warzywnej w Święciechowie. Tym, kup nowego doktórzy chcą uciec od zgiełku Leszna, a jed- mu. Dzięki temu Doradca klienta: Anna Toboła, tel. 530-353-838
nak pozostać blisko miasta, powinna się b ę d z i e m o ż n a
anna.tobola@smigielskigroup.pl
spodobać oferta osiedla budowanego stworzyć własne

(57/2018)

Nie chcesz mieszkać w blokowisku
i marzy Ci się mały domek, na który
naprawdę Cię stać? Z firmą Śmigielski
Group to marzenie stanie się realne
szybciej niż Ci się wydaje. Powiedz tak,
a reszta niech pozostanie w rękach fachowców z doświadczeniem.

OGŁOSZENIE WYBORCZE

# A TO CIEKAWE

Leszno na c
Gorzka wódka! Gorzko! To tradycyjne okrzyki towarzyszące uroczystościom weselnym. Sama wódka towarzyszy nam od wielu
pokoleń. Dla jednych to scheda po naszych przodkach, dla innych
diabelski wynalazek. Czy prawda leży pośrodku?

W

ódka w średniowieczu traktowana była jako panaceum
na pasożyty. Pozostałością
tamtych czasów jest do dziś stosowane powiedzenie „idę zalać robaka”. Innym zachowanym zwrotem jest wypicie
strzemiennego. Zachowując oryginalną wymowę, brzmieć ono powinno wypić strzemienne. Nazwę swą zawdzięcza

przymiotnikowi strzemię, stanowiącą
część rzędu końskiego. Toast wypijano,
kiedy odjeżdżający gość wsiadał na konia. Nie dowiemy się już, ile razy wypito strzemienne (tudzież strzemiennego)
w Lesznie. Możemy się domyślać, gdzie
miało miejsce wznoszenie kielicha. Zachowane kółko do wiązania koni na jednej z kamienic leszczyńskiego rynku
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Zachowane kółko do wiązania koni na leszczyńskim rynku.
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czterdzieści procent
pozwala sądzić, że strzemiennym zakończono tam niejedną wesołą pijatykę.

Jak Kargul z Pawlakiem

Wódka z leszna z okresu II wojny
światowej, własność J. Skrzypczaka.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej Leszno nie posiadało budynku dworca autobusowego. Miejscem odprawy
podróżnych był Nowy Rynek. Na placu nie znajdowała się jednak żadna tablica wskazująca kierowcom miejsce postoju. Brak określonego miejsca stał się
zarzewiem konfliktu pomiędzy restauratorami. Podróżni po zakończeniu trasy
najczęściej spragnieni byli wyskokowego napoju. Właściciele lokali zdawali sobie z tego doskonale sprawę i próbowali
wpływać na decyzję szoferów. Z czasem
sytuacja się zaogniła i restauratorzy
mieli zacząć donosić na siebie na posterunek policji. Oskarżenia dotyczyły głównie kradzieży dokonywanych na
gościach restauracji. Za każdym niemal
razem dochodzenie wykazywało, że podróżny wcześniej przepił pieniądze. Pod

wpływem alkoholu (i właściciela konkurencji) zgłaszał kradzież, która nie miała
miejsca.

z czasów drugiej wojny światowej. Właścicielem unikatowej butelki jest antykwariusz, Janusz Skrzypczak.

Alkoholowe dziedzictwo

Co dalej?

Kultura związana z piciem i warzeniem
piwa w Belgii wpisana jest na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W Polsce natomiast
wiele browarów udostępnia swe zakłady do zwiedzania. Mamy także Muzeum
Polskiej Wódki w Warszawie czy Fabrykę Wódek Toruńskich. Leszno także posiada spore tradycje. Na przestrzeni dziejów działało w mieście wiele zakładów
zajmujących się produkcją napojów procentowych. Ciekawostką jest, że obiekt
przy ulicy Święciechowskiej obecnie bierze udział w powstawaniu whisky Jack
Strong. Mimo że nie ma w Lesznie muzeum poświęconego trunkom, to możemy zobaczyć w nim niezwykłe eksponaty. Na miano jednego z najciekawszych
zasługuje wódka z Leszna pochodząca

W wielu polskich miastach wprowadzono nocną prohibicję. Oznacza ona
ni mniej, ni więcej, tylko zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano.
Z drugiej strony, powstaje coraz więcej
stref zezwalających na legalne picie trunków w plenerze. W Lesznie są zarówno
zwolennicy i przeciwnicy wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu. Niektórzy mieszkańcy widzieliby z kolei legalną strefę picia alkoholu nad żwirownią.
Bez względu na zapisy uchwał, bardzo
łatwo wysnuć wniosek. Żadne rozporządzenia nie zastąpią zdrowego rozsądku.
Poza tym warto powtórzyć za bohaterami
filmu Sztos: „Pić trzeba umić”.
TEKST I ZDJĘCIA:
MATEUSZ GOŁEMBKA
REKLAMA
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Nowe przedszkole znajduje się przy rydzyńskim wiatraku. Wokół nowego budynku pobudowano plac zabaw wraz z górką, z której w okresie zimowym będą mogły zjeżdż

"Kolorowy Wiatraczek" przywita

Już jest! Wraz z początkiem września uru
szkole. - To inwestycja oczekiwana od lat
nansowana ze środków pochodzących z

Do użytku dzieci oddano osiem przestronnych sal, a każda z nich ma dostęp do toalet. Poza tym do dyspozycji dzieci
oddano szafki, które podczas naszej wizyty czekały na zagospodarowanie przez dzielnych przedszkolaków.

Gmina Rydzyna rozwija się dynamiczne głównie za sprawą nowych
mieszkańców, którzy zgiełk pobliskiego Leszna zamieniają właśnie na
tę okolicę. Na przestrzeni ostatnich
lat zabudowane zostały kolejne działki w rejonie Dąbcza oraz rozwinęło
się pobliskie, nowe osiedle w samej
Rydzynie. W tych miejscach zamieszkały przeważnie młode rodziny, które
chciałyby posłać dzieci do przedszkola położonego blisko domu.
W Rydzynie od lat myślano nad budową zupełnie nowego obiektu
przedszkolnego i ten zamiar udało
się przekuć w rzeczywistość dzięki dofinansowaniu pochodzącemu
z Unii Europejskiej. Miejscem idealnym do postawienia budynku wraz
z infrastrukturą okazała się działka
położona przy ulicy Wyspiańskiego
- w cieniu wiatraka "Józef", tuż obok
już istniejącego kompleksu boisk
"Orlik".
Przedszkole odwiedziliśmy z aparatem na kilka dni przed oficjalnym
uruchomieniem placówki. Trwały

wówczas ostat
miało nastąpić
szych, którzy
czas pomiędzy
dynek przedsz
go jest piętrow
w wysokim st
jąc o tym, aby d
wygody. Jest t
są toalety zloka
nio przy ośm
nia i pomieszc
do wydawani
w bryle budyn
sce na salę, któ
cję zarówno
gimnastyki, jak
na spotkania z
dzieci czy różny
- To inwestycja
tak o nowo wy
szkolu mówi
burmistrz Ryd
oddając do uży
udało nam się
trzeby mieszkań
Już po rozpoczę

Nowością w "Kolorowym Wiatraczku" jest dostęp do przestronnej sali, która w chłodniejszych porach może służyć do ćwiczeń gimnastycznych. Jest to także znakomite mi
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dżać przedszkolaki. Budynek znajduje się w sąsiedztwie nowego osiedla, Zbiornika Rydzyna oraz lasów. Z okien rozpościera się piękny widok.

ał w swoich wnętrzach 200 dzieci

uchomione zostało w Gminie Rydzyna zupełnie nowe publiczne przedt - podkreśla Kornel Malcherek, burmistrz Rydzyny. Budowa została dofiz Unii Europejskiej.
było wiadomo, że budowa przedszkola była krokiem we właściwą
stronę. Nie zabrakło chętnych, którzy zechcieli posłać dzieci do nowego przedszkola. W budynku przy ulicy Wyspiańskiego zorganizowano
osiem grup przedszkolnych, a każda
z nich liczy po 25 dzieci. Jest to obłożenie maksymalne, bo placówkę przewidziano właśnie na 200
maluchów.
Budowa przedszkola została przemyślana w każdym aspekcie.
Obiekt zyskał przede wszystkim
piękne sale odpowiadające potrzebom najmłodszych, ale też została
w nim zainstalowana tak potrzebna w upały klimatyzacja oraz rolety
zewnętrzne. Ogrzewanie budynku
odbywa się przy pomocy niskoemisyjnego pieca zasilanego gazem.
W sąsiedztwie budynku zaprojektowano duży parking, z którego

zadowoleni są rodzice. Dzięki temu
uda się uniknąć kłopotów z brakiem
miejsc postojowych podczas porannego i popołudniowego szczytu,
kiedy przywozi i odwozi się dzieci.
Na uwagę zasługuje również położony na terenie przedszkola plac zabaw. Wyposażono go w różnorodne urządzenia i podzielono na dwie
strefy - dla dzieci młodszych oraz
starszych ze specjalną ścieżką sensoryczną i umieszczoną w centralnym miejscu górką. W okresie zimowym będzie można z niej zjeżdżać
na sankach.
Budowa przedszkola samorządowego została dofinansowana ze
środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 w wysokości 4 249
948,52 złotych. Cała inwestycja kosztowała 7 464 217,85 złotych.

iejsce do organizowania różnego rodzaju spotkań z rodzicami czy przedstawień.

Przedszkole zostało wyposażone w nowoczesną kuchnię.

(58/2018)

tnie prace, po których
ć powitanie najmłodbędą tu dzielić swój
y zabawę i naukę. Buzkola samorządowewy. Wybudowano go
tandardzie, pamiętadzieci miały wszystkie
tutaj duża przestrzeń,
alizowane bezpośredmiu salach, jest kuchczenia przeznaczone
ia posiłków. Ponadto
nku znalazło się miejóra może pełnić funkpomieszczenia do
k również przestrzeni
z rodzicami, występy
nych teatrzyków.
a oczekiwana od lat ybudowanym przedi Kornel Malcherek,
dzyny - Cieszę się, że
ytku nowe przedszkole
odpowiedzieć na pońców.
ęciu procesu rekrutacji

Wjazd do przedszkola został zlokalizowany po stronie ulicy Wyspiańskiego.
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W leszczyńskim szpitalu uru
Oddział Nefrologiczny. Dyrektor: w
Inwestycja kosztowała 1.400.000 złotych i sfinansowana została
niemal w całości ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego. Kolejne 600.000 złotych kosztowało wyposażenie oddziału w nowy sprzęt.

W

REKLAMA

ojewódzki Szpital Zespolony
w Lesznie jest jedyną lecznicą
w promieniu 100 kilometrów,
która zajmuje się kompleksowym leczeniem nerek. Najbliższe szpitale z takimi
oddziałami można znaleźć dopiero w Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze czy
Kaliszu. Remont oddziału był konieczny,
gdyż nefrologia leszczyńska pod względem warunków pobytu zatrzymała się w
rozwoju w latach dziewięćdziesiątych.
- Obecnie nasz Oddział Nefrologiczny
ma charakter wysokospecjalistyczny, dzięki czemu jako lecznica wznieśliśmy się na
wyższy poziom. Otrzymaliśmy trzeci, najwyższy stopień referencji - mówi Tomasz
Karmiński, dyrektor WSzZ w Lesznie
Całkowity koszt remontu oddziału wyniósł 1.400.000 złotych i został sfinansowany przez samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Zaledwie kilka procent
tej kwoty stanowił wkład własny lecznicy. Kolejne 600.000 złotych wydane zostało na wyposażenie nefrologii w sprzęt
oraz stację uzdatniania wody. Zakupiono

między innymi nowe łóżka szpitalne oraz
fotele dializacyjne.
- Mamy nadzieję, że posiadając Oddział
Nefrologiczny i idąc w kierunku wysokospecjalizacyjnym, wstąpiliśmy na drogę
rozwoju leszczyńskiej lecznicy. Szpital musi się rozwijać - podkreśla T. Karmiński.
Leszczyńska nefrologia liczy sobie
już 40 lat, a jej początki miały miejsce
w szpitalu przy ulicy Wałowej, w budynku, w którym dziś znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia.
Wówczas inne były możliwości i inaczej wyglądał oddział, skupiając się przede wszystkim na dializach ogólnoustrojowych. Oddział z dwoma łóżkami powstał
dopiero w 1994 roku.
Remont Oddziału Nefrologicznego rozpoczął się w ubiegłym roku i przestrzeń ta
jeszcze do ostatnich godzin przygotowywana była do oficjalnego otwarcia. Przecięcia wstęgi dokonali Maria Zielnica

ORDYNATOR ODDZIAŁU
NEFROLOGICZNEGO
ŁUKASZ KASPRZAK:
Na nowym oddziale widać radykalną poprawę jakościową w zakresie pobytu
i leczenia.
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uchomiono wyremontowany
wznieśliśmy się na wyższy poziom

(założycielka oddziału w Lesznie), Maciej Sytek (członek zarządu Województwa Wielkopolskiego), Tomasz Karmiński (dyrektor lecznicy) oraz Łukasz
Kasprzak (ordynator Oddziału Nefrologicznego). Na Oddziale Nefrologicznym
publicznej lecznicy wykonuje się rocznie
od 800 do 1000 hospitalizacji.
- Kiedy tu przyszedłem, dializowano na
nim 30 pacjentów. Dziś to już 400 osób dodaje Łukasz Kasprzak.
To świadczy o skali potrzeb oraz o znaczeniu tego szpitala w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Leszno obsługuje pacjentów nie tylko z tego regionu,
ale również z sąsiadujących województw

dolnośląskiego i lubuskiego.
- Na nowym oddziale widać radykalną poprawę jakościową w zakresie pobytu i leczenia. Mamy dziewiętnaście łóżek szpitalnych w salach dwuosobowych.
Każda ma własny węzeł sanitarny. Ponadto mamy cztery stanowiska dializacyjne do wykonywania hemodializ, jedną salę izolacyjną, gdzie również można
wykonywać hemodializę, salę intensywnego nadzoru i nową salę zabiegową
w standardzie sali operacyjnej - podkreśla ordynator.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Chcę obskoczyć cały świat!
Od 10 lat uprawia sport ekstremalny rope jump, czyli skoki z wysokości wykonywane z pomocą specjalistycznych lin. Uzależniony od
„bezpiecznej” adrenaliny zamienia niemożliwe w osiągalne. Świat został już obchodzony, objeżdżony, oblatany i opłynięty, ale nigdy
nie został jeszcze obskoczony, on - pochodzący z Leszna Łukasz Miłuch - chce tego dokonać.

C

zerwiec 2013 roku, godzina
11.00, szczyt Góry Kjerag
w Norwegii. Nad 984-metrową przepaścią stoi leszczynianin Łukasz Miłuch.
- Myślałem tylko o tym, że chcę przeżyć.
Ostatnie pół godziny przed skokiem z nikim nie rozmawiałem, patrzyłem na liny i w przepaść. Wyłączyłem się totalnie.
Nie miałem momentu zawahania, po prostu chciałem to zrobić - wspomina Łukasz
Miłuch. Mimo, że Łukasz oddał już około tysiąca skoków, ciało zawsze reaguje
w ten sam sposób. Trzęsą się nogi, tętno
jest szaleńcze i pojawia się strach…
3,2,1…lecisz! Spadał z prędkością około 150 km/h przez 12,5 sekundy. W tym
czasie osiągnął 310 metrów swobodnego
spadania. Łukasz pobił tym skokiem dotychczasowy rekord świata o 10 metrów.
Skok ten zapoczątkował I edycję Dream
Walker'a, czyli projektu „ 80 skoków dookoła świata”. Od 2013 roku rekord ustanowiony przez Łukasza został pobity dwa
razy przez ekipy z Ukrainy i Rosji. Jednak w zeszłym roku podczas dziesiątej
edycji ponownie wrócił do polskiej ekipy Dream Jump, do której należy Łukasz.
Tym razem rekordowy skok oddawał inny członek zespołu.
- Rekord to nie jest osiągnięcie jednego człowieka. To efekt doskonałej współpracy całej ekipy. Jeżeli chodzi o oddawanie skoku na rekord to albo losujemy
między sobą, albo wybieramy najbardziej
doświadczoną osobę z grupy. Do pobicia
rekordu na Górze Kjerag użyliśmy prawie 1 tony sprzętu. Same liny liczyły ok. 5
km długości. Częste, prawie pionowe podejścia, wymagały maksymalnego wysiłku
od uczestników ekipy technicznej niosących na plecach ponad 30 kg sprzętu. To
obrazuje, że samemu niczego w tym sporcie się nie dokona i to jest piękne - podkreśla Łukasz Miłuch.

E

kipa Dream Walkera wybiera na skoki miejsca, które łączą
w sobie dwie cechy. Monumentalne piękno natury i ekstremalne wysokości. Łukaszowi
w pamięć zapadły najbardziej dwie lokalizacje. Pierwsza z nich to najwyższy mieszkalny budynek świata - Princess Tower w Dubaju, mierzący aż 414 metrów wysokości.
- Pobiliśmy tam aż 8 nowych rekordów
świata między innymi w skoku synchronicznym z 360 metrów - rope jump, dream

jump i base jump z tyrolki - wspomina
Łukasz Miłuch.
Pierwszy obiekt zrobił na nim wrażenie ze względu na wielkość, drugi natomiast zapierał dech w piersiach swoimi widokami. Plaża Navagio na greckiej
wyspie Zakynthos należy do najpiękniejszych miejsc na ziemi, dlatego nie mogło
zabraknąć jej na trasie skocznej ekspedycji. Wyjazd ten będzie niezapomniany dla
Łukasza również z innego powodu. To
właśnie na greckiej wyspie, podczas wyprawy, poznał Greczynkę, z którą stanowią parę już od czterech lat.
- Czuję się obywatelem świata. Ten sport
daje mi wolność, mogę pracować w wielu
miejscach i poznawać nowych ludzi. Między innymi za to kocham to, co robię - wyjaśnia Łukasz Miłuch. Ciekawostką jest, że
zdjęcie Łukasza, który oddaje skok nad Zatoką Wraku, do dziś można kupić na Zakynthos w formie pocztówki.
Łukasz od zawsze kochał sporty ekstremalne. Zanim dowiedział się o skokach na
linie, uprawiał downhill i wspinaczkę górską. Najbardziej kręciła go jednak techniczna strona tego sportu, czyli liny, zabezpieczenia, sposoby mocowania. W Internecie
zaczął wyszukiwać informacji na ten temat.
Jego uwagę przyciągnął Amerykanin Dan
Osman. To właśnie on ustanowił pierwszy
rekord świata w swobodnym spadaniu. Zainspirował się jego osobą i postanowił zacząć skakać.
- Swój pierwszy w pełni amatorski skok oddałem tu, w Lesznie, na mostku nad torami,
na drodze do Wilkowic. To było jakieś 12
lat temu. Zamontowałem najbardziej prosty
system do skoków - wahadło. Byłem sam.
Zastanawiałem się pół godziny zanim skoczyłem. Bałem się, że zginę. Ale stwierdziłem, że nie ma co dłużej czekać, albo zginę albo nie. No i skoczyłem z 7 metrów.
Tak mi się spodobało, że po 30 sekundach
znów byłem na górze i skakałem bez końca
- wspomina Łukasz Miłuch.
Łukasz coraz intensywniej rozwijał swoją pasję, czego efektem było podjęcie studiów na leszczyńskiej uczelni, na kierunku "turystyka i rekreacja". Na temat pracy
licencjackiej wybrał budowę układu do
skoków dream jump. Pojechał do Warszawy, by poznać Tomka Zielińskiego, twórcę innowacyjnego rozwiązania.
- Zakochałem się w tym, co daje ten
układ. Rope jump nie jest jak bungy. Ten
układ daje o wiele większą wolność i swobodę. Dzięki zastosowanemu układowi

Łukasz podczas skoku we Francji.
rozwieszenia lin do dream jump możliwe
jest maksymalne wydłużenie swobodnego
spadania - objaśnia Łukasz Miłuch. Efekt
podróży do Warszawy był taki, że pracy licencjackiej nie napisał i studiów nie
skończył. Mimo to dziś można go nazywać magistrem, a może nawet doktorem
jeżeli chodzi o opanowanie obsługi systemu dream jump.
- Sam buduję te układy i znam je od podszewki. Wiem, jakie są wytrzymałości

karabinków, lin, wiem jak się robi węzły. Mam świadomość tego, że jest to bezpieczne. Gdybym nie miał tej świadomości, nie wiem czy chciałbym uprawiać ten
sport - mówi Łukasz Miłuch.

P

odczas 10 lat współpracy
z Tomkiem Zielińskim otworzyli w Polsce 6 obiektów do oddawania skoków.
Chcą rozpropagować ten sport
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i pokazać ludziom, że istnieje coś takiego
jak bezpieczna adrenalina, którą zapewniają skoki w opatentowanym systemie
dream jump.
- Od 2010 roku, od kiedy otwarty jest
pierwszy obiekt w Głogowie, nie było ani
jednego wypadku, a skoczyło z nami ok
20.000 osób. Statystyki pokazują, że ten
sport jest bezpieczniejszy od innych sportów ekstremalnych - wyjaśnia Łukasz
Miłuch.

Ł

ukasz obecnie mieszka
w Anglii, lecz nadal ściśle
współpracuje z ekipą dream
jump. Niebawem chce otworzyć w Grecji swój punkt do
skoków. Latając paralotnią nad angielsko-szkocką granicą, rozmyśla o kolejnych
wysokich klifach do zdobycia. Na jego liście marzeń jest kanadyjska Góra Thora,
która leży w Górach Baffina. Znana jest

Łukasz podczas rekordowego skoku w Norwegii.

na niej
Zakynthos a
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ający skok.
Łukasz odd

z najwyższej na świecie ściany pionowej - 1250 m. Taki wyjazd to jednak duże
koszty i ogromne wyzwanie logistyczne.
Tak samo jak planowany w ramach projektu Dream Walker skok z najwyższego
wodospadu świata w Wenezueli.
- Mam jeszcze wiele rzeczy do zrobienia.
Chciałbym jako pierwszy Polak w historii
oddać skok base, czyli skok spadochronowy z obiektów takich jak wieżowce, mosty, maszty, urwiska górskie, nie mając
na koncie ani jednego skoku spadochronowego z samolotu. Może nie będzie to za
rok, czy dwa, ale jestem pewien, że dojdzie do tego. Zrobię to, gdy będę gotowy. Dzięki rope jump mogę obserwować,
jak zachowuje się moje ciało w locie. To
doświadczenie przyda mi się w moim nowym projekcie. To już będzie maksymalna
adrenalina, bo jak nie otworzy ci się spadochron, to giniesz. Jest to ekstremalnie

Skok w Dubaju.
niebezpieczne zadanie, bo czasza spadochronu może otworzyć się nie na kierunku lotu, co grozi uderzeniem w budynek
lub skałę. Ludzie myślą o nas, że jesteśmy
świrami, którzy nie kochają życia. Mylą
się, jest wręcz odwrotnie. Ja kocham życie
i chcę żyć jak najdłużej. Robię to dlatego,
bo czuję, że dzięki swojej pasji wykorzystuję życie w stu procentach - podsumowuje Łukasz Miłuch.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIE: PRYWATNE ARCHIWUM
ŁUKASZA MIŁUCHA

REKLAMA
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O dwóch takich z Bojanowa,
- Stary, wieje jak cholera. Dawaj sweter, bo zamarznę - woła Janusz
Nickowski do swojego kompana od górskich poszukiwań. Rzeczywiście, chłód jest przenikliwy, co może oznaczać, że dalej jest coś
wyjątkowego. Po kilku minutach zimno zamienia się w adrenalinę
i radość z wielkiego odkrycia.
- Po górach chodziłem od zawsze, bo
w Poroninie mieszkała siostra mojej mamy - mówi Czesław Majchrowicz, przez
lata pracownik Bojanowskich Zakładów
Piwowarsko-Słodowniczych. Dziś zakład pod tą nazwą nie istnieje, a schedę po
nim, po wielu latach i licznych perturbacjach, przejął funkcjonujący obecnie Browar Bojanowo.
Majchrowicz pracował w browarze razem
z Januszem Nickowskim, który w tamtym czasie pasjonował się eksploracją jaskiń. Do Sekcji Grotołazów Akademickiego Klubu Turystycznego należał jeszcze od
czasu studiów i to on namówił Majchrowicza, aby wspólnie wybrali się w góry, do

jaskiń. Długo nalegać nie musiał, wszak
kolega z pracy Tatry znał, chociaż z jaskiniami niewiele miał wspólnego.

Tajemniczy balkonik
Jest lipiec 1968 roku. Kumple z pracy,
podczas wspólnego urlopu, wyjeżdżają
do Kir koło Zakopanego na obóz szkoleniowo-eksploatacyjny Sekcji Grotołazów
AKT. W tamtym czasie członkowie klubu
od dwóch lat przeczesują teren wokół Kominiarskiego Wierchu. Są przepojeni głęboką wiarą, że to jest właśnie ten rejon,
gdzie muszą być jaskinie. Mają ku temu
solidne podstawy - penetrowana okolica

Czesław Majchrowicz

ziochu Kominiarskim.
w szaty naciekowej w Band
ntó
me
ele
z
en
jed
"
oń
"Sł

ma charakter krasowy. Doświadczenie i logika podpowiadają, że potencjalnie można natknąć się tam na
jakieś otwory wykonane przez działalność sił natury. Niektórzy pewnie pukają się w głowę, bo przecież
wszystko, co można było, już znaleziono i spenetrowano. Zresztą obiegowa opinia na temat tego terenu
jest nieco odmienna od przekonania
grotołazów z poznańskiej sekcji.
Nickowski z Majchrowiczem podażają

północnymi stokami Kominiarskiego Wierchu w Tatrach Zachodnich. Jest 11 lipiec.
W pewnym momencie widzą obiecująco
wyglądający "balkonik". Wspinają się, aby
sprawdzić, co takiego kryje się za dostrzeżonym przed momentem skalnym występem. Nickowski, jako doświadczony grotołaz, idzie pierwszy, a po chwili dobija do
niego Majchrowicz. W skale, przy balkoniku, dostrzegają otwór, z którego ciągnie
strumień zimnego powietrza.
- Stary, wieje jak cholera. Dawaj sweter,
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co w Tatrach odkryli jaskinię
Po prostu worek
Otwór, z którego ciągnie powietrze, okazuje się być jaskinią. Później będzie już wiadomo, że dwaj eksploratorzy rodem z Bojanowa dokonali w Tatrach poważnego odkrycia.
Odtąd obozowicze razem z pozostałą ekipą
zabierają się za oględziny tego miejsca.
- Tamtego lata, razem z pozostałymi
uczestnikami, spenetrowaliśmy jaskinię do
głębokości 320 metrów. Charakteryzuje
się ona bogatą szatą naciekową - opowie
Majchrowicz.
Odkrycie zostaje zgłoszone w Tatrzańskim
Parku Narodowym. Dokonuje tego kierownik obozu, geograf Alfred Rosler, a w sierpniu napiszą o tym gazety - najpierw "Kurier Polski", a następnie "Życie Warszawy".
Poszukiwacze nadają jej nazwę Bandzioch
Kominiarski. Bandzioch - po góralsku oznacza tyle co worek, a drugi człon nawiązuje do rejonu odkrycia, czyli Kominiarskiego Wierchu. Dla Majchrowicza to
coś niebywałego - pierwszy wyjazd w Tatry w charakterze eksploratora jaskiń i taka
niespodzianka!

Minęło pół wieku
Janusz Nickowski (dziś 77 lat) mieszkał
w Bojanowie w willi przy browarze, a Czesław Majchrowicz (obecnie 75 lat) - w kamienicy przy rynku. Jego ojciec, Marian
Majchrowicz, był znanym w mieście mistrzem masarskim. Niektórzy do dziś z rozrzewnieniem wspominają wyrabianą przez
niego kiełbasę śląską. Obecnie obaj panowie nie mieszkają już w miasteczku. Nickowski wyprowadził się do Kościana,
Majchrowski - do Włocławka. Wciąż jednak mają tu rodziny.
Kiedy cały świat z duszą na ramieniu przyglądał się akcji ratunkowej prowadzonej
w jaskini w Tajlandii, dzień po jej szczęśliwym finale przypadła 50. rocznica odkrycia Bandziocha Kominiarskiego przez
mieszkańców Bojanowa.
- Może warto byłoby w przyszłości pomyśleć o tym, aby upamiętnić naszych lokalnych odkrywców? Może można by to zrobić
na przykład umieszczając pamiątkową tablicę na domu, w którym mieszkał Czesław
Majchrowicz? - zastanawia się Krzysztof
Wodyński, bojanowski regionalista.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

KOMINIARSKI BANDZIOCH
Położona w Tatrach Zachodnich, trzecia pod względem
głębokości polska jaskinia i zarazem prawdopodobnie jedna
z najtrudniejszych technicznie
do osiągnięcia przez grotołazów jaskiń tatrzańskich. Jest to
związane ze skomplikowaną
siecią topograficzną i brakiem
jednego, wyraźnego ciągu
przechodzącego przez jaskinię. Układ korytarzy jest trudny, w wielu miejscach trudno
się przecisnąć. Najpopularniejszą trasą jest otwór górny. Długość odkrytych dotąd korytarzy wynosi około 9550 metrów.
Wciąż jest eksplorowana przez
Wielkopolski Klub Taternictwa
Jaskiniowego (następca Sekcji
Grotołazów AKT), a także inne
polskie kluby.

ZDJĘCIA ARCHIWALNE - ZE ZBIORÓW CZESŁAW
A MAJCHROWICZA

bo zamarznę - woła Janusz Nickowski.
Jego kompan na początku śmieje się, ale
szybko pojmuje, co się dzieje.
- Kiedy jednak widzę, że nieborak z podwiniętymi rękawami sinieje, zaczynam
wierzyć w większe odkrycie - doda.

"Sala pod głazem" w Bandziochu Kominia
rskim.
Na zdjęciu Czesław Majchrowicz.

Czesław Majchrowicz mieszkał w kamienicy przy Rynku w Bojanowie.
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Podpułkownik
spogląda ze ściany

Ciekawe co pomyślałby sobie Bernard Śliwiński, gdyby oglądał samochody ciągnące się z trzech kierunków? Że jednak warto było, że
kraj w końcu jest wolny, że choć nie jest idealnie, to jednak nie ma co narzekać? A co myślą o nim ludzie?

S

zara do niedawna ściana zupełnie nie przykuwała uwagi kierowców, chociaż ci, którzy jechali od
Waszkowa lub od Leszna mieli ją dokładnie naprzeciwko siebie. A że układ skrzyżowania jest taki jaki jest, to szczęśliwie
pierwszorzędny widok na postać mają
także zmotoryzowani wjeżdżający do Ponieca od strony południowej. Spogląda
więc Bernard Śliwiński wzrokiem poważnym i zdecydowanym, przykuwając również spojrzenia pieszych, którzy mijają go
pobliskim chodnikiem.
- Ładne, naprawdę ładne, zwłaszcza tam,
na Wydawach - mówi nam mężczyzna zaczepiony w centrum miasteczka.

Wydawy to wioska, która łączy się z Poniecem. Właściwie trudno na pierwszy
rzut oka stwierdzić, gdzie miasto a gdzie
wieś, bo w jeden organizm łączy je ulica.
To jednak nie jest ważne. Ważne, że wygląda ładnie.
Mural z postacią podpułkownika, który w Poniecu się urodził i temu miasteczku się poświęcił, nie jest dziełem przypadku. Śliwiński działał w powstaniu
wielkopolskim, formując batalion, mający za zadanie zabezpieczanie Ponieca. W tym roku świętowane jest 100-lecie wybuchu powstania wielkopolskiego,
toteż komitet obchodów tego wydarzenia
stwierdził, że to będzie najlepszy sposób

REKLAMA

Podpułkownik Śliwiński znalazł się na ścianie budynku należącego do jednej
ze wspólnot mieszkaniowych.
na upamiętnienie człowieka zasłużonego również konserwator zabytków. Obraz
dla lokalnej społeczności. Bo czyż nie jest przez dwa tygodnie wykonywał artysta
najlepszą formą pamięci pytanie dziecka z Zielonej Góry.
bezwiednie mijającego wielki obraz: ma- Mural przy ulicy Kusza nie jest jedynym,
mo, tato, a kim był ten pan i dlaczego tu jaki w ostatnim czasie powstał w Poniecu.
jest?
Wcześniej dwa inne malowidła zostały
- W naszym przekonaniu jest to miejsce naniesione na ściany obiektów u zbiegu
idealne - doskonale widoczne ze wszyst- ulic Kościuszki i Krobskiej. Jeden z nich
kich kierunków - tak o wyborze po- należy do wspólnoty mieszkaniowej, druwierzchni pod malowidło mówi Mikołaj gi - do Gminnej Spółdzielni w PonieSkrzypczak z Gminnego Centrum Kultu- cu. Przedstawiają miasto na starych pory w Poniecu. Postać odwzorowana zo- cztówkach, a także upamiętniają dawnych
stała ze zdjęcia wysokiej rozdzielczości, rzemieślników.
a zgodę na wymalowanie muralu wydała wspólnota mieszkaniowa, do której
TEKST I ZDJĘCIA:
należy budynek. Pomysł zaakceptował
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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ŻUŻEL

Smoczyk zalany łzami szczęścia – Piter Mistrzem!
Piotr Pawlicki na swojej ziemi wywalczył tytuł Indywidualnego Mistrza Polski. W wielkim finale pokonał Macieja Janowskiego z Wrocławia i swojego
klubowego kolegę Janusza Kołodzieja. Wysokie
piąte miejsce zajął kolejny "byk" Bartosz Smektała.
Grand Prix wkracza w decydującą fazę. W sierpniowych zmaganiach niczym wielkim nie popisał się
Emil Sajfutdinow. W dwóch turniejach, w szwedzkiej Malilli i Gorzowie, wywalczył w sumie tylko 9
„oczek”. W cyklu wyraźnie przewodzi Brytyjczyk
Tai Woffinden (103 pkt.), który wyprzedza Bartosza
Zmarzlika (87) i Macieja Janowskiego (79).
Emocje do ostatniego wyścigu – tak zapowiada się ostatni finał SEC, a więc Indywidualnych
Mistrzostw Europy. Odbędzie się 15 września
w Chorzowie. Póki co pierwsze miejsce zajmuje Duńczyk Leon Madsen (38 pkt.), który objął
prowadzenie po ostatnim triumfie w łotewskim
Daugavpils. Po pietach depczą mu jednak Jarosław Hampel (34), Brytyjczyk Robert Lambert (33)
i leszczyński Byk Emil Sajfutdinow (30), który na
Łotwie był drugi.
Bartek Smektała liderem złotych Polaków! Biało-czerwoni po raz jedenasty sięgnęli po tytuł Drużynowych Mistrzów Świata Juniorów. Leszczyński "Byk" w pięciu startach wywalczył aż 13 pkt.

PGE Ekstraliga

Srebro dla Duńczyków, brąz dla Brytyjczyków.
W trakcie spotkania ligowego w Zielonej Górze
dość poważnej kontuzji nabawił się Dominik Kubera. Ostatecznie drastycznie wyglądający wypadek zakończył się amputacją środkowego palca
u nogi. Choć brzmi to poważnie, sztab uspokaja –
brak palca nie powinien w znaczący sposób przeszkodzić Dominikowi w zdobywaniu kolejnych
punktów na żużlowych torach.
W Gdańsku odbyły się Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Triumfował w nich
zawodnik Falubazu Zielona Góra Patryk Dudek.
Drugi linię mety w wielkim finale przekroczył
Piotr Pawlicki. Pozostałe "byki" zajęły odpowiednio miejsca: 4. Emil Sajfutdinow, 10. Janusz Kołodziej i 11. Bartosz Smektała.
Tym razem wicemistrzostwo. Bartosz Smektała
wywalczył na częstochowskim torze srebrny medal Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw
Polski (przed rokiem był mistrzem). Musiał uznać
wyższość wychowanka Unii Daniela Kaczmarka.
Żużlowy świat wstrząśnięty śmiercią Tomasza Jędrzejaka, Indywidualnego Mistrza Polski z 2012
roku, byłego zawodnika ekip z: Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy, Tarnowa, Wrocławia
i Rzeszowa. Miał 39 lat.

Są mocni, czas na walkę o medale! Podopieczni
Piotra Barona w wielkim stylu zwyciężyli rundę
zasadniczą PGE Ekstraligi. W 14 kolejkach uzbierali aż 29 ligowych punktów. Triumfowali w dwóch
ostatnich meczach: z Grudziądzem i Wrocławiem.
Szczególnie ta druga wygrana napawa optymizmem przez rundą play-off.
Leszno 50 – 40 Grudziądz
(Sajfutdinow 8+1, Hampel 10, Kurtz 7, Kołodziej
6+1, Pawlicki 5, Smektała 10+1, Szlauderbach
4+1)
Leszno 55 – 35 Wrocław
(Sajfutdinow 11, Hampel 10+1, Kurtz 5+1, Kołodziej 9+2, Pawlicki 10+1, Smektała 10, Szlauderbach 0)
PGE EKSTRALIGA
1.

Fogo Unia Leszno

14

29

+168

2.

Cash Broker Stal Gorzów

14

21

+43

3.

Betard Sparta Wrocław

14

19

+54

4.

Get Well Toruń

14

18

-19

5.

forBET Włókniarz Częstochowa

13

18

+2

6.

MrGarden GKM Grudziądz

13

11

-86

7.

Falubaz Zielona Góra

14

10

-64

8.

Grupa Azoty Unia Tarnów

14

10

-98

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

SZYBOWNICTWO

Ostro trenują przed ligą. Podopieczni Łukasza Grudniewskiego w okresie przygotowawczym mają rozegrać w sumie aż 15 spotkań kontrolnych. Część z nich już
za nimi, w tym pojedynek z ekstraklasowym Stelmetem Zielona Góra, który był
nie lada gratką dla leszczyńskich kibiców koszykówki.

W Lesznie odbyły się Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów w klasach
standard i Klub B oraz Międzynarodowe Zawody Leszno Cup. Z grona reprezentantów Aeroklubu Leszczyńskiego najlepsze rezultaty w mistrzostwach
osiągnęli Tymoteusz Dolata i Robert Koralewski (odpowiednio 4. i 5. miejsce
w klasie standard). Z kolei w Leszno Cup w klasie 18-metrowej triumfował
Andrzej Śmielkiewicz, a 3. był Janusz Centka. W klasie Klub B 4. i 5. lokatę zajęli odpowiednio Stanisław Wujczak i Paweł Wojciechowski.

REKLAMA

PIŁKA NOŻNA
5 spotkań, 1 zwycięstwo i 4 porażki – w tak kiepskim stylu nowy sezon ligowy rozpoczęli piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno. Wygrali tylko w drugiej kolejce, pokonując przed własną publicznością Polonię Kępno 2:0. Poza
tym odnosili niechlubne porażki: 2:0 w Śmiłowie, 1:0 w Krobii, 3:2 w Ostrowie Wielkopolskim i 0:1 w Lesznie z drugą ekipą z Ostrowa Wielkopolskiego.
Z pewnością nie o takim początku sezonu myśleli do niedawna kibice i działacze leszczyńskiego klubu.

KOSZYKÓWKA KOBIET
W szeregach Tęczy Leszno pojawiły się kolejne nowe zawodniczki. To Magdalena
Pisera (reprezentowała Poznań) i Ola Pietraszek (reprezentowała Swarzędz). Kontrakt o kolejny rok przedłużyła Iga Walentowska.
Tęcza Leszno trafiła do grupy B I Ligi Kobiet. Podopieczne trenera Jędrzeja Jankowiaka zainaugurują rozgrywki ligowe 29 września pojedynkiem w Jeleniej Górze.
KOLUMNĘ OPRACOWAŁ:
MICHAŁ DUDKA
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BALONIARSTWO
Leszczyńska mistrzyni! Pochodząca z Krzemieniewa Daria Dudkiewicz-Goławska została Mistrzynią Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane
Powietrze. Reprezentantka Aeroklubu Leszczyńskiego stanęła w szranki z 32 zawodniczkami z 14 krajów. Warto zaznaczyć, że tytuł Darii to
największy sukces w historii polskiego sportu balonowego.

WARCABY
Kolejne sukcesy młodych reprezentantów UKS Roszady Lipno. W Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w warcabach 100-polowych w Wilnie. Amadeusz Zyber-Moszak wywalczył mistrzowski tytuł w kategorii mini-kadet do
lat 13 w grze długiej, a Mateusz Wysokiński zdobył srebrny medal w kategorii
wiekowej do lat 10.

POZOSTAŁE
Brawo, brawo, brawo! Aż sześć medali przywieźli leszczyńscy sportowcy
z Międzynarodowych Igrzysk Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w Izraelu.
Leszno reprezentowali: pływacy MKP Astromal (Jakub Krawczyk - brąz 100m
stylem klasycznym i srebro 50m stylem klasycznym, sztafeta Aleksy Siadek,
Jakub Krawczyk, Andrzej Zieliński i Grzegorz Filipiak – srebro 4x100m stylem
zmiennym i brąz 4x100m stylem dowolnym), koszykarki Tęczy Leszno (Zuzanna Duda, Wiktoria Skrzypczak, Katarzyna Koźlik i Maja Pietrzak – srebro
w rozgrywkach 3x3), siatkarze UKS 9 Leszno (Bartosz Malepszy, Alan Napieralski, Maksymilian Marciniak, Bartosz Banaszak, Oskar Skrzypczak i Jakub
Przychodzko – brąz) i judocy UKS Dwunastka Euroline Leszno (Kacper Hojan, Ignacy Kubiak, Michał Dziamski i Michał Krajna).

AUTOPROMOCJA

FUTSAL
Intensywnie do nowego sezonu przygotowują się piłkarze GI Malepszy Futsal Leszno. Leszczynianie z nowym trenerem Tomaszem Trznadlem na czele rozgrywają kolejne sparingi. Zmagania ligowe rozpoczną 22 września o godz. 19. W hali Trapez podejmą ekipę ze Zgierza, beniaminka I ligi.
REKLAMA

Trwa nabór do największej akademii w Wielkopolsce!
Football Academy- dołącz do mistrzów Polski
Football Academy to największa i najdynamiczniej rozwijająca się sieć elitarnych szkółek piłkarskich w Europie południowo-wschodniej dla dzieci w wieku
od 2 lat. Unikalny w Polsce system szkolenia oraz struktura organizacyjna, administracyjna i marketingowa oparte są na najlepszych angielskich wzorcach.

Monachium, Borussia Dortmund, Borussia Monchengladbach, Olympique Lyon).
W ostatnich latach wybudowaliśmy własne centrum treningowe Football Park,
a także otworzyliśmy Football Baby(treningi dla 2 i 3-latków) oraz Goalkeepers
Academy(pierwszą akademię bramkarską w powiecie leszczyńskim).

Football Academy oferuje najmłodszym zawodnikom przede wszystkim treningi przez
zabawę oraz edukację przez sport w duchu zasad fair play. Najważniejsze jest dla nas
zadowolenie dziecka! Na tę chwilę trenuje z nami ponad 15.000 zawodników w 170
miastach.
W Lesznie pierwsze zajęcia rozpoczęły się 6 lat temu, a w tej chwili trenuje z nami już ponad 550 zawodników w 30 grupach. Przez ten okres odnieśliśmy wiele sukcesów m.in.:
- dwukrotne mistrzostwo Polski FA (2014 i 2016)
- sześciokrotne wicemistrzostwo Polski FA
- trzecie miejsce w ogólnopolskim finale Deichmann Mini Mistrzostwa Świata
- zwycięstwo, drugie oraz trzecie miejsce w największym międzynarodowym turnieju
piłkarskim w Europie środkowo-wschodniej Wrocław Trophy
- mistrzostwo Wielkopolski (zwyciestwo w turnieju "Z podwórka na stadion
o puchar Tymbarku")
- dwa mistrzostwa oraz wicemistrzostwo Wielkopolski w rozgrywkach ligowych WZPN
- zwycięstwo w międzynarodowym turnieju w Głuchołazach
- pięciokrotne halowe mistrzostwo OZPN Leszno
- cztery mistrzostwa oraz pięć wicemistrzostw ligowych OZPN Leszno
- zwycięstwa w ponad 50 turniejach na terenie całej Polski
- dwunastu naszych zawodników trafiło do reprezentacji Wielkopolski
- dwudziestu naszych zawodników trafiło do reprezentacji Polski FA
- czternastu naszych zawodników trafiło do reprezentacji Okręgu OZPN Leszno
- wzięliśmy udział w najlepiej obsadzonym turnieju w Europie (m.in. Bayern

Co proponujemy oprócz treningów?
- Bolton Camp - zgrupowanie pod okiem angielskich trenerów
- ogólnopolskie i zagraniczne obozy piłkarskie
- udział w rozgrywkach ligowych
- udział w licznych turniejach piłkarskich na terenie całej Polski
- imprezy integracyjne dla dzieci
- wspólne wyjazdy na mecze piłkarskie ekstraklasy i reprezentacji Polski
Kogo szukamy?
Poszukujemy piłkarskich talentów, a także wszystkich zawodników
stawiających pierwsze kroki piłkarskie. Podczas najbliższego naboru
można dołączyć do nowych grup z roczników 2016, 2015 (Football
Baby) oraz 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009. Prowadzimy też nabór uzupełniający do istniejących już grup z roczników 2008, 2007
oraz 2006.

Football Academy Leszno
tel. 609 896 848
e-mail: leszno@footballacademy.pl

(59/2018)

Liczba miejsc ograniczona! Zarezerwuj swoje miejsce jak najszybciej! Dołącz do nas!
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Podologia dla diabetyka

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

Podologia jest dziedziną zajmującą się
profilaktyką zdrowia stóp, terapiami paznokci i skóry w ich obrębie; zakres jej
działania pozwala również na przeciwdziałanie komplikacjom towarzyszącym
Zespołowi Stopy Cukrzycowej, który często towarzyszy diabetykom w zaawansowanym stadium choroby.
Spotykając się ze swoimi Pacjentami,
często zmierzam się z brakiem świadomości w tym zakresie, a jest to przecież podstawa w profilaktyce i dbaniu
o zdrowie.
Drodzy Diabetycy, wyjaśnię Wam
czym jest Zespół Stopy Cukrzycowej
i dlaczego błędnym jest myślenie, iż powikłanie to można wywołać skaleczeniem lub innym jakimkolwiek uszkodzeniem skóry.
Zespół Stopy Cukrzycowej jest to zespół powikłań, następujących na skutek długo utrzymującej się wysokiej
glikemii, niewłaściwie kontrolowanej
lub późno rozpoznanej choroby; są to:
uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz
włókien nerwowych w obrębie stóp.
Na skutek uszkodzenia nerwów
i w związku z tym osłabionym czuciem lub jego brakiem, chorzy bez
trudu poruszają się w przypadku nawet głębszych otarć, a nawet ran.

Następnie, kiedy nie mają świadomości o codziennej, profilaktycznej kontroli stanu stóp, pomijają rozwijające się rany. Kolejno, kiedy chory nie jest świadomy obecności obrażenia, a zaawansowana choroba
spowodowała dotąd uszkodzenia naczyń krwionośnych, zmiana, która nie jest odpowiednio zaopatrzona, nie ma możliwości gojenia się, a stan przekształca
się w zmianę martwiczą, która kwalifikuje się w konsekwencji do amputacji.
Zespół Stopy Cukrzycowej nie równa się zatem ranie u diabetyka.
Do skaleczenia, rany może dojść u każdego diabetyka, co nie znaczy, że chory cierpi na Zespół Stopy
Cukrzycowej.
Zespół Stopy Cukrzycowej to zespół powikłań
(uszkodzone naczynia i nerwy w związku z długo
utrzymującą się wysoką glikemią).
Diabetyk, który kontroluje i utrzymuje właściwy poziom cukru we krwi są znacznie mniej narażeni na
uszkodzenie naczyń krwionośnych oraz nerwów, które bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju ZSC.
Na załączonym zdjęciu, przedstawiam przypadek
zmiany na stopie diabetyka, tj. modzel, który tworzył
pokrywę rozwijającej się pod nim przetoki oraz stanu
po 8. dniach od zabiegu oczyszczenia zmiany i znacznej poprawie. Dzięki wyjątkowo dokładnemu stosowaniu się do zaleceń domowych, udało się nieinwazyjnie wyprowadzić problem w gabinecie podologicznym.
(60/2018)
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Poszukiwania po raz kolejny

W sierpniu odbyła się kolejna edycja poszukiwań na polach
w rejonie Ponieca, w miejscu, gdzie miała rozegrać się "Bitwa
pod Poniecem". Impreza, jak co roku, zgromadziła wielu uczestników, którzy z detektorami przeczesywali rozległy teren. Tym razem
znaleziska są bardzo interesujące, co potwierdza słuszność podjętych decyzji o przesunięciu poszukiwań w kierunku Janiszewa.
Wśród artefaktów znalazły się kule karabinowe i pistoletowe, elementy broni czarnoprochowej z XVIII wieku, kula armatnia, fragment skorodowanego mausera, a zdecydowanie najciekawszą
monetą odkrytą podczas przeczesywania terenu był złoty denar
Władysława Wygnańca. Poszukiwaniom towarzyszyła też "Operacja Poniec", czyli impreza rekonstrukcyjna. W parku miejskim w Poniecu można było zobaczyć żołnierzy z różnych czasów, ukrytych
w specjalnie wykopanych na tę okazję okopach. Było na co popatrzec, a największą satysfakcję z tego powodu miały dzieci.

Wiadukt już udrożniony

Chociaż oddanie do użytku drogi ekspresowej S5 w okolicach Leszna opóźnia
się, otwierane są już drogi poprzeczne względem "ekspresówki". Jedna z nich
prowadzi z Kłody w kierunku Tarnowej Łąki. W tym miejscu nad S5 przerzucony jest wiadukt. Kierowcy już z niego korzystają.

Słowiańska
w przebudowie

Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Słowiańskiej. Prace prowadzone są na
odcinku od Tamy Kolejowej do Alei Krasińskiego. W związku z tym ruch samochodowy i rowerowy na tej arterii został wstrzymany, a ruch pieszy odbywa
się chodnikami, ale naprzemiennie. Prace, wśród których jest między innymi
budowa parkingów oraz ścieżki rowerowej, potrwają do połowy listopada.
Całość ma kosztować ponad 2.650.000 złotych, z czego milion pochodzi z rządowego dofinansowania.
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Gratka
dla miłośników poczty

Wiatrak
w nowym miejscu

W Bojanowie można kupić książkę Witolda Mikołajczyka pod tytułem "Gmina
Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana". To elegancko wydana pozycja książkowa, jak sama nazwa sugeruje, poświęcona poczcie. Co prawda ma zabarwienie mocno lokalne, ale to właśnie jej atut i dla miłośników tego tematu
rozumianego szerzej może być nie lada gratką. Publikacja kosztuje 21 złotych.
Można ją nabyć w bojanowskiej bibliotece (na miejscu) lub w Urzędzie Miejskim
w Bojanowie, gdzie istnieje opcja wysyłki.

Zgodnie z zapowiedziami do leszczyńskiego Grzybowa, na teren należący do
Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych, przenoszony jest wiatrak, który jeszcze do niedawna stał na leszczyńskim Podwalu. Przeprowadzenie operacji
jest możliwe dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Kiedy prace już się zakończą, odnowiony obiekt nie tylko będzie cieszył oczy, ale również stanie się
ważnym punktem orientacyjnym. A może biegacze i rolkarze od tej pory będą
spotykać się na wspólnych przejażdżkach "koło wiatraka"?

Piracki statek i wyjątkowy plac zabaw

Coraz bardziej interesujące staje się otoczenie Zbiornika Rydzyna. W ostatnim czasie na placu zabaw dostawiono statek do zabaw, który oblegany jest przez
dzieci (zdjęcie po lewej - krótko po montażu). Nowy plac zabaw powstał za to w Lesznie na zapleczu szkoły przy ulicy Włodarczaka. Został wybudowany z myślą
o dzieciach z różnymi niepełnosprawnościami (zdjęcie po prawej stronie).

# RODZICE I DZIECKO
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Gdy przedszkolak staje się pierwszakiem
Pierwszy rok szkolny w życiu dziecka to jak otwieranie drzwi do nowego świata. Nagle spada na malucha sporo zasad i jeszcze więcej wymagań. Szkolne, równo ustawione ławki i grzeczne siedzenie w jednym miejscu przez 45 minut, do tego obowiązek odrabiania zadań domowych. Jak ułatwić dziecku start w szkolną rzeczywistość dodatkowo nie przekazując skrajnych emocji, które nierzadko targają rodzicem?

P

ierwsze kroki w szkole to
nie tylko stres dla ucznia,
ale również dla rodziców,
którzy zadają sobie mnóstwo
pytań dotyczących edukacji swoich pociech. Czy dziecko znajdzie sobie nowych
kolegów i jak poradzi sobie
z nowym środowiskiem? Czy
nauczyciel w klasie będzie wy-

cała rodzina. - Zdarza się niestety, że dzieci stają się w tym
okresie nadwrażliwe emocjonalnie. Przejawiają niekontrolowane ataki złości, miewają
senne koszmary. Prowokują rodziców do wszczęcia awantury. To co może załagodzić tak
skrajne emocje, to przewidywalność i rutyna - twierdzi Jakub

rozumiały i innowacyjny, a także czy dziecko go polubi? Czy
maluszek się nie zgubi, nie
zniechęci po pierwszym dniu
i sprosta wymaganiom? Od
tej pory dziecko będzie rozliczane, a przede wszystkim
oceniane za swoje osiągnięcia. Konsekwencje rozpoczęcia
nauki szkolnej ponosi zatem

Grygiel, psycholog. Dobrze, by
dziecko dokładnie wiedziało co
go czeka kolejnego dnia podczas zajęć w szkole, bo to da
mu poczucie bezpieczeństwa
i pozwoli się uspokoić.
- Warto też w tych początkowych miesiącach częściej dziecko chwalić, nagradzać dobrym słowem i wystrzegać się

przywoływania negatywnych
zachowań - dodaje Jakub
Grygiel.

Zmiana postrzegania
całego tygodnia
Dorośli często w ciągu tygodnia
podkreślają to, jak bardzo czekają na koniec tygodnia. Każdego dnia wyliczają, ile dzieli ich jeszcze od upragnionego
weekendu, w niedzielę wieczorem ciężko wzdychają na myśl,
że za chwilę tydzień znowu się
rozpocznie.
- Oczywiście, że rytm dnia jest inny w dni powszednie, dlatego
również w weekend dobrze jest
zaplanować kilka aktywności,
które wspólnie z dzieckiem będzie trzeba zrealizować - podpowiada Jakub Grygiel. To nie pozwoli wybić pierwszaka z rutyny
szkolnych obowiązków. Warto
też ugryźć się w język i nie nastawiać się negatywnie do początku pracowitego tygodnia.

Lepiej zachęcać niż zniechęcać
Komunikacja między dzieckiem a rodzicem na tym etapie jest bardzo ważna. Unikaj zatem chłodnych trybów

Co na to rodzic?
Rozpoczęcie nauki jest trudnym momentem dla obu stron w tej grze. Nowe miejsce, nowy opiekun dziecka, nowe środowisko i otoczenie, a także nowy rytm dnia sprawiają, że stres pierwszoklasisty zaczyna udzielać się także dorosłym. Oto
kilka rad, które pomogą uniknąć niepotrzebnych, negatywnych myśli.
• Pozytywne nastawienie do szkoły
Ważne jest by w rozmowie z dzieckiem przedstawiać szkołę w dobrym świetle, nie komentować ze znajomymi przy dziecku negatywnych aspektów tego, że pociecha wkroczyła w świat poważnej edukacji. Dzieci są doskonałymi obserwatorami i słuchaczami, wychwycą każde słowo, którego w odpowiednim momencie użyją przeciwko nam.
• Wsparcie dla samodzielności
Jeśli obawiasz się, że poranek będzie dla Was za krótki, nie wyrobisz się z każdym zadaniem, to przestań dziecko wyręczać. Pozwól dziecku wejść w rolę ucznia, nawet za cenę negatywnej oceny lub uwagi w dzienniczku. Przypomnij, ale nie
pakuj zeszytów do tornistra za dziecko.
• Zaplanowany poranek
Przyprowadzanie dziecko do szkoły na ostatnią chwilę może przysporzyć dodatkowych stresów. Wówczas może zabraknąć odpowiedniego pożegnania, czy kilku słów otuchy na lepszy start dnia. Zawsze też poinformuj pierwszaka, kto
go odbierze po zajęciach. Unikaj zwrotów typu „za kilka godzin”, „niedługo”. Maluch nie ma poczucia czasu i takie sformułowania nic mu nie mówią. Określaj czas za pomocą danych wydarzeń, np. „odbiorę cię po czwartej lekcji”, „będę po
obiedzie”.
• Dokształcenie samego siebie
Rodzice często stresują się, że wraz z pierwszym dniem w szkole będą musieli przypomnieć sobie materiał. Zadania czasami bywają bardzo kłopotliwe, a rozwiązanie pod klucz nie sprzyja kreatywności. Niska ocena pracy dziecka również
dorosłych potrafi zniechęcić. Warto więc poświęcić kilka chwil swojego czasu wolnego i przysiąść do podręczników.

rozkazujących lub straszących
nieprzyjemnymi konsekwencjami. Korzystniej jest dziecku
dać pozytywne argumenty dotyczące odrabiania zadań domowych na przykład zaraz po
obiedzie. Zamiast „odrób lekcje
teraz, bo potem będzie płacz
i zgrzytanie zębami” znacznie
przyjemniej się słyszy „zrób teraz zadanie domowe żebyśmy
później mieli czas na wspólną
zabawę”.
- Dzieci lubią być łechtane pochwałą, więc powinno się je przemycać choćby w prostych zdaniach. Mówmy dzieciom, że dużo
lepiej sobie radzą, jeśli odrabiają
lekcje wcześniej, zachęcając tym
samym do uporządkowanego
schematu dnia. Sami również
pokazujmy, że nie zostawiamy
wszystkiego na ostatnią chwilę.
Dzieciaki to mistrzowie obserwacji. Jeśli raz przyłapią rodzica na
sytuacji podbramkowej, w której
robią coś z palącym się gruntem
pod nogami, będą nas naśladować. Niestety, niełatwo będzie im
zrozumieć sprzeczne komunikaty, które od nas usłyszą - tłumaczy Jakub Grygiel.

Nie warto dokładać
Bardzo często ambicje rodziców
przerastają możliwości ich dzieci. Chcemy, by maluch rozwijał dodatkowe zainteresowania
i pasje, więc wypełniamy każdy
dzień tygodnia zajęciami pozaszkolnymi męcząc w ten sposób
dziecko i zniechęcając do obowiązku. Każdy uczeń przychodzi do pierwszej klasy z wcześniej nabytymi umiejętnościami.
Opuszczając przedszkole rodzice otrzymują informacje o mocnych i słaby stronach swojego dzieck a. To pomoże
odnaleźć drogę i sposób na naukę w szkolnej ławce. Jedni są
w stanie podjąć się nowych wyzwań, inni muszą uporać się z tą
częścią, która jest obowiązkowa.
Nie ma sensu zatem zarzucać
dziecka nauką trzech języków
obcych i skazywać na późny powrót do domu. Dużo większy

sens ma za to spędzanie z dzieckiem czasu. Jeśli rodzice znają
inne języki, mogą przecież zachęcać dziecko do nauki poprzez wspólne śpiewanie piosenek czy zabawę. Dorosłym
często przyświeca myśli, że jeśli
dziś naładują dziecko wiedzą,
w przyszłości będzie mu łatwiej
odnaleźć swoją drogę i poradzić
sobie w życiu - a najważniejsze
w byciu świadomym rodzicem
jest zadbanie o harmonię rozwoju dziecka. Jeśli pierwszy rok
przebiegnie pomyślnie i bez
większych kłopotów nie należy
być pewnym, że w następnych
klasach dziecko także będzie
prymusem.
- Nie należy roztrząsać porażek
wśród znajomych czy innych
dzieci. Nie porównujmy dzieci. To
nie wzbudzi w nich zdrowej chęci
do bycia lepszym, a jedynie sfrustruje - tłumaczy Jakub Grygiel.
Jeśli uczeń pierwszej klasy poczuje, że szkoła zagarnęła całą
przestrzeń, w której do tej pory
był czas na zabawę i wygłupy,
bardzo szybko zniechęci się do
nowego obowiązku.

Dobra aura
Atmosfera, w której dziecko
odrabia zadania domowe lub
uczy się do sprawdzianów
ma ogromne znaczenie. Warto już przed rozpoczęciem roku szkolnego przyzwyczajać
dziecko do zasiadania przy
biurku, wykonywania pracy
w skupieniu i ciszy. Głośno
grający telewizor w tle, czy
muzyka w radio może dziecko
rozpraszać. Prawidłowa aura
to także wystrzeganie się niezdrowej rywalizacji, która nie
uczy zasad "fair play" tylko
osiągnięcia celu po trupach.
Wytłumacz dziecku, że czasami warto ustąpić, pozwolić
wygrać koledze, bo wspólna
radość z czyjego sukcesu też
jest miła i może doprowadzić
do narodzin wieloletniej przyjaźni wśród rówieśników.
TEKST: BARBARA MENDYKA

40

# KOBIECYM OKIEM

Priorytety na liście wyprawki szkolnej

Większość rodziców decyduje
się na kompletowanie listy zakupów na rok szkolny swojego
dziecka już w połowie wakacji,
gdy zewsząd krzyczą do nas
hasła reklamowe, że trzeba to
zrobić jak najszybciej i kupić
jak najwięcej. Czy dziecku faktycznie potrzebne jest aż tyle
kredek, długopisów i farbek?

Jeśli zostały nam artykuły szkolne z zeszłego roku, warto wytłumaczyć dziecku, że marnowanie
tego, co jeszcze może być używane jest nie do końca dobre.
Aspekty finansowe do kilkulatka nie przemówią, ale zobrazowanie dziecku na przykładach
konkretnych ilości surowca potrzebnego do produkcji tego,
co ma w swoim pokoju może
już tak. Przeliczcie zatem, ile

przedmiotów w tym roku szkolnym będzie miał uczeń i kupcie
dokładnie taką ilość zeszytów.
Są one dostępne w sklepach cały
rok i nie powinno być problemu
z ewentualnym dokupieniem kilku w trakcie roku szkolnego. Jest
jednak kilka gadżetów, na które warto wydać więcej gotówki
i dokonać wyboru z większym
zastanowieniem.

Plecak czy tornister?
Na pozór wydaje się, że to to samo. W rzeczywistości te dwie
rzeczy nie różnią się wyłącznie
nazwą. Plecak posiada zwykłą
wkładkę usztywniającą plecy
i bardzo często szkodzi postawie
pierwszaków. Tornister ma za to
ramowy kształt i bardzo dobrze
usztywnione plecy. Sprzyja to

przede wszystkim prawidłowej
postawie i zapobiega skoliozie.
Niestety taki sprzęt sam w sobie
już trochę waży i rodzice rezygnują z tej opcji myśląc, że waga
plecaka wraz z podręcznikami
będzie za duża dla ich malucha.
Nic bardziej mylnego. Odpowiednio szerokie szelki w tornistrach
pozwalają rozłożyć ciężar i nadal
utrzymać prawidłową postawę
sylwetki.

Obuwie sportowe, czy trampki?
Na lekcjach wychowania fizycznego, jak wiadomo, obowiązuje specjalny strój. Zazwyczaj
jest to biała koszulka, krótkie
spodenki oraz buty na zmianę.
Dobrze jest zwrócić uwagę na
jakość materiału koszulki. Ważne, by był to jak najbardziej

naturalny materiał, nie wzmagający pocenia. Dzieci po lekcjach
sportowych rzadko mają możliwości odświeżenia pod prysznicem. A co z butami? Klasyczne trampki za 30 złotych można
sobie odpuścić. Suma summarum w ciągu roku trzeba ich kupić kilka par, więc czy nie warto
wydać 150 złotych na porządny
but sportowy z wyprofilowaną
wkładką, która pozwoli uniknąć
wady stóp? Dobry but sportowy pozwoli dziecku wykonywać
wszystkie ćwiczenia z większą
przyjemnością, a także poprawiać sportowe osiągnięcia.

Ołówek, pióro, czy długopis?
Bardzo wiele nauczycielek pierwszaków rozpoczyna naukę pisania z ołówkiem. Powody są
proste. Pisanie ołówkiem jest
przyjemne z uwagi na miękki grafit, ale przede wszystkim

można go łatwo zmazać i poprawić zapisany błąd. Ścieranie
ołówka często sprawia dzieciakom dodatkową radość, zachęcając w naturalny sposób do nauki pisania. W końcu przychodzi
czas na pióro – profesjonalny
przyrząd do pisania. Piórem pisze
się równie miękko, jak ołówkiem,
a dla dzieci ma to ogromne znaczenie. Jednocześnie pióro wymaga staranności i dokładności,
przez co częściej widać je w rękach dziewczynek. Nauka pisania jest pierwszym z podstawowych filarów procesów edukacji
i ma wpływ na dalsze życie. Sensownie zatem przyjrzeć się sprawie i wybrać odpowiedni przyrząd. Gdy wybór padnie już na
konkretną markę pióra, można
dziecku pozwolić na samodzielną decyzję dotyczącą wyglądu
tego gadżetu.
TEKST: BARBARA MENDYKA

Na sen dobry

Każdy z nas przesypia średnio
trzecią cześć życia, ale tylko
nieliczni przykładają wagę do
jakości snu. Zamiast rozkładanej wersalki, duże łóżko. Zamiast salonu, własna sypialnia
i wygodny materac. Nic takiego, a jednak gwarantuje produktywny sen. Bo choć wydaje nam się, że podczas snu
odpoczywamy, tak naprawdę
nasz organizm ciężko wtedy
pracuje nad regeneracją.
Wbrew pozorom sen to nie moment, w którym organizm się
wyłącza, a czas, gdy przechodzimy w tryb działania, innego niż
w czasie kiedy jesteśmy „na nogach”. Choć wielu z nas deklaruje ośmiogodzinny sen, tylko nieliczni potwierdzają, że rano po
przebudzeniu są wypoczęci. Nie
zwracamy uwagi, że zasypianie
na kanapie przed telewizorem,
nad laptopem lub z telefonem
w ręku po prostu się nie liczy. To
nie jest zdrowy sen. Rano wlewamy w siebie kubek kawy, by
teoretycznie postawić organizm
na nogi, a w rzeczywistości przysypiamy już w drodze do pracy.
Naukowcy wyróżniają pięć faz
snu: jawa, stadium zasypiania,

lekki sen, głęboki sen i faza REM.
W ostatniej fazie pojawiają się
sny. Pięć faz snu to jeden pełny
cykl, który trwa średnio 100 minut, a dorosły człowiek w czasie
nocy powinien takich faz zaliczyć kilka. Najważniejsze są dwie
ostatnie fazy, podczas których
następuje regeneracja systemu
nerwowego, odnowa komórek
ciała, produkcja hormonu wzrostu oraz wspomaganie układu
odpornościowego. W mózgu
następuje utrwalenie przyswojonych w ciągu dnia informacji, a także rozdzielenie emocji
od wspomnień. W czasie snu
w mózgu tworzą się również nowe połączenia, dzięki którym po
przebudzeniu potrafimy rozwiązać problemy, które na nas spadły, a wcześniej wydawały się być
nie do rozwiązania.
We śnie bardzo ważna jest regularność. Należy zatem skupić się
mocno na rozpoznaniu naszego
indywidualnego rytmu zegara
biologicznego. To właśnie dzięki
niemu reguluje się przebieg procesów biologicznych oraz praca układów wewnątrz naszego
ciała. Nie da się więc oszukać samego siebie, ani też przestawić
swojego naturalnego rytmu. Na

szczęście większość z nas ma
bardzo podobny r ytm. Łatwo jest więc
zaplanować
swój dzień tak,
by sen był jak
najbardziej
owocny. Budzik najlepiej nastawić między
godziną 7 a 9, bo wtedy organizm przestaje wydzielać melatoninę, a zaczyna produkcję
serotoniny (melatonina to hormon snu, serotonina odpowiada za nastrój).Najbardziej wymagające zadania w pracy lub
w ciągu dnia powinny być planowane na godzinę 14, kiedy
osiągamy najlepszą koordynację. Następnie około 17 uaktywnia się dobra sprawność mięśni i układu krążenia. Właśnie
o tej godzinie warto poświęcić
się aktywności fizycznej. Kolejno, około 22-23, następuje faza
wyciszenia. Czas zatem na sen.
Bezwzględnie, choć to bardzo
trudne, zrezygnuj z przeglądania wiadomości, czy zdjęć na telefonie na godzinę przed snem.
Niebieskie światło emitowane przez wszelakie urządzenia

elektroniczne sprawia, że ludzki
mózg przestaje wydzielać melatoninę, która jest odpowiedzialna za sen. Zamiast tego zwiększa się produkcja serotoniny, a ta
z kolei poprawia czujność i naszą
wydajność. To doprowadza do
rozstrojenia zegara biologicznego i zaburzenia naturalnego
rytmu organizmu. Aby odzyskać i utrzymać odpowiedni balans naszego rytmu powinniśmy
w prawidłowy sposób rozpoczynać dzień. Celebracja poranków,
zamiast brutalnego budzika na
ostatnią chwilę i kawy w biegu
powinna wejść nam w krew. Rano należy powoli rozbudzić całe
ciało i umysł, by móc działać na
pełnych obrotach przez kolejnych kilkanaście godzin.
Naukowcy wyróżnili trzy chronotypy, od których zależna jest
dynamika naszych poranków :

poranny – skowronek, wieczorny – sowa i pośredni – wynik
dwóch poprzednich typów. Nie
oznacza to wcale, że w zależności jakim typem jesteśmy, godzina wstawania i kładzenia się
spać powinna być różna. 7 i 23
dotyczy wszystkich. Rozleniwianie się w weekendy nikomu nie
wyjdzie na zdrowie. To jakim jesteś ptaszkiem, oznacza odpowiednią organizację poranków.
Skowronki powinny najtrudniejsze zadania wykonywać rano.
Sowy natomiast powinny więcej
czasu rezerwować na wstawania
i wolne dochodzenie do siebie.
Regularny tryb życia jest zdecydowanie bardziej wymagający, ale dobry sen i zrelaksowany umysł powinny wynagrodzić
ten wysiłek.
TEKST: BARBARA MENDYKA
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Ewa Walentynowicz
Moje miejsce…
...to zdecydowanie polskie Tatry. Od nadmorskich kurortów i zakorkowanych, wielkich aglomeracji zdecydowanie bardziej wolę górskie szlaki. W Tatrach oddycham pełną piersią, wyzbywam się poczucia presji,
która w życiu codziennym na nas spada mimochodem. Wiem też, że jeszcze wiele pięknych miejsc czeka, aż do nich dotrę. Nie mogę się tego doczekać!

Ostatnio
czytałam…
...nie pamiętam dokładnie gdzie, ale bardzo mnie to zaintrygowało. Otóż podobno
mózg słoni reaguje
na widok człowieka
w taki sam sposób,
jak mózg człowieka
na widok szczeniaka.
Słonie najzwyczajniej
uważają, że my jesteśmy uroczy. Dawno nic
nie poprawiło mi tak
humoru.

Często myślę…
...o tym jak będzie wyglądało moje życie za kilka lat.
Myślę o wyzwaniach, które na mnie czekają, nie tylko
tych zawodowych, ale też tych w życiu prywatnym.
Mam to poczucie, że czas, który jest nam dany, to
tylko krótka chwila. Nie chciałabym jej zmarnować.
Mam plan, ale nie trzymam się go sztywno, mogłabym w ten sposób ominąć coś, co zdarzy się niespodziewanie, a może przynieść wiele dobrego. Otwieram się więc na świat i biorę, co daje.

Brakuje mi…
...czasu. Ciągle brakuje mi czasu. Czasami mam wrażenie, że czas sobie zwyczajnie ze mną pogrywa i specjalnie ucieka tak szybko. Najgorsze w tym wszystkim
jest to, że często się spóźniam, choć zdaję sobie sprawę, jak drażniące jest to dla osoby, która na nas czeka.
Z mozołem więc, ale cały czas uczę się punktualności.

Największą radość
sprawiają mi…
...sukcesy treningowe moich podopiecznych. Uśmiecham się za każdym razem, gdy oni odkrywają, że trening siłowy jest czymś fajnym, czymś co może sprawić
satysfakcję. Naprawdę nie posiadam się z radości, kiedy trening dodaje moim
dziewczynom pewności siebie, nie tylko ze
względu na poprawę
wyglądu, czy kondycji,
ale przede wszystkim
przez wzgląd na poczucie psychicznej siły.
Widzę jak walczą, ocierają słony pot z czoła,
nierzadko piszczą z bólu, a później szeroko
uśmiechają się widząc
efekty pracy.

Nie lubię w sobie…
ZDJĘCIE: MARTA CYGLER

Od 3 lat jest trenerką fitness. Absolwentka wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, która ukończyła niezliczoną ilość
kursów i szkoleń m.in. strength Coach level (z ang. poziom) 1 oraz 2. To specjalistka
do spraw trójboju siłowego, nic więc dziwnego, że jej specjalizacja to zwłaszcza trening siłowy. Zdecydowanie woli pracować
z kobietami, ponieważ są bardziej zdeterMoje największe osiągnięcie… minowane i sumienne. Twierdzi, że gdyby
...wciąż jest przede mną. Ciężko w ogóle rozpatrywać
złapała złotą rybkę, poprosiłaby o duży zacoś w kategorii osiągnięć, bo to raczej wyznaczone
strzyk gotówki, by spełniać zachcianki swoprzeze mnie zadania do realizacji. Osiągniecie w moim słowniku, to zjechanie na nartach z K2 przez pana
je i najbliższych, o nieśmiertelność dla psa
Andrzeja Bargiela. Mi co najwyżej udaje się coś zrobić.
Arotka, bo ma na jego punkcie bzika, a takMyślę, że wielu myśli podobnie do mnie. Codziennie
odhaczamy z naszej listy kolejne zrealizowane punkty. że o nietuczące słodycze, bo z tymi normalKtóregoś dnia to po prostu przestaje satysfakcjonować. Szukamy zatem czegoś, co pozwoli nam na spek- nymi nie może się dogadać. Nie potrafi
takularny
parkować równolegle, co jej naturze osowyczyn.
by niecierpliwej potrafi przysporzyć sporo
Skala
osiągkłopotu. Podziwia kobiety, które swoją siłą
nięć to
i uporem dokonują wielkich osiągnięć. Saoczywiście
ma za to jest bardzo niecierpliwa i chciałaby
indywidualna
wszystko mieć tu i teraz.
...naiwności. Z góry zawsze zakładam, że skoro ja mam
dobre zamiary i intencje wobec drugiej osoby, ona również takie same ma względem mnie. Niestety, często się
mylę i sporo na tym tracę. Drażni mnie również moja
nieumiejętność podejmowania decyzji. Każda tego typu
kwestia urasta do rangi decyzji nie do podjęcia. Jestem
zodiakalną Wagą i zanim się na coś zdecyduję, rozważam wszystkie za i przeciw w nieskończoność. Kolejny
raz na czymś tracąc… Jest też trzecia rzecz, mianowicie
brak umiejętności odpoczywania. Nie potrafię spędzić
dnia w łóżku, wylegując się, przeciągając i kulając z boku
na bok. To zupełnie nie dla mnie.

sprawa.

ZDJĘCIE: MARTA CYGLER

TEKST: BARBARA MENDYKA

Humor
na wrześniowe dni
:-)

Wokół samicy pływa wieloryb i narzeka:
- Dziesiątki organizacji ekologicznych,
setki aktywistów, tysiące polityków i naukowców, dziesiątki tysięcy ludzi na manifestacjach, rządy w tylu krajach robią
wszystko, by zachować nasz gatunek,
a ciebie boli głowa...
:-)
Przychodzi facet do dentysty:
- Dzień dobry, mam pewien problem.
- Jaki?
- Wydaje mi się, że jestem ćmą.
- Hmmm, to panu jest potrzebny psychiatra, a nie dentysta!
- Wiem... ale u pana paliło się światło.
:-)
Wiezie taksówkarz kobietę. Na zakończenie kursu okazuje się, że ta nie ma pieniędzy.
Więc taksówkarz zawraca, jedzie za miasto na zieloną łączkę. Zatrzymuje się, otwiera bagażnik, wyciąga koc i kładzie na
trawę.
- Ale proszę pana, ja na pewno oddam
panu pieniądze... proszę nic mi nie robić!
Mam dzieci i męża - mówi prawie płacząc
kobieta.
- A ja mam 40 królików, które muszę
wykarmić. Rwij trawę! - odpowiada
taksówkarz.
:-)
Pierwszy stopień odwagi:
o trzeciej nad ranem wracasz pijany do domu. Twoja żona stoi z miotłą
w drzwiach, a ty pytasz:
- Zamiatasz czy odlatujesz?
Drugi stopień odwagi:
o trzeciej nad ranem wracasz pijany do
domu. Żona leży w łóżku, nie śpi. Bierzesz
krzesło i siadasz przy niej. Na pytanie: „co
to ma znaczyć?” odpowiadasz:
- Chcę siedzieć w pierwszym rzędzie, jak
zacznie się ten cyrk.
Trzeci stopień odwagi:
o trzeciej nad ranem wracasz pijany do

domu. Czuć od ciebie damskie perfumy,
masz ślady szminki na kołnierzu. Klepiesz
żonę w tyłek i mówisz:
- Teraz twoja kolej!
:-)
Jasiu prosi mamę:
- Mamo, daj mi 5 złotych dla biednego
pana.
- A gdzie on jest?
- Tam, przed blokiem. Sprzedaje lody…
:-)
Pewnego razu zostawiłem samochód na
parkingu. Gdy wróciłem, zobaczyłem, że
mam uszkodzony zderzak i światła. Za
wycieraczką znalazłem kartkę z następującym tekstem:
„Właśnie przez przypadek wycofałem
w twój samochód. Widziało to całkiem
sporo osób. Myślą, że teraz zapisuję ci
swoje dane. Mylą się.”
:-)

W samolocie do Chicago tuż po starcie
blondynka przesiada się z klasy ekonomicznej do klasy biznes. Podchodzi do
niej stewardessa.
- Czy mogę zobaczyć pani bilet?
Blondynka pokazuje bilet. Stewardessa:
- Niestety, pani bilet nie jest ważny w tej
klasie, musi pani wrócić do klasy ekonomicznej.
Blondynka na to:
- Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć tak długo, aż dolecimy do Chicago!
Stewardessa poszła po pomoc do drugiego pilota.
Pilot przyszedł i mówi:
- Niestety, muszę panią poprosić o powrót do klasy ekonomicznej.
- Jestem piękną blondynką i będę tu siedzieć aż dolecimy do Chicago!
Pilot wraca do kabiny i skarży się głównemu pilotowi.
Ten mówi:
- Poczekaj, moja żona jest blondynką,
wiem jak z nimi rozmawiać.
Pilot udaję się do blondynki, szepce jej
coś na ucho, po czym ona zabiera torebkę i wraca do klasy ekonomicznej.
Drugi pilot nie może się nadziwić.
- Jak ty to zrobiłeś?!
- To proste. Powiedziałem jej, że klasa biznesowa nie leci do Chicago.
:-)

średnie

Adwokat pyta swojego klienta:
- Dlaczego chce się pan rozwieść?
- Bo moja żona cały czas szwenda się po
knajpach!
- Pije?
- Nie, łazi za mną!

Sudoku
łatwe
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Waga (23.09 - 22.10)

Baran (21.03-19.04)

W końcu poczujesz że jesteś w odpowiednim miejscu, zerwiesz wszelkie
mrzonki związane z przeszłością i pozytywniej nastawisz się na przyszłość.
W zdrowiu możliwa wizyta u stomatologa. W finansach nie daj się naciągnąć na wyprzedaże.

Byk (20.04 - 20.05)

Coś w Tobie pęknie, przestaniesz odczuwać pewne emocje, ale ich miejsce zajmie coś większego. Zaczniesz się wyrywać z okowów własnych myśli. W zdrowiu uważaj na układ oddechowy. W finansach pomyśl bardziej
o przyszłości.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Nie opieraj się temu co i tak jest nieuniknione. Wszystko tak naprawdę będzie zależało od Twojego nastawienia. W zdrowiu mogą Cię męczyć bóle
głowy i karku. W finansach spora poprawa, pojawi się jakieś nowe źródło
przychodu.

Rak (21.06 - 22.07)

Nie twórz przed sobą iluzji, nie bądź światłem odbitym od czyichś dokonań. Sam potrafisz odnaleźć się w zadaniach. Dzięki temu w tym miesiącu
osiągniesz więcej niż przypuszczałeś. W zdrowiu uważaj na wszystko co
związane jest z układem trawiennym.

Lew (23.07 - 22.08)

Nie trać energii na rozpamiętywanie przeszłości, możesz przez to zbyt
wiele stracić. Możesz mieć znaczące problemy z bezsennością, tutaj najbardziej pomogą środki ziołowe, postaraj się zrezygnować z chemii. W finansach zacznie się poprawa.

Panna (23.08 - 22.09)

Wrzesień będzie dla Ciebie przełomowy, wyrwiesz się z przygniatających
Cię okowów, mimo, że będą wydawać Ci się bezpieczne. Zaczniesz nową
drogę, z początku nieco wyboistą, ale prowadzącą każdą sferę życia do
harmonii.

W tym miesiącu masz możliwość wyjścia na prostą, jednocześnie nie daj
się zwieść radom ludzi, którzy niekoniecznie są Ci przychylni. W zdrowiu
zwróć szczególną uwagę na odporność, drobne infekcje mogą się ciągnąć
w nieskończoność.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Będziesz musiał postępować według ściśle ustalonych poza tobą reguł.
Staraj się w tym miesiącu nie wychylać. W zdrowiu musisz uważać na kręgosłup, łatwo o przeciążenia. W finansach nie daj się wciągnąć w złote
interesy.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

To czas wszelkich podsumowań dla Ciebie, możliwe że będziesz musiał
z kimś lub czymś się rozstać, tym bardziej że dotyczyć to będzie pozytywu
dla Ciebie. W zdrowiu uważaj na oczy. W finansach nie przesadź się dodatkowymi pieniążkami.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Wrzesień niestety będzie się wiązał z rozczarowaniem, pewną utratą,
z którą ciężko będzie Ci się pogodzić. Postaraj się przekuć pewne rzeczy
na swoją korzyć. Nie zamartwiaj się bez przerwy, ponieważ to niekorzystnie odbije się na Twoim zdrowiu.

Wodnik (20.01 - 18. 02)

Szukają się dla Ciebie nowe perspektywy, nie tylko życiowe, ale głównie
zawodowe. W zdrowiu popracuj nad odpornością, osłabiony organizm będzie teraz łapał wszystko. W finansach poprawa, może być nawet znaczna,
jeśli tylko dobrze coś rozegrasz.

Ryby (19.02 - 20.03)

Wrzesień przyniesie przemyślenia na temat zmian, podsumowanie wszelkich działań. Nie unikniesz pozostawienia czegoś lub kogoś. W dłuższej
perspektywie z pozytywem dla Ciebie. W zdrowiu uważaj na układ trawienny, teraz szczególnie narażony.

Horoskop klasyczny na wrzesień 2018 r.
opracowała wróżka Nadija
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# SZTUKA

Kolorowo, na

Jedne z Pałuk, inne spod Łowicza, a jeszcze inne z okolic Sieradza – w Muzeum Okręgowym w Lesznie odbył się wernisaż wystawy poświęconej sztuce ludowej, a dokładniej – wycinankom.

W

szystko za sprawą
kuratorki wystawy,
Ewy Tomaszewskiej, która z wykształcenia
jest etnografem. Połączenie
pasji i pracy w muzeum zaowocowało organizacją wystawy pod hasłem „Papier,
nożyce, talent. Wycinanka
ludowa”. Chociaż ten rodzaj sztuki może wydawać się nieco infantylny
przez swoje pochodzenie,
tak naprawdę jest silnie
zakorzeniony w świadomości zbiorowej polskiej
społeczności. Wycinanka pojawiła się w dawnym zaborze rosyjskim i to właśnie tam
można dopatrywać się największej różnorodności wśród
kolorowych eksponatów sztuki ludowej.
- Mamy wycinanki łowickie,
kurpiowskie, rawskie, sieradzkie czy świętokrzyskie - wymienia Ewa Tomaszewska. Sztuka ta przyjęła się również
w Wielkopolsce, o czym świadczą chociażby prace twórcy ze
Zbąszynia czy z Pałuk.
Niestety, wzory są ulotne ze względu na materiał,
gdyż wycinanki powstawały

Ewa Tomaszewska, kuratorka wystawy
poświęconej wycinankom.

Podczas wernisażu wystawy goście oglądali zbiory zgromadzone w muzeum.
z kolorowego papieru i zawieszane by- w tej przestrzeni wszystko wyglądało jak
ły w wilgotnych oraz zadymionych wiej- należy.
skich chałupach.
Niemal każda mieszkanka wsi potrafi- Najczęściej trafiały były na ściany, bel- ła wykonywać najprzeróżniejsze wzory
ki stropowe czy okapy pieców - objaś- z kolorowych kartek, chociaż nie brakonia E. Tomaszewska. - Z racji warunków wało kobiet o ponadprzeciętnym talencie
panujących w domach nie wytrzymywa- w zakresie tej sztuki. Mając lepsze zdolły zbyt długo. Wymieniano je najczęściej ności manualne stawały się kreatorkami
wraz z wielkimi porządkami urządza- nowych wzorów, które później powielanymi dwa razy do roku - przed Święta- ne były przez inne panie.
mi Wielkanocnymi oraz Bożym Narodze- Ze względu na wspomniane już waniem. Wtedy przeważnie bielono ściany, runki nie zachowały się oryginalne wya każda pani domu dbała o to, żeby cinanki. W drugiej połowie XX wieku

ludowo

Dominującym elementem wycinanek są motywy związane z wsią.
położono jednak nacisk na utrzymanie Aloszkina, artystka pochodząca ze Lwodawnej sztuki ludowej i wielu artystów, wa - dodaje E. Tomaszewska.
na potrzeby muzeów, tworzyło własne Prace pokazywane w Lesznie pochowycinanki inspirowane oryginalnymi, dzą z bogatych zbiorów Muzeum Naroregionalnymi wzorami, stając się specja- dowego Rolnictwa i Przemysłu Rolnolistami w tej dziedzinie. Dzięki nim na -Spożywczego w Szreniawie. W Lesznie
wystawie w Lesznie można oglądać ko- oglądać można około 90 eksponalorowe łowickie kodry, kurpiowskie le- tów. Wystawa potrwa do 18 listopada
luje czy sieradzkie cacka.
i można ją zwiedzać w budynku głów- Poza wycinankami tradycyjnymi moż- nym Muzeum Okręgowego przy placu
na zobaczyć u nas również prace współ- Metziga.
czesne, które powstały z inspiracji sztuką
ludową. Prezentuje je w muzeum Daria TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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REKLAMA

Wycinanki powstawały w różnych regionach, głownie w dawnym zaborze rosyjskim.
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# PROMOCJA

# KALENDARIUM IMPREZ

Data
2 września
godz. 13-17
2 września
godz. 14
6 września
godz. 18
8 września
godz. 10-17
8 września
godz. 16
9 września
godz. 13
9 września
godz. 15-22
11 września
godz. 17
15-23 września
15 września
godz. 14
15 września
godz. 17
16 września
godz. 13
16 września
godz. 15:30
18 września
godz. 15
21 września
godz. 20
28 września
godz. 18
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Nazwa imprezy
IV Zlot Zabytkowych Pojazdów Strażackich PYRO-CAR Bielewo 2018, plac przy świetlicy wiejskiej w Bielewie
Święto Latawca na boisku w Tarchalinie
Festiwal filmów „Małe Festiwale TY i Ja 2018” w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)
Wielkopolska Wieś Zaprasza, park Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gołaszynie
Leszczyńskie Dni Książki, Leszno, Rynek w Zaborowie
Jesienny Marsz Pokoleniowy Nordic Walking, Polana Hubertus w Długich Starych
Rodzinny Rajd Rowerowy „Poznajmy piękno naszych wsi” i Kino Plenerowe na boisku w Przybyszewie
Wernisaż wystawy prac uczestników zajęć z rysunku i malarstwa Akademia ArtBox, Leszno, Galeria w Ratuszu (II piętro)
Aktywne Obywatelskie Leszno (szczegóły na str. 46)
Pożegnanie Lata - Festyn pod Wiatrakami w Osiecznej
Dożynki w Lipnie, Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie (ul. Powstańców Wielkopolskich 7)
Rodzinny Rajd Rowerowy „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”, remiza OSP w Bojanowie (ul. Szkolna 1)
Marsz dla Życia i Rodziny, Kościół św. Jana w Lesznie
Otwarte zajęcia z rysunku i malarstwa w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)
Koncert Stick and Bass - Tomas Diaz & Mauricio Nader Solo, Leszno, Biblioteka Ratuszowa (Ratusz)
Portrety Ziemi | "Oderwać się od ziemi, czyli rowerem z Patagonii na Alaskę" - Piotr Strzeżysz

Wystawy czasowe w Lesznie
► przez cały wrzesień | "Ryszard Kaja. Zachcianka codzienności” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
► przez cały wrzesień | "Żużel w Lesznie. 80 lat wrażeń" (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)
► przez cały wrzesień | "Papier, nożyce, talent – wycinanka ludowa" (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, Pl. Metziga 17)

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