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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO WE WRZEŚNIU

UWAGA CZYTELNICY!
W październiku ukaże się
jeszcze jeden, dodatkowy numer
"Leszczyniaka".
Będziecie mogli nas znaleźć
w punktach kolportażu
od 16 października!
AUTOPROMOCJA

Duże pieniądze na podniesienie kompetencji

Dzwoń: 603-668-780

REKLAMA

Warto zamówić
reklamę w "Leszczyniaku"

LESZNO > Niemal 800.000 złotych dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymał samorząd Leszna na projekt "Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna". Mają nim zostać
objęci uczniowie leszczyńskich "podstawówek" numer 1, 2, 9, 13 z oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach projektu mają
być organizowane i prowadzone m.in. zajęcia o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów dla rozwinięcia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Ponadto program dotyczyć będzie nauczycieli ze szkół
objętych projektem, którzy również będą mogli rozwijać swoje kompetencje. Projekt przewiduje także wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach.

REKLAMA

Święciechowska
w przyszłym roku
LESZNO > Już wiadomo, że w przyszłym roku ruszy remont ulicy Święciechowskiej, co było zapowiadane od
jakiegoś czasu. Przypomnijmy, że najważniejsza inwestycja Zatorza nie może zostać uruchomiona ze względu na
modernizację ulicy Wilkowickiej i budowę łącznika przez Maryszewice. Jeśli tylko te prace zakończą się, będzie można
rozpocząć inwestycję na Święciechowskiej. Zadanie obejmuje przebudowę
sieci instalacji gazowej, wodociągowej,
energetycznej, zmianę geometrii jezdni oraz wykonanie chodników. Na początek prace ruszą na odcinku pomiędzy rondem Zatorze a ulicą Świętego
Franciszka z Asyżu. Inwestycja zuepłnie
zmieni oblicze ulicy. Jezdnia będzie poszerzona do 6 metrów, a na jednym odcinku aż do 9 metrów.
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Strzelnica będzie szybciej
LESZNO > Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że remont strzelnicy zakończy się do połowy października. Przypomnijmy, że modernizacja rozpoczęła się w styczniu, a jej finał zaplanowany był na listopad. W zmodernizowanym
obiekcie znajdą się tory do strzelania na 25 oraz 50 metrów, a także do strzałów
z broni pneumatycznej na dystansie 10 metrów. Całkowity koszt modernizacji
wynosi 4.800.000 zł, a czego 2.000.000 pochodzi z dotacji z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.

Nowe firmy w strefie I.D.E.A.
LESZNO > Firma specjalizująca się w wytwarzaniu mebli z drewna litego (m.in.
stoły, ławy, meble skrzyniowe, łóżka etc.) jest pierwszym przedsiębiorstwem tej
branży w strefie inwestycyjnej. Firma wybudowała halę produkcyjno-magazynową, w której znalazło się miejsce na część biurową i ekspozycyjną. W firmie Manufaktura Drewna zatrudnienie znajdzie 30 osób. Dobrych informacji jest więcej. Kilka dni temu miasto ogłosiło, że do tego przedsiębiorstwa dołączy jeszcze jedno,
które swój biznes ulokuje właśnie w strefie I.D.E.A. Firma KSB Pompy i Armatura
Sp. z o.o. chce zbudować w tej lokalizacji Centrum Serwisowe Zachód oraz biuro
regionalne. Przedsiębiorstwo miałoby zatrudnić do 40 osób.

Pięknieje kamienica przy Dąbrowskiego
LESZNO > Charakterystyczny budynek mieszczący się przy ulicy Dąbrowskiego tuż
obok sądu nabiera blasku. Miejski Zakład Budynków Komunalnych już jakiś czas temu zlecił wymianę dachu, a teraz trwa renowacja elewacji - czyszczone są cegły oraz
odnawianie tynki. Ponadto przewidziano odświeżenie klatek schodowych, a także
wymianę okien, co na pewno pozytywnie wpłynie na energooszczędność obiektu.

Lotnisko wraca do miasta
LESZNO > Zakończyła się sprawa leszczyńskiego lotniska, które ma wyjść spod
kurateli Aeroklubu Polskiego i przejść we władanie miasta. Co prawda znaczna
część terenów wchodzących w skład lotniska leży już w gminie Święciechowa,
ale również i tę kwestię uregulowano. Miasto ma przejąć święciechowskie tereny
na zasadzie wieczystego użytkowania. Umowa zakłada, że samorząd Leszna zapłaci za lotnisko 4.000.000 złotych netto. Zarządzaniem lotniskiem, decyzją radnych, zajmie się spółka miejska Lotnisko Leszno.

Pokazy mody na deptaku
LESZNO > Świetny sposób na promocję handlu i mody znaleźli leszczyńscy kupcy
zgromadzeni wokół inicjatywy Nowe - Stare Miasto. Dzięki współpracy z Urzędem
Miasta Leszna, a dokładnie Wydziałem Promocji zorganizowano imprezę pod hasłem
"Moda na deptak", podczas której kobiety z Leszna prezentowały różnego rodzaju
odzież - zarówno taką na wyjątkowe okazje, jak również do użytku codziennego. Wybieg - jak sama nazwa wskazuje - został zorganizowany na spacerowej, reprezentacyjnej ulicy miasta, a panie, które prezentowały stroje zostały wyłonione w castingu.

Koźlak w pełnej krasie
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LESZNO > Niedawno pokazywaliśmy na łamach "Leszczyniaka" wiatrak, który
z ulicy Strumykowej został przeniesiony na teren Pracowni Ćwiczeń Praktycznych
Zespołu Szkół Rolniczo-Budowalanych w Lesznie. Wiatrak został zmontowany
i już cieszy oko. Docelowo obiekt będzie podświetlony i z pewnością będzie stanowił znakomitą wizytókę miasta dla wjeżdżających do miasta od strony Śremu.
"Czesław" pierwotnie stał w Sławie, później przeniesiono go do Leszna właśnie
na ulicę Strumykową. Właściciele jednak nie byli w stanie uratować zabytku, który
wymagał wysokiego wkładu finansowego. Koźlaka przejęło miasto, pozyskując
na jego odnowienie dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Oficjalne otwarcie nowej firmy

Pół wieku szkolnego budynku

PONIEC > W Ponieckiej Strefie Inwestycyjnej uruchomiona została nowa firma.
To przedsiębiorstwo osadzone w branży rolno-ogrodniczej. Firma liczyć może na
zwolnienia podatkowe i już zatrudniła kilkanaście osób. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwo jest drugą firmą zlokalizowaną na terenach inwestycyjnych należących do ponieckiego samorządu. Pierwszą jest firma Famag działająca w branży
opakowaniowej i produkująca plastikowe wyroby, trafiające na rynki krajowy
i zagraniczne. W tej firmie już pracuje 60 osób. Dodajmy, że poznański inwestor
chce wybudować w mieście "Poniecki Park Technologiczny", którym zatrudnienie znalazłoby kilkadziesiąt osób. Na razie w strefie inwestycyjnej pozostała jedna
wolna działka, ale gmina czyni starania, aby na ten cel pozyskać kolejne grunty.

GOŚCIEJEWICE > Chociaż pięćdziesiąta rocznica powstania budynku Szkoły Podstawowej w Gościejewicach obchodzona była w czerwcu, dopiero teraz, po wakacjach, przypadł czas zorganizowana obchodów oficjalnych. W szkolnym jubileuszu udział wzięły władze Bojanowa, a także emerytowani dyrektorzy placówki.
Z okazji "pięćdziesiątki" przygotowany został pokaz slajdów i pewnie niejeden
łzę uronił na wspomnienie dawnych czasów. Na przestrzeni 50 lat placówka rozwijała się i do dziś pozostaje miejscem integrującym lokalną społeczność.

Odsłonięty pomnik, poświęcona kapliczka

SARBINOWO > 900.000 złotych ma otrzymać gmina Poniec ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie
inwestycji podpisano już w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Dla Sarbinowa
to wielkie wydarzenie, gdyż świetlica ma stać się w założeniu kulturalnym centrum miejscowości. Łączny koszt inwestycji ma wynieść około 1.400.000 złotych.

KLONÓWIEC > We wsi dokonano odsłonięcia odnowionego pomnika poległych,
a także kapliczki Matki Boskiej. uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, a samego aktu odsłonięcia - już później - dokonali wspólnie wójt Lipna Jacek Karmiński
oraz mieszkaniec Klonówca, a zarazem potomek poległych - Kazimierz Kowalski.
Inicjatywę wsparło wiele osób, w tym również starosta powiatu leszczyńskiego
Jarosław Wawrzyniak. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.

Rondo w newralgicznym punkcie
PONIEC > Gmina opracowuje projekt budowy ronda w obrębie skrzyżowania
ulic Bojanowskiej i Rydzyńskiej. Chodzi głównie o poprawę bezpieczeństwa
w tym miejscu, poprawę płynności ruchu, a tym samym ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Uwagi do projektu można wnosić w ponieckim magistracie w pokoju nr 9 lub mailowo pod adresem um@poniec.pl

Dofinansowanie na świetlicę

Hybrydy od volvo?
LESZNO > Volvo jest jedyną firmą, która złożyła ofertę na dostawę hybrydowych
autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Przypomnijmy, że
wcześniej miasto myślało o autobusach elektrycznych, ale ich zakup, wraz z niezbędną infrastrukturą, był zbyt drogi. Na autobusy hybrydowe zaplanowano
przeszło 15.300.000 złotych, a volvo złożyło ofertę za ponad 14.700.000 złotych.
Na zakup niskoemisyjnego taboru Leszno otrzymało dotację z Unii Europejskiej.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dwanaście pojazdów wyjedzie na leszczyńskie ulice jeszcze latem 2019.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# KOMENTARZ

Krótkowzroczni jesteśmy
Kilkadziesiąt lat temu, na przednówku, ludzie przymierali głodem i próbowali jeść, co
tylko się do zjedzenia nadawało, aby chociaż na
chwilę napełnić żołądek.
O chlebie często można było pomarzyć. Na pewno
obecni osiemdziesięcio-, czy
dziewięćdziesięciolatkowie
pamiętają czasy, gdy go brakowało. Później pojawiły się
kolejne pokolenia, które zupełnie zmieniły sposób postrzegania świata. Chleb?
Piekarnia albo supermarket,
zawsze jest, w dowolnej ilości
i jakości.

za stary i niezdatny do spożycia. Dlaczego tak się dzieje? Bo

Człowiek przyzwyczaja się
do tego, co dobre, a to wcale nie musi być dane raz na
zawsze. Dzisiaj młodsza i ta
nieco starsza młodzież traktuje chleb w kategoriach
jednego z wielu produktów.
Bochenek, który kupiło się
wczoraj, niektórzy uważają

nazajutrz nie jest chrupiący i nie
pachnie już tak ładnie, a to już

poważny argument za tym, aby
wylądował w śmietniku.
Co takiego się wydarzyło, że chleb, który
kiedyś z namaszczeniem był odwijany
z płóciennej szmatki
i na który się czekało,
wyciągając po niego
rękę, utracił swoją magiczną moc? Co myślą
sobie o tym wszystkim
ci ludzie, którzy o chleb
musieli walczyć, którzy
na niego z utęsknieniem wyczekiwali, ciesząc się później z każdego kęsa?
Podobno Polacy znajdują się w czołówce
narodów marnujących żywność. Wyrzucamy wszystko, co tylko - według naszego
mniemania - nie nadaje się do zjedzenia.

Często zupełnie niepotrzebnie.
A przecież wystarczy się zastanowić i zamiast kupować dwa bochenki, wziąć tylko jeden. Albo
zamiast jednego - pół. Podobnie
jest z innymi produktami. Wtedy
niczego nie trzeba się pozbywać.
Ciekawe, co myślą sobie wspomniani już dzisiejsi osiemdziesięcio- czy dziewięćdziesięciolatkowie, kiedy wolnym krokiem
zmierzają z kubłem do śmietnika
i widzą obok niego jeszcze dobry
bochenek? Ten dar, gdyby tylko
tak się dało, z pocałowaniem ręki podniósłby z ziemi niejeden
Wenezuelczyk. Kraj od pewnego
czasu toczy kryzys gospodarczy,
a hiperinflacja połyka wypłaty.
Mają ropę, stać ich na setki litrów
benzyny, ale już nie na żywność.
Za minimalne wynagrodzenie
można kupić raptem kilka małych opakowań najtańszego zboża. Za dużo żeby umrzeć, za mało żeby żyć. Oni pamiętają dobre
czasy, dlatego wiedzą, co stracili.
Dlatego kiedy i ja widzę porzucony chleb, myślę sobie: krótkowzroczni jesteśmy.
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Targi w "Krzysiu" dla dużego i małego

Frontem do klienta - tutaj wiedzą, co oznacza ta zasada. W siedzibie Sklepu "Krzyś" przy ulicy Niepodległości w Lesznie odbyła się trzecia edycja targów, podczas których przygotowano dla klientów wiele atrakcji.
- Po ostatnich edycjach nasi klienci
mówili, że przydałyby się liczne atrakcje, dlatego postanowiliśmy wyjść
naprzeciw ich oczekiwaniom - mówi Krzysztof Banasik, właściciel sieci
Sklepów "Krzyś".
Tak było tym razem, gdyż przygotowano szeroką ofertę, z której każdy
mógł wybrać to, co najlepiej mu pasuje. Połączono szereg promocji ze
świetną zabawą - taniej można było
kupić wiele produktów pochodzenia
niemieckiego, takich jak proszki do
prania, słodycze i wiele innych. Z drugiej strony można było posmakować
za darmo pysznych flaków, chleba ze
smalcem i ogórkiem czy soków. Fani żużla mieli okazję spotkać się ze
swoimi ulubieńcami spod znaku Unii
Leszno, a dzieci radośnie skakały na
trampolinach.
Klienci przychodzili falami, wychodząc z wieloma produktami, których
próżno szukać za dobre pieniądze
u konkurencji. Gwiazdą targów była
Summer, czyli wschodząca gwiazda
muzyki disco-polo.
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Rosną Nowe Ogrody,

zarezerwuj mieszkanie w dobrej lokalizacji
Piękne widoki, spokojna okolica, blisko do centrum - to są najważniejsze powody, dla których mieszkania na osiedlu Nowe Ogrody cieszą się niesłabnąca popularnością. Teraz dochodzi jeszcze jeden powód - swoje cztery kąty warto kupić właśnie teraz we wciąż dobrej
cenie, gdyż w całej Polsce ceny mieszkań rosną i nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja miała się odwrócić.

(63/2018)

K

iedy pierwszy raz odwiedziliśmy
Nowe Ogrody, zachwyciły nas widoki z okien. Z najwyższych kondygnacji z jednej strony rozpościera się
widok na leszczyńską Starówkę, z drugiej - na pola i odległe lasy. W pierwszym etapie budowy powstały dwa
budynki. Lokale w pierwszym bloku
zostały sprzedane, lokatorzy już w nich
mieszkają, a ostatnie osoby wprowadzą się tutaj do końca roku. W połowie sierpnia zostało wydane pozwolenie na użytkowanie drugiego obiektu
mieszkalnego. Tutaj z 24 mieszkań do
sprzedaży pozostało jeszcze kilka lokali trzypokojowych o powierzchni
57,5 metrów kwadratowych i trzypokojowych z tarasami o powierzchni 68
metrów kwadratowych oraz czteropokojowe o powierzchni prawie 70 metrów. Wszystkie lokale mają aneksy
kuchenne.
- Rozpoczęliśmy II etap inwestycji i w jego ramach powstaje właśnie kolejny budynek. W odniesieniu do dwóch pierwszych ten został nieco przeprojektowany
i ma więcej, bo aż 29 mieszkań o mniejszej
powierzchni. Jest to odpowiedź na oczekiwania naszych klientów. Tutaj mamy
piętnaście lokali trzypokojowych o powierzchniach od 44 do 55 metrów kwadratowych i czternaście mieszkań dwupokojowych od powierzchniach od 33 do
44 metrów kwadratowych - mówi Michał
Kuraś, dyrektor firmy K2 Nieruchomości
sp. z o. o.
Budowa tego obiektu rozpoczęła się
dwa miesiące temu i obecnie budowlańcy są na etapie trzeciej kondygnacji.
- W nowo powstającym budynku sprzedaliśmy większość z 29 mieszkań. Do dyspozycji wciąż pozostaje jedno mieszkanie
dwupokojowe o powierzchni 44 metrów
kwadratowych oraz kilka mieszkań trzypokojowych o wielkościach od 44 do 55
metrów kwadratowych. Ten obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu przyszłego roku, a w październiku nabywcy
otrzymają klucze do mieszkań - objaśnia
M. Kuras. - Na parterze budynku znajduje
się 12 garaży, ponadto mamy 14 komórek
lokatorskich, 2 suszarnie oraz pomieszczenie na wózki i rowery.
Ceny mieszkań na polskim rynku wciąż

Nowe Ogrody nabierają kształtów - właśnie budowany jest kolejny blok w wysokim standardzie.
rosną, co jest podyktowane szybującymi w górę cenami materiałów oraz
kosztów robocizny. Mimo to w drugim,
już gotowym budynku, wciąż można
kupić od ręki mieszkania w promocyjnych cenach od 4752 złotych brutto do
5400 złotych brutto za metr kwadratowy w przypadku mieszkań z tarasem.
We właśnie budowanym obiekcie ceny
są wyższe, ale i tak warto się spieszyć,
aby zarezerwować swoje lokum za dobre pieniądze.
Mieszkania mają w standardzie okna trzyszybowe oraz rolety zewnętrzne, z czego część podnoszona i opuszczana jest ręcznie. Na ostatnim piętrze
wszystkie rolety są elektryczne. Każde
mieszkanie wyposażone jest w wideodomofon, poza tym budynki są monitorowane z możliwością rejestracji
obrazu do miesiąca wstecz. Co ciekawe,
to, co dzieje się na monitoringu można podglądać we własnym telewizorze

w czasie rzeczywistym. Ważną informacją jest przyjazny sposób zarządzania
ogrzewaniem w lokalach przy pomocy
przyjaznych i onergooszczędnych logoterm. Budynki wyposażone są w windy, a w pobliżu powstanie nowoczesny
plac zabaw. Istnieje również możliwość
zakupu komórki lokatorskiej oraz garażu, a ponadto do dyspozycji mieszkańców będzie docelowo spora liczba
miejsc parkingowych w bezpośrednim
sąsiedztwie budynków.

- Zainteresowanie mieszkaniami jest bardzo duże, do tego stopnia, że niedawno
kilkanaście lokali sprzedaliśmy w dwa tygodnie - zaznacza M. Kuraś.
Kolejny budynek będzie budowany w takim samym układzie jak budynek powstający obecnie. Docelowo na Nowych
Ogrodach powstać ma dziewięćbudynków, ale inwestor będzie bacznie przyglądał się dalszemu rozwojowi sytuacji.
Chodzi bowiem o to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku.

K2 Nieruchomości Sp. z o. o. | Kłoda 137 | 64-130 Rydzyna
Biuro Sprzedaży Mieszkań | ul. Ostroroga 8 | 64-100 Leszno
tel. 519-530-988
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TIR w rowie

REKLAMA

Z nieustalonych przyczyn w rejonie Lipna na drodze krajowej numer
5 doszło do kolizji z udziałem ciągnika siodłowego z naczepą. Pojazd zjechał do rowu. Jedyną poszkodowaną osobą był kierowca auta, którego przewieziono do szpitala. Straty wyniosły 5000 złotych,
utrudnienia na drodze trwały dwie i pół godziny.

# U STRAŻAKÓW

Wiatr zdmuchnął
blaszany garaż

Do zdarzenia doszło w Lesznie na ulicy Mickiewicza. Lekka konstrukcja pod
wpływem porywistego wiatru podniosła
się i uderzyła w zaparkowanego obok seata exeo. Samochód został nieznacznie

uszkodzony - ma delikatne rysy na dachu, masce oraz wgniecenia na słupkach.
Garaż był prawdopodobnie nie był lub
był słabo zakotwiczony. Nikt nie odniósł
obrażeń. Straty wynoszą 700 złotych.

9

Pożar na
złomowisku

Na ulicy Mórkowskiej w Wilkowicach doszło do pożaru pryzmy z częściami samochodowymi. Ogień objął powierzchnię około 120 metrów kwadratowych.
Po zauważeniu pożaru właściciel rozgarnął pryzmę, dzięki czemu łatwiej było
dotrzeć do źródła pożaru. Bezpośredniego zagrożenia dla budynków nie było,
gdyż składowanie na złomowiskach

odbywa się w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego przeniesienia się ognia. Akcja gaśnicza trwała
ponad dwie i pół godziny. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zaprószenie ognia przez nieznane osoby.
TEKSTY: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: 4 X KM PSP W LESZNIE
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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# KURSY

# Z POLICJI
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Policja ustaliła sprawców kradzieży
kierownicy od motocykla w Alei Gwiazd Żużla
Dla leszczyńskich kibiców takie zachowanie to
profanacja. Sprawcami przestępstwa okazali się
młodzi chłopcy.

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

Motocykle zamontowane w tym miejscu jakoś nie mają
szczęścia do odwiedzających. To ktoś je szturchnie, to ktoś
wywróci, a najnowsze zdarzenie odnotowane przez policję dotyczy kradzieży kierownicy motocykla żużlowego.
O przestępstwie leszczyńscy mundurowi zostali powiadomieni w drugiej dekadzie września, a wartość skradzionej
kierownicy została oszacowana na około 1000 złotych. Na
ślad podejrzanych o kradzież policja wpadła dzięki obrazowi z monitoringu. Kamery uwieczniły sylwetki czterech
prawdopodobnych sprawców przestępstwa. Następnego
dnia policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej i Patologii
Nieletnich wytypował podejrzanych o ten czyn.
- Sprawcami kradzieży okazali się czterej mieszkańcy Leszna w wieku od 10 do 15 lat - mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
Skradzioną kierownicę odzyskano, została zwrócona prawowitemu właścicielowi, czyli Miejskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji w Lesznie. Chociaż nieletni dopuścili się
kradzieży, nie czeka ich tak surowa kara jak w przypadku
osób dorosłych. Zajmie się nimi sąd rodzinny i nieletnich.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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# SPRAWY

"Ławka czasu"
zachęca do rozmów

Młodzi sportowcy
wizytówką Leszna
na świecie

Prezydent Leszna Łukasz Borowiak spotkał się w ratuszu z uczestnikami wyjazdu na Międzynarodowe Igrzyska Dzieci
i Młodzieży, które odbyły się na przełomie lipca i sierpnia w Jerozolimie.

Młodzież uczestnicząca w wydarzeniu
zorganizowanym przez Stowarzyszenie
"Wygraj Siebie" miała okazję posłuchać
o miejscu Leszna w Powstaniu Wielkopolskim na południowo-zachodnim froncie.
Opowieść skontrastowano z działaniami
w Poznaniu. W prosty i zrozumiały sposób przedstawiono ją zgromadzonym na
ławeczce przed siedzibą stowarzyszenia.
Dlaczego ławka? Ławka ma bardzo szerokie zastosowanie, spotykamy ją w parku,
REKLAMA

ZDJĘCIE: MATEUSZ GOŁEMBKA

centrum handlowym, ale też na stadionie. Bez względu gdzie się ona znajduje,
zasiadający na niej patrzą w jedną stronę.
Ten element małej architektury może być
uznany za symbol życzliwości, zachęca do
rozmów. Taki też był cel dzisiejszego spotkania - mówi prowadzący, Czesław Kowalów. Spotkanie rozpoczęło projekt pod tytułem„Ławka czasu”.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

Sportowcy z Leszna, jeszcze przed wyjazdem, zostali zaopatrzeni w charakterystyczne stroje, czym w Izraelu pozytywnie
wyróżniali się spośród innych
ekip. Chociaż podczas poprzednich imprez występowali ze zmiennym szcześciem,
tym razem pokazali na co naprawdę stać leszczynian, przywożąc do domu serię medali.
W podziękowaniu za godne
reprezentowanie miasta i kraju na arenie międzynarodowej, wraz z kadrą trenerską
otrzymali okolicznościowe
medale z herbem miasta oraz
bony do sklepu sportowego. Jak podkreślił prezydent

Borowiak, uczestnictwo w Międzynarodowych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży jest
najlepszym dowodem na to, że warto inwestować w młodych sportowców, którzy
- dzięki swoim osiągnięciom - są dla miasta
najlepszą wizytówką.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# MASZYNY

13

Wydajne, trwałe i tanie w użytkowaniu
Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy sztab ludzi musiał uwijać się jak w ukropie, aby z kostki brukowej wykonać chodnik czy utwardzić
plac. Dziś zrobi to maszyna - jest w stanie wykonać więcej, dokładniej i taniej niż człowiek.

K

z tego powodu sprzedaje się w dużych
ilościach w całej Polsce, wspomagając
firmy cierpiące na brak rąk do pracy.
Ważnym atutem sprzętu jest jego prosta budowa, małe gabaryty i duża
zwrotność. Producent celowo zrezygnował z elektronicznych gadżetów,
gdyż w urządzeniach stanowią one
przeważnie słabe ogniwo. Dobrze wiadomo, że im więcej elektroniki, tym
więcej awarii, niestety najczęściej kosztownych. W Rollmopsach zastosowanie są proste rozwiązanie mechaniczne
i hydrauliczne, dzięki czemu wszystko
działa jak należy, a ewentualne awarie można usunąć we własnym zakresie bez obaw o drenaż portfela. Dla
przykładu jedna z leszczyńskich firm
użytkuje maszynę, która osiągnęła już
13.000 motogodzin i wciąż spisuje się
jak należy.
Urządzenie wyprodukowane w Belgii
nie tylko układa kostkę. Dodatkowe akcesoria pozwalają mu na układanie krawężników, transport materiałów sypkich, podciśnieniowe układanie płyt
granitowych oraz zamulanie piaskiem
szczelin między kostką. Dla przykładu
na dużych powierzchniach maszyna zamula bruk w kilkanaście godzin, a kilku
pracowników potrzebuje na to nawet
kilku dni. Dzięki trwałości, wydajności,
nieskomplikowanej budowie i niskiej
awaryjności zakup maszyny jest inwestycją, która zwraca się w krótkim czasie.
Firma Inter Import-Export z Bojanowa w swojej ofercie ma także ładowarki Knikmops produkowane przez Geens NV, a dedykowane dla rolnictwa
czy branży budowlanej. Maszyny nadają się do użytkowania w chlewniach
i oborach, gdyż mają różne gabaryty
i zróżnicowany udźwig. Firmy komunalne używają ich do odśnieżania lub
zagospodarowywania terenów zielonych. Podobnie jak Rollmops, również
urządzenia Knikmops pozbawione są

Maszyna Rollmops w akcji podczas
układania kostki na Ogrodach
w Lesznie. Jak widać, układanie
idzie bardzo sprawnie.
zbędnej elektroniki, zapewniając
trwałość, co przekłada się na długie lata użytkowania, a pośrednio
na niższe koszty dla przedsiębiorcy. Dodajmy, że do urządzeń tych dostępne jest 36 rodzajów oprzyrządowania, dzięki czemu każda branża może je
spersonalizować pod własne potrzeby.

INTER IMPORT- EXPORT Sp. z o.o. | ul. Piaskowa 5 | 63-940 BOJANOWO
Telefon: +48 65 545 65 10 | Fax: +48 65 545 65 10 | E-mail: rollmops@op.pl

(64/2018)

ilkadziesiąt lat temu dwóch belgijskich brukarzy głowiło się nad
tym, w jaki sposób ułatwić sobie
pracę. Wiedzieli, że jest to możliwe, ale
trzeba było wpaść jeszcze na pomysł,
jak przekuć pomysł na rzeczywistość.
Znając blaski i cienie tej pracy, doprowadzili do powstania urządzenia, które
dziś pomaga wielu ekipom brukarskim
na całym świecie.
Belgijskie maszyny firmy Geens NV na
polskim rynku dostępne są od 18 lat.
Ich jedynym dystrybutorem w Polsce
jest firma Inter Import-Export z Bojanowa. Maszyny Rollmops to sprawdzona
konstrukcja, która od podstaw została
stworzona 30 lat temu. Jest na tyle dobra, że wprowadzane są w niej jedynie
kosmetyczne zmiany.
- Zdecydowaną zaletą naszych maszyn
brukarskich jest ich prosta obsługa oraz
wydajność. Jedna maszyna jest w stanie
ułożyć dziennie od 500 do 600 metrów
kwadratowych powierzchni z kostki brukowej. Dla przykładu 10 osób w tym samym czasie wybrukuje od 200 do 250 metrów kwadratowych powierzchni - mówi
Jolanta Schumacher, prezes zarządu firmy Inter Export-Import z Bojanowa.
Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację
na rynku pracy, koszty jej świadczenia
i często brak fachowców, którzy znają się na rzeczy, zakup urządzenia Rollmops będzie rozwiązaniem optymalnym. Dzięki przemyślanej konstrukcji
i niewielkim rozmiarom sprzęt jest
w stanie manewrować na niewielkich
powierzchniach. Mając doświadczonego operatora za sterami, można wykonać naprawdę wiele pracy. Urządzenie
nadaje się do układania kostki na dużych powierzchniach takich jak place
przedsiębiorstw, jak również do budowy ścieżek rowerowych czy chodników. Rollmops napędzany jest silnikiem
diesla o mocy 26 kW i pochłania 1,5 litra
oleju napędowego na motogodzinę. To

Ładowarki Knikmops są urządzeniami wszechstronnymi. Mogą być zaopatrzone w łyżkę, nadają się do prac leśnych, transportu kostki i wielu innych zastosowań.
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# WĘDKARSTWO

Żyłka uciekała
z prędkością Pendolino
REKLAMA

Ryb trochę już w życiu nałapał, ale taki okaz trafił mu się po raz
pierwszy. Jan Kuśnierek z Leszna, z pomocą kolegi, złowił suma-giganta. Ryba miała 172 centymetry długości.

P

an Jan wędkuje od około 40 lat silna. Próbowaliśmy z podbierakiem, też
i jak to w tej pasji bywa, raz ła- nie było efektów. Wyciągnęliśmy ją dopie się większe, a raz mniejsze piero za trzecim podejściem i to tylko
ryby. Około 13 lat lat temu po raz pierw- sposobem. Kolos wpadł do łodzi. Sposzy trafił na naprawdę duża rybę - amura glądam, gdzie jest kolega, a ta ryba leży
o długości 101 centymetrów. Ale amur na nim. On do mnie: Jasiu, mamy ją! Na
ten to nic w porównaniu z rybą, którą szczęście nie zerwała się z żyłki, chociaż
złowił kilkanaście dni temu na jednym i taki scenariusz był prawdopodobny.
z akwenów w powiecie kościańskim. Sum miał 172 centymetry długości
Posłuchajcie Państwo tej opowieści: Wy- i prawie 75 kilogramów wagi. Gdyby
brałem się na nocne wędkowanie z ło- mięso podzielić i umieścić w zamrażardzi. W pewnej chwili
ce, pewnie zajęłocoś chwyciło przynę- Co się działo! Ryba zachowywała się niczym by całą wolną przetę, ale szło tak szyb- silnik łodzi motorowej. Targała łódką, fundu- strzeń. Ba! A może
ko, że żyłka uciekała jąc koledze wycieczkę po jeziorze. Siłowali- nawet dwie komory
z prędkością Pendo- śmy się z nią półtorej godziny.
do zamrażania! Na
lino. Wędka zachoszczęście pan Jan nie
wywała się w niespomiał takiego probtykany sposób, a ja nie zdawałem sobie lemu, ponieważ znaleźli się smakosze
sprawy z tego, co może być na jej końcu rybiego mięsa, którzy z przyjemnością
zanurzonym w wodzie. Przypuszczając, skosztowali tak bardzo opornego suma.
że to wyjątkowy okaz, poprosiłem o po- Spróbował go również (a jakże!) pan
moc kolegę, Feliksa, który łowił nieda- Feliks. Ważne, że sum był smaczny.
leko mnie. Przejął wędkę, bo w pojedyn- - Naprawdę wyjątkowe, białe, kruche
kę nie dałbym sobie rady. Co się działo! mięso - dodaje pan Jan.
Ryba zachowywała się niczym silnik łodzi motorowej. Targała łódką, fundując
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
koledze wycieczkę po jeziorze. Siłowaliśmy się z nią półtorej godziny. Podnosi- Na zdjęciu: Feliks Kowalski (po lewej)
liśmy wędkę do góry, ale ryba była zbyt i Jan Kuśnierek (po prawej).

# OGŁOSZENIE WYBORCZE
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# JAK SIĘ ZAGUBIŁO, MUSI SIĘ ODNALEŹĆ

Co ląduje w magazynach
biur rzeczy znalezionych?
Telefony komórkowe, portfele, a nawet… skuter. To tylko nieliczne przykłady spośród długiej listy przedmiotów trafiających do biur rzeczy
znalezionych. W Lesznie funkcjonują dwie takie instytucje. Jedna jest przeznaczona dla miasta Leszna, druga - dla powiatu leszczyńskiego.

R

zeczywiście może się to wydawać
trochę niejasne, kiedy pomyśli się
o tym po raz pierwszy. Kiedy zatem, w jakich okolicznościach i do którego
biura należy się wybrać?
- Jako Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonujące w ramach Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie przyjmujemy przedmioty zagubione na
terenie powiatu leszczyńskiego, wyłączając
Leszno, które jest odrębną jednostką administracyjną - mówi Adam Bartkowiak, inspektor ds. społecznych w Starostwie Powiatowym w Lesznie.
Obrazowo mówiąc, kiedy coś zostanie
znalezione w Krzemieniewie, Osiecznej
czy Wijewie, powinno trafić właśnie na
plac Kościuszki i tam też powinien kierować się właściciel zagubionej rzeczy. Jeżeli
jednak przedmiot został zagubiony na terenie Leszna, miejscem mu przeznaczonym
jest Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonujące w Urzędzie Miasta Leszna.
Zdecydowanie bardziej obfitujące w "bezpańskie przedmioty" jest biuro działające
w strukturach miejskich. Na stanie ma około 200 różnych rzeczy (było więcej, ale zostały przekazane na rzecz Skarbu Państwa).
- Miesięcznie trafia do nas od 5 do 10 kolejnych sztuk - mówi Szymon Piwoński,
zawiadujący Biurem Rzeczy Znalezionych, działającym w ramach Urzędu Miasta Leszna. - Przeważnie dostaję przedmioty od policji oraz Poczty Polskiej. W tym
ostatnim przypadku są to najczęściej puste portfele, które ktoś wcisnął w skrzynki
pocztowe.
Szymon Piwoński przyznaje, że stara się
aktywnie działać na rzecz rozwiązania zagadek zaginionych przedmiotów. W przeciwnym razie w urzędowych magazynach
urosłaby jeszcze większa góra rzeczy niepotrzebnych. Przykładem z tego roku niech
będzie portfel wskazujący, że jego właścicielem jest obywatel Ukrainy.
- W środku znajdowały się ukraińskie dokumenty i szczęśliwie, pocztą pantoflową,
udało mi się odnaleźć człowieka, do którego należy. Zajęło mi to około tygodnia. Bardzo często przeglądam też dział zagubione/
znalezione na facebooku, bo być może tam
właśnie przedmioty, które do nas trafiły, są
poszukiwane - przyznaje Sz. Piwoński.
Również Biuro Rzeczy Znalezionych

Biurem Rzeczy Znalezionych z ramienia Urzędu Miasta Leszna zajmuje się Szymoń Piwoński.
w Starostwie Powiatowym w Lesznie
przyjmuje przedmioty podsyłane głównie
przez policję czy Pocztę Polską. Obecnie

Za to do Biura Rzeczy Znalezionych
Urzędu Miasta Leszna jakiś czas temu
trafił netbook.

Do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Leszna jakiś czas
temu trafił netbook: - Przyniósł go jakiś pan i właściciel szybko się odnalazł. Komputer jako taki nie był ceny, za to ważne
były zawarte w nim informacje. Właściciel bardzo się ucieszył,
że sprzęt się odnalazł, a znalazca, choć ma do tego prawo, nie
chciał znaleźnego - dodaje S. Piwoński.
ma ich na stanie 14 sztuk. Ciekawostką
niech będzie fakt, że biuro zlokalizowane na placu Kościuszki, chociaż trafia do
niego niewiele zgub, ma w swoim posiadaniu… skuter.
- Co prawda bez kluczyków i nie wiemy,
czy sprawny, ale jednak do nas trafił. Został
znaleziony na ulicy Kościuszki w Rydzynie
w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową
numer 5 - informuje A. Bartkowiak.

- Przyniósł go jakiś pan i właściciel szybko się odnalazł. Komputer jako taki nie
był ceny, za to ważne były zawarte w nim
informacje. Właściciel bardzo się ucieszył, że sprzęt się odnalazł, a znalazca,
choć ma do tego prawo, nie chciał znaleźnego - dodaje S. Piwoński.
Przedmioty, które mają u siebie oba
biura mają wartość najczęściej do kilku tysięcy złotych. Tak jest w przypadku

wspomnianego skutera czy telefonów
komórkowych, zwłaszcza tych z "wyższej półki". Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 2015 roku przedmioty
trzeba było przechowywać przez 3 lata,
a następnie, po sporządzeniu dokumentacji, przepadały na rzecz Skarbu Państwa, czyli faktycznie właściwego urzędu
skarbowego. Według nowych przepisów
przedmioty przechowuje się przez 2 lata, w tym przez rok informacja o zgubie musi być umieszczona na urzędowej
tablicy. Jeżeli nie zgłosi się właściciel,
przedmiot przepada na rzecz znalazcy lub
samorządu.
Kiedy tak się szczęśliwie złoży, że właściciel zguby się odnajdzie, musi podać jej
cechę charakterystyczną. To takie małe
zabezpieczenie przed tymi, którzy - podszywając się pod właściciela - chcieliby
wejść w posiadanie przedmiotu w sposób
nieuprawniony.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# INWESTYCJE
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# MOTORYZACJA

Salon przez duże „S”

Ponad 1200 aut rocznie sprzedaje się w salonie samochodowym auto-loco.pl pod Lesznem. Grono zadowolonych Klientów, którzy polecają to miejsce dalej, stale rośnie. Fakt ten nie jest dziełem przypadku. Wysokie standardy sprzedaży, transparentność i nieustanna troska o zadowolenie Klienta robią swoje. Ponadto w bogatej ofercie nieustannie znajduje się około 350 aut różnych marek. Jest w
czym wybierać!
pozwoliły stworzyć markę godną zaufania i polecenia.
- Cechuje nas otwartość i sumienność.
Sprzedajemy tylko „nasze” samochody, dokładnie sprawdzone i przetestowane – dorzuca drugi specjalista
ds. sprzedaży Maciej. - Poza tym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Klientów, są u nas możliwe wszelkie
formy zakupu: płatność gotówką,
przelewem, pozostawienie swojego
auta w rozliczeniu, kredyty i leasingi.
Kupując samochód w auto-loco.pl
można liczyć na dwuletnią gwarancję na podzespoły mechaniczne, co
znacznie poprawia komfort zakupu.
- Sprzedajemy, skupujemy, zamieniamy…
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, z uśmiechem i pełnym profesjonalizmem. Naszą postawę jako
handlowców ukształtowała najstarsza
technika sprzedaży: Klient nasz pan! - zaznacza Arek.
Warto dodać, że salon auto-loco.pl
w ostatnich latach otrzymywał tytuł
Dealera Roku od VIP Gwarant Service
(„Tu kupisz bez ryzyka”). Bardzo wysoko w rankingu zaufanych partnerów Auto-Loco stawiali także AXA Direct i Getin Bank.
- Solidna, uczciwa praca z naszej strony przekłada się na dobra kondycję firmy, a ta z kolei pozwala nam wspierać
lokalne inicjatywy i organizacje, między innymi kluby sportowe KS Futsal
Leszno i Unię Leszno – kończy Wojtek.

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

509 840 504 / 502 781 537
www.auto-loco.pl

(66/2018)

- Specjalizujemy się w autach salonowych pochodzenia polskiego. Dysponujemy bardzo dużą różnorodnością pojazdów, praktycznie wszystkich
marek. W ofercie mamy zarówno niedrogie samochody warte kilka tysięcy
złotych, jak i te luksusowe, które kosztują nawet kilkaset tysięcy złotych.
Wszystkie łączy pełna dokumentacja
dotycząca przebiegu. Wszystkie są też
zarejestrowane. Przeważają roczniki
2007-2017 – mówi Wojtek, specjalista ds. sprzedaży.
Dodaje, że podstawą funkcjonowania auto-loco.pl jest utrzymanie wysokich standardów sprzedaży. O co
chodzi dokładnie?
- Przede wszystkim proces sprzedażowy rozpoczynamy pełną prezentacją
samochodu w miejscu zadaszonym.
Auto jest dobrze wyeksponowane i
oświetlone. Nasi specjaliści dokładnie
je opisują przedstawiając stosowne
dokumenty. W obecności Klienta czujnikiem lakieru sprawdzane są kolejne
elementy pojazdu. Oczywiście umożliwiamy jazdę próbną oraz wizytę na
stacji kontroli pojazdów czy w autoryzowanym serwisie. Bez ogródek odpowiadamy na wszelkie pytania i wyjaśniamy niejasności.
Poza tym przedstawiciele auto-loco.pl służą profesjonalnym doradztwem w kwestii doboru samochodu
do potrzeb i możliwości Klienta. Nie
bez powodu goszczą u nich kierowcy z całej Polski, a nawet z zagranicy.
Lata skutecznych działań na rynku

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Kto otrzymał
oczekiwany budynek?
W Lesznie starły się dwa stanowiska co do budynku pod potrzeby szkoły:
Rada Miejska rozpatrywała ostatnio sprawę gmachu przy ul. Komeńskiego, do
którego pretendowało szkolnictwo średnie i powszechne. Radni utworzyli dwa
formalne obozy. Za oddaniem gmachu szkolnictwu powszechnemu przemawiał
dyr. Perzyński, a rzecznikiem poglądu przeciwnego był dyr. inż. Przygodzki. Zwyciężył ostatecznie ten drugi pogląd i gmach ten przyznano Miejskiemu Gimnazjum Żeńskiemu z uwagi na jego potrzeby.
DZIENNIK POZNAŃSKI, 1937 ROK

Zamarznięta bryła ziemi
zabiła człowieka
Mężczyzna zginął na miejscu:
Tragiczny wypadek wydarzył się w ub. czwartek po południu w Kąkolewie pow.
leszczyńskiego. W gliniance należącej do cegielni pracował 32-letni robotnik Józef Kosowski z Kąkolewa. W pewnej chwili z prostopadłej ściany glinianki oderwała się duża bryła zamarzniętej ziemi i spadła uderzając robotnika w głowę. Kosowski został zabity na miejscu. Na miejsce wypadku przybyła komisja sądowo
lekarska, która stwierdziła zgon i ustaliła przyczynę wypadku.
DZIENNIK POZNAŃSKI, 1939 ROK
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Uwaga! Zmiany nazw ulic
Przemianowania nazw dokonano w Krzywiniu:
Dnia 27 grudnia stowarzyszenia zebrały się ze sztandarami na rynku poczem o
godzinie 9-tej odbyło się uroczyste nabożeństwo odprawione przez ks. dziekana Wesołowskiego. Po nabożeństwie wyruszył pochód na ul. Gostyńską, którą
przemianowano na ul. Powstańca Lewandowskiego. Następnie odmaszerowano
na drogę w kierunku do Nowegodworu, którą nazwano ul. Ministra Pierackiego.
Drogę w kierunku Swińca nazwano ul. Kazimierza Chłapowskiego, a plac obok
jeziora krzywińskiego placem Żwirki i Wigury. Odsłonięcia tablic dokonał p. burmistrz Kabsch, który równocześnie wygłosił stosowne przemówienia. W uroczystości tej wziął udział p. starosta pow. Karpiński. Rozwiązanie pochodu nastąpiło
na rynku po odśpiewaniu Roty.
DZIENNIK POZNAŃSKI, 1935 ROK

Nieszczęśliwy upadek
Dawna prasa odnotowywała nawet takie zdarzenia jak… upadek:
Przechodzący ulicą Komeńskiego nauczyciel p. Kałuża upadł tak nieszczęśliwie,
że złamał rękę. P. Kałuża o własnych siłach udał się do szpitala, gdzie sporządzono
doraźny opatrunek.
KURIER POZNAŃSKI, 1938 ROK
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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Sztuka w notatkach
Nauka do egzaminu bywa niekiedy monotonna. Wertowanie każdej strony podręcznika, przeglądanie odręcznie pisanych notatek nie
zawsze jest ciekawe. Chyba że… Twoje notatki podobne są do tych, które tworzy Wiktoria Jaskólecka.
- Dlaczego rysujesz?
- Rysowanie zawsze było dla mnie formą spędzania wolnego czasu. Poza
tym, aby móc rysować nie potrzeba
wiele. Wystarczy ołówek, kartki oraz
ewentualnie farby. Z czasem odkryłam,
że moją pasję mogę połączyć z czymś
pożytecznym.
- Z tworzeniem pięknych notatek…
- Zgadza się. Zauważyłam, że wykonywanie schematów oraz rysunków
znacznie ułatwia mi naukę. Co więcej,

estetyczne rysunki wręcz zachęcają do
powtórki materiału. Pamiętaj, że uczyłam się przedmiotów ścisłych. Wtedy
każde ułatwienie było na wagę złota...
- Nauka z takich notatek to czysta
przyjemność.
- Choć dla mnie głównym źródłem nauki był podręcznik. Notatki oczywiście
zachęcają do pracy, ale to tylko streszczenie danej partii materiału. Najważniejsze jest samo wykonanie, podczas
którego zapamiętuję więcej, niż podczas klasycznego “wkuwania”.

“Uwielbiam ten
rysunek za to, że
serce jest czarno-białe, a tło kolorowe, a mimo to
możemy bez problemu ocenić, co jest
najważniejsze”
- Ile czasu zajmuje Ci opracowanie
w formie notatki jednego tematu?
- Do godziny. Staram się jednak, aby
wszystko było nie tylko estetyczne, ale
zarazem merytoryczne. Notatkę tworzę
przed sprawdzianem. Wówczas moja
metoda nauki przynosi najwięcej korzyści. Inspiracje? Jestem wierna moim ulubionym kolorom oraz stylowi. Choć czasami czerpię inspirację od innych.
- Po pewnym czasie postanowiłaś

# PASJE
podzielić się z innymi swoją pasją.
- Kilka miesięcy temu założyłam
studygram…
- Studygram?
- Tak, są to profile zakładane na Instagramie. Ich tematem przewodnim jest
nauka. Autorzy studygramów prezentują skuteczne metody nauki, chwalą się
swoimi osiągnięciami lub…
- Prezentują swoje niesamowite notatki. Dlaczego zdecydowałaś się na
założenie studygramu?
- To był pomysł Pauliny, mojej przyjaciółki. Początkowo byłam sceptycznie nastawiona do tej idei. Ostatecznie
jednak dałam się przekonać. W końcu
już wcześniej dużo osób z mojej klasy
mówiło, że notatki ułatwiają im naukę.
Uznałam, że pokaże je także innym.
- “Biology attack”. Skąd pomysł na taką nazwę?
- Od początku chciałam, aby nazwa
miała związek z biologią. Wszystkie nazwy, które wpadły mi do głowy, były
już jednak zajęte. Stwierdziłam, że poczekam, aż wymyślę coś kreatywnego.
Jednocześnie bardzo chciałam dodać
jak najszybciej pierwszy post. Przerobiłam więc slogan z mojej ulubionej bluzy. Nazwa “Biology attack” bardzo mi się
spodobała.
- Maszkilkasekund.Opisz swój studygram.
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- Estetyczny, wartościowy, merytoryczny,
przyjemny dla oka, nieograniczający się
do notatek.
- Nie ograniczający się do notatek?
- Tak, na moim studygram są również
zdjęcia planów miesięcznych oraz tygodniowych, które także tworzę.
- Planujesz zrobić coś jeszcze?
- Jasne! Moim marzeniem jest własnoręcznie stworzyć bluzę oraz koszulkę
z napisem “Biology attack”.
- W końcu od bluzy wszystko się zaczęło. Mam pomysł na biznes. Może
zaczniesz sprzedawać swoje notatki?
- Nie. Nie wykonałam notatek z każdego
tematu z podręcznika, a więc nie mam
kompletnego zbioru całego materiału
z biologii czy z chemii. Notatki, które posiadam, wysyłam za darmo. O to właśnie
chodzi. W trakcie roku szkolnego nieraz
spotkałam się z odrzuceniem, gdy prosiłam kogoś o notatki. Udostępnianie ich
za darmo sprawia mi ogromną satysfakcję, ponieważ wiem, że mogą one stanowić dla kogoś pomoc.
- Wróćmy jeszcze na koniec do studygramów. Dlaczego stały się aż tak
popularne?
- Myślę, że osoby osiągające wysokie wyniki w nauce, chcą pokazać, że
nie są nudnymi kujonami, lecz mają
sporo do zaoferowania. Jedni rysują,

inni pokazują zdrowy tryb życia i zdrowe przepisy. Wszystkich jednak łączy
jedna cecha. Chcą po prostu dostarczyć
swoim obserwatorom codzienną dawkę
motywacji.
- Może jeszcze jedno pytanie. Co będziesz studiować?

po otrzymaniu wyników z matury. Zdecydowałam, że chcę połączyć miłość do
przyrody z miłością do rysowania. Architektura krajobrazu okazała się dla mnie
wymarzonym kierunkiem. Nie planowałam tego, decyzję podjęłam w kilka sekund. Jestem bardzo szczęśliwa, że zdecydowałam się właśnie na to.

- Kierunek studiów wybrałam dopiero

TEKST: KAMIL DUDKA

Kibice nie zapominają o Unii Leszno

Nawet podczas wakacyjnego wyjazdu jest czas na kibicowanie ulubionej drużynie. Wierni fani leszczyńskich "Byków" oflagowali się w Turcji!

22

# ZDROWIE

Konopie pomagają na wie

chociaż wciąż kojarzymy je wyłącz
- Temat konopi należy odkłamywać - mówi Paulina Janowicz, prowadząca w Lesznie Ogólnopolski Punkt Informacji Konopnej oraz Fundację "Ola".
O tym, dlaczego się tym zajęła, na co i komu mogą pomóc konopie siewne oraz czy ich stosowanie jest legalne, rozmawia Łukasz Domagała.
- Kiedy podczas niedawnego festynu
organizacji pozarządowych pod stadionem Alfreda Smoczyka podszedłem do pani stoiska, miałem na ustach
uśmiech. Na banerze ustawionym
obok zobaczyłem słowo "konopie"
i skojarzyło mi się ono jednoznacznie.
- Często ludzie reagują w ten sposób.
Myślą o konopiach, czyli o marihuanie.
A my mamy na myśli głównie konopią
siewną.
- Czym w takim razie zajmuje się Ogólnopolski Punkt Informacji Konopnej?
- Przede wszystkim informowaniem ludzi, czym mogą być konopie w medycynie dla pacjenta. Należy rozdzielić i nie
"wrzucać do jednego worka" wszystkiego, mówiąc, że to jest marihuana.
- Bo tak się kojarzy.
- Tak się kojarzy i faktycznie ludzie podchodzili do naszego punktu, a później odchodzili, jakby zostali poparzeni
ogniem.
- Widziałem pewną panią, która na
propozycję skosztowania herbatki
z konopi siewnej trochę się speszyła.
- Często ludzie pytają, czy to kopie. Nie,
to nie kopie. Herbatka z konopi siewnej
nie kopie i ma w sobie minimalne ilości
THC (substancja psychoaktywna o działaniu narkotyzującym - dop. red.).
- THC jest, jak rozumiem, składnikiem
występującym zarówno w konopi
siewnej, jak również w konopi indyjskiej, czyli marihuanie?
- W marihuanie występuje w znacznie
większych ilościach i dlatego - mówiąc
delikatnie - można się tym rekreacyjnie zrelaksować. W konopi siewnej nie
ma mowy o psychoaktywności. Uważam, że ten temat trzeba odkłamywać
i warto się nim zainteresować, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza będzie nam potrzebna. Oczywiście
konopie siewne nie są panaceum na

wszelkie dolegliwości i też nie jest tak, że
działają na wszystkich ludzi jednakowo
i tak samo dobrze. Jeśli jednak mówimy
o pacjencie onkologicznym cierpiącym
z powodu bólu, mdłości, braku apetytu
i który jeszcze stracił chęć do życia, konopie mogą sprawić, że odzyska chęć
do egzystencji. Że wstanie z łóżka, przejdzie się na spacer, zacznie lepiej jeść
i będzie go mniej bolało. Wielu pacjentów rezygnuje z morfiny dzięki temu,
że używają konopi siewnych. My, jako
Ogólnopolski Punkt Informacji Konopnej, jesteśmy w stanie na podstawie rozmowy, konsultacji, dowiedzieć się, jakie
pacjent ma dysfunkcje, jaki ma problem
i przez to dopasować konkretny rodzaj
ekstraktu z konopi do jego potrzeb.
- Pani mówi o pacjentach onkologicznych. Czy terapia konopiami siewnymi jest tylko dla takich osób?
- Dla pacjentów neurologicznych
z wszelkimi formami padaczki, głównie
lekoopornej, Parkinsona, stwardnienia
rozsianego, demencji starczej, różnych
chorób psychiatrycznych czy depresji.
Konopie, wyciszając układ nerwowy,
wspomagają leczenie. Regulują wiele
wewnętrznych procesów, także hormonalnych. Stosuje się je w przypadku chorób autoimmunologicznych takich jak
choroba Leśniowskiego-Crohna, cukrzyca, jaskra oraz wspomniane już choroby
onkologiczne - białaczki, nowotwory
piersi, płuc, glejaki i czerniaki. W tym
roku byłam na konferencji, podczas
której wypowiadali się naukowcy
z Izraela. To tam jest kolebka leczenia konopiami. Jedna z pań powiedziała, że po latach doświadczeń nie
widzi sensu nie stosowania konopi,
bo zawsze jest możliwość pomocy pacjentowi, chociażby poprzez podniesienie komfortu życia.
- Konopie siewne zwalczają chorobę czy
pomagają uporać się z jej skutkami?
- Nie tylko zwalcza skutki, ale jest również w stanie zahamować namnażanie
się komórek nowotworowych. Wszystko pod warunkiem, że ekstrakt, czyli

wyciąg z konopi używany jest
w odpowiedni sposób i w odpowiedniej ilość i że pochodzi z pewnego źródła. Podawanie czegoś
zakupionego w garażu
nie jest rozsądne. Niestety, ubolewam nad
tym, że lekarze raczej
nie rozmawiają z pacjentami na takie tematy, negując pozytywne
działanie różnych substancji, na przykład takich
jak konopie siewne. A dlaczego nie dać szansy, żeby
przedłużyć czy poprawić życie
pacjentowi?

- Konopie siewne są środkiem
legalnym.
- Nie tyle konopie siewne, co ekstrakty. Inaczej
jest z konopiami indyjskimi. Co prawda
od roku jest ustawa
o marihuanie medycznej, ale technicznie nie wniosła
w życie nic nowego. Po prostu przepis nie działa. Oczywiście, pacjent może
pójść do lekarza i każdy
medyk - jeśli uzna za słuszne - może wypisać receptę na tak zwanym druku
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ele schorzeń,

cznie z marihuaną
narkotycznym. Tylko co z tego, skoro nic
z tym nie może zrobić.
- Dlaczego?
- Bo nie ma dostępności, substancji brakuje fizycznie w aptekach. Jedyna firma
trudniąca się uprawą konopi indyjskich
do celów medycznych jest w Holandii i ona ma ograniczone zasoby. Polska
ustawa zakładała, że mają być uprawy
narodowe, polskie, ale na to się nie zgodzono z różnych względów. Na przykład
takich, że podobno staniemy się nar-

- To znaczy?
- Najpierw zaczęła lepiej sypiać i to był
dla mnie cud, bo wcześniej potrafiła nie
spać trzy doby, płacząc przez cały czas.
Poza tym zaczęła mieć mniej ataków padaczkowych, gdzie wcześniej było ich kilkadziesiąt na dobę. Najgorsze były ataki zagrażające życiu. Była na bezdechu,
robiła się sina. Liczba tych najgorszych
ataków spadła z kilku dziennie do kilku
w miesiącu. Oleńka zaczęła się uśmiechać, lepiej reagowała na otaczający ją
świat, chociaż mimo wszystko pozosta-

Nie tylko zwalcza skutki, ale jest również w stanie zahamować namnażanie się komórek nowotworowych. Wszystko pod warunkiem, że ekstrakt, czyli wyciąg z konopi używany jest w odpowiedni sposób i w odpowiedniej ilość i że pochodzi z pewnego źródła. Podawanie czegoś zakupionego w garażu nie jest rozsądne. Niestety,
ubolewam nad tym, że lekarze raczej nie rozmawiają z pacjentami na takie tematy, negując pozytywne działanie różnych substancji, na przykład takich jak konopie
siewne. A dlaczego nie dać szansy, żeby przedłużyć czy poprawić życie pacjentowi?

- Skąd wziął się w ogóle pomysł, aby
w Lesznie założyć Ogólnopolski Punkt
Informacji Konopnej?
- Stało się tak dlatego, że miałam córeczkę, Olę. Moje dziecko nie żyje od dwóch
lat, zmarło podczas ataku padaczkowego. Córka udusiła się ze względu na
długie niedotlenienie. Przez ostatni rok
życia, kiedy leczona była wyłącznie ekstraktami z konopi siewnych, jej życie
było o wiele lepsze niż wcześniej, gdy
testowano na niej około 20 leków na
padaczkę. Oleńka nie dożyła 4. roku życia, a w szczytowym momencie przyjmowała kombinację pięciu różnych
lekarstw na padaczkę. I nie było wiadomo co i jak działa. Stan się nie poprawiał, lecz pogarszał. Za to po konopiach
siewnych stan Oli zaczął się poprawiać
z dnia na dzień.

wała głęboko niepełnosprawna. Widziałam, że jej życie było godniejsze, zresztą
nasze też. Ola lepiej się rozwijała i lepiej
poddawała się rehabilitacji. Minęła też
spastyczność mięśni. Wiem, że rodzice
zdrowych dzieci nie potrafią tego zrozumieć. Dla mnie były to szczęśliwe chwile
z Olą. Niestety, jeden z ataków był nagły
i niespodziewany. Uderzył w pień mózgu i doprowadził do śmierci. Terapia córki prowadzona była pod kontrolą doktora Bachańskiego, który został zwolniony,
a później przywrócony do pracy w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
- Gdzie można zasięgnąć rady w kwestiach zdrowotnych, w kwestiach konopi siewnych i ich zastosowania?
- Zapraszam do nas, do Leszna na ulicę
Kurkową 50/1. Proszę wcześniej o kontakt
telefoniczny. Wszelkie informacje można znaleźć na moim blogu pod adresem
www.paulinajanowicz.pl. Porada jest bezpłatna, porozmawiamy w ciszy o problemie, postaram się pomóc. Jeżeli nie będę
potrafiła sobie z czymś poradzić, pokieruję do lekarzy, którzy znają się na rzeczy
i którzy mogą wesprzeć pacjenta.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

komanami. Dwa lata minęły i jest cisza.
Tymczasem wielu pacjentów nie może
leczyć się w sposób godny. To jest bardzo krzywdzące. Owszem, marihuana
w niektórych przypadkach może być
szkodliwa, to prawda, ale tak samo jest
z lekami. Równie dobrze można przecież
odurzyć czy poważnie zatruć się tabletkami przeciwbólowymi.
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Ponad tysiąc przedszkolaków p

W biało-czerwonych barwach świętowan
skiego Dnia Przedszkolaka. W związku z
cą odzyskania niepodległości przez Pols
"Kto Ty jesteś? Polak mały".

P

omysł na organizację imprezy z udziałem
dzieci przedszkolnych pojawił się ponad
sześć lat temu, kiedy 20 września ogłoszony
został Dniem Przedszkolaka. Leszczyński Dzień
Przedszkolaka zainicjowała Iwona Dera. Tym razem postawiono na hasła niepodległościowe, bo
dzieci powinny być świadome swojej przynależności narodowej.
Plac Metziga wypełnił się dziatwą z dwudziestu
leszczyńskich placówek przedszkolnych, zarówno
publicznych, jak i prywatnych.
- Jest to łącznie 45 grup, czyli około 1100 dzieci powiedziała w rozmowie z "Leszczyniakiem" Renata Rangno, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr
20 "Baśniowa Kraina" w Lesznie.
Razem z prezydentem Łukaszem Borowiakiem
i wiceprezydentem Piotrem Jóźwiakiem ze sceny
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przemaszerowało przez miasto

no tegoroczną, szóstą edycję Leszczyńz przypadającą w tym roku 100. roczniskę, uroczystość odbyła się pod hasłem
wyrecytowany został wiersz autorstwa Władysława Bełzy, tak dobrze znany chyba wszystkim
dzieciom: "Kto ty jesteś? Polak mały". Utwór wybrzmiał z setek dziecięcych gardeł.
Przedszkolacy przemaszerowali następnie ulicą
Słowiańską (tutaj mogli zobaczyć wystawę "Historia godła Polski" przygotowaną przez historyczkę Bożenę Sobczak z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie), a następnie udali się na leszczyński
Rynek, gdzie czekała na nich druga część uroczystości. Na głównym placu miasta zorganizowano
tańce, występ zespołu "Moraczewo", a także wypuszczono balony. W ich wnętrzu umieszczono informację o obchodzonym święcie zapisaną w językach polskim i angielskim.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Uzależniony od wiatru.
Spełnia marzenia
Kiedy mamy na myśli Leszno pierwsze skojarzenia to przeważnie żużel i balony. Paweł Jagodzik w dzieciństwie mieszkał niedaleko stadionu. Lubił żużel i często chodził na stadion. Miał też wujka, który z sukcesami uprawiał sport balonowy. Ze względu na rodzinne tradycje, ale też dlatego, że ten sport lepiej wpisuje się w jego usposobienie. Paweł wybrał brak napędu w balonie, a nie brak hamulców
w żużlowym motorze. W momencie, gdy piszę ten artykuł, Paweł być może przelatuje nad moim domem. Trwa bowiem Balonowy Puchar Leszna, w którym rywalizuje.

L

icencję pilota zdobył sześć lat temu jako członek Leszczyńskiego Klubu Balonowego. Do tej pory swoją pasję godził z pracą zawodową.
Przez to nie mógł poświęcać jej tyle czasu, ile by chciał. Wszystko zmieniło się
w maju tego roku w momencie, gdy dostał propozycję pracy w obsługującej loty komercyjne firmie Balloon Expedition.
Dziś balony to jego codzienność i sposób
na życie, a nie tylko hobby. Jeżdżąc po
całej Polsce spełnia nie tylko swoje, ale
i marzenia innych.
- Dzięki mojej pracy poznaję wciąż nowych, ciekawych ludzi. Jestem świadkiem hucznych urodzin, zaręczyn, ślubów
i spełnionych marzeń o lataniu. Muszę
przyznać, że spełnianie marzeń, nie tylko swoich, ale i innych ludzi, uzależnia.
Mam też okazję zwiedzać miejsca, w które
może nigdy bym nie trafił. Ostatnio byłem
na przykład na Pustyni Błędowskiej, która
zrobiła na mnie duże wrażenie - mówi Paweł Jagodzik.
Praca Pawła to też ogromna odpowiedzialność. Lot trzeba precyzyjnie

zaplanować i nierzadko podejmować
trudne decyzje. Do kosza balonu może
zabrać aż 7 osób, które nigdy nie wiadomo jak zareagują na nowe doznania.
- Jako pilot obserwuję reakcje ludzi. Staram się zminimalizować ich stres na przykład przez spokojne wprowadzanie balonu do lotu. Uwielbiam moment, gdy po
wylądowaniu ludzie odwdzięczają mi się
uśmiecham za przeżyte wspólnie emocje opowiada Paweł Jagodzik.
Nie tylko lot, ale teraz i życie Pawła uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Ze względu na nienormowany czas
pracy trzeba być bardzo elastycznym.
W jednym tygodniu Paweł jest w kilku
miejscach w Polsce. Zdarza się, że kładzie się spać o 1 w nocy i wstaje o 4 rano.
Wolne ma tylko wtedy, gdy pada deszcz
i wieje zbyt silny wiatr. Ale te wszystkie
niedogodności są nieistotne, gdy robisz
to, co kochasz. Widoki, które może podziwiać z perspektywy balonowego kosza
rekompensują wszystko.
- W górze czuć niesamowitą wolność. Totalną ciszę przerywa tylko odgłos palnika.

Uwielbiam ten bezpośredni kontakt z naturą, to, że mogę zrywać szyszki z czubków drzew. Latanie balonem to podniebna przygoda, która nie wiadomo gdzie
będzie miała swój kres. Punkt lądowania bowiem nigdy nie jest pewny i to jest
ekscytujące. Ostatnio wylądowałem na
pastwisku. Z góry wyglądało na idealne miejsce, polanka między lasami. Kiedy wylądowałem to okazało się, że nie
jest takie idealne. Coś mnie podkusiło, żeby jeszcze nie kłaść balonu. Dobrze zrobiłem, bo po chwili zza drzew wyłoniło
się stado bydła, jakieś 100 sztuk. Zwierzęta zaczęły zmierzać w moim kierunku.
Po chwili, kilkanaście metrów przed balonem, stado się zatrzymało. Ze środka stada wyłonił się naprawdę duży byk. I nie
wyglądał na nastawionego pokojowo. Zaczął podążał w moim kierunku pewnym
krokiem. Na szczęście miałem jakiś zapas
gazu i zdążyłem w ostatniej chwili odlecieć w bezpieczne miejsce - wspomina Paweł Jagodzik.
Firma, w której pracuje Paweł ma swoją
siedzibę w Jeleniej Górze, do której musiał

się tymczasowo przeprowadzić. Z racji tego Paweł ma często okazję latać nad Karkonoszami i podziwiać cudowne widoki.
- Góry to zdecydowanie moje ulubione
miejsce do latania balonem. Są nieprzewidywalne i bardzo wymagające. Mam
poczucie, że górskie loty hartują mój charakter, pozwalają mi rozwijać swoje umiejętności i odwagę. Moim marzeniem jest
przelecieć kiedyś nad Alpami. Tymczasem
jednak mam inne cele. Jednym z nich jest
przelecieć w tym roku nad Śnieżką – opowiada Paweł Jagodzik.
Żużla co prawda nie wybrał na swoją życiową drogę, ale baloniarstwo również
zalicza się do sportów ekstremalnych. Balon, podobnie jak żużlowa maszyna, może osiągnąć prędkość do 100km/h. Tak
samo szybko trzeba reagować na zmieniające się warunki pogodowe.
- Mimo że technologia jest tak dalece zaawansowana, nie jesteśmy w stanie przewidzieć lokalnych zawirowań pogodowych, zwłaszcza latem. Ten sport wygląda
bardzo miło i kolorowo na niebie, lecz
nam często dostarcza sporo adrenaliny
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ludzi o lataniu
i emocji. Balon potrafi wznosić się lub
opadać z prędkością nawet do 12 metrów
na sekundę - wyjaśnia Paweł Jagodzik.
Powietrze to jego żywioł, a wiatr to siła
napędowa. Paweł latał motolotnią i skakał ze spadochronem. Zrobił podstawowy
kurs szybowcowy i przygotowywał się do
licencji. Przerwał co prawda procedurę,
jednak nie wyklucza, że w przyszłości do
tego wróci. Paweł skrycie marzy również
o pilotowaniu śmigłowca.
- Latanie czymkolwiek jest fantastyczne,
jednak ja pozostaję wierny balonom, reszta to chwilowe przygody - mówi Paweł
Jagodzik.
Kiedyś chciałby spróbować pilotować
balon gazowy, który jest bardziej wymagający niż ten na ogrzane powietrze. Największym balonowym marzeniem Pawła jest wzięcie udziału w prestiżowych
zawodach balonów gazowych o Puchar
Gordona Benetta.
Baloniarstwo to sport kosztowny i czasochłonny. Jeżeli jednak wszystko ułoży się po Pawła myśli, to przyszły rok zapowiada się dla niego bardzo pracowicie.
W planach ma zaliczyć jak najwięcej lotów w zawodach rankingowych Pucharu

Polski, zbierać punkty i doświadczenie,
aby w niedalekiej przyszłości dostać się
do kadry narodowej. W zeszłym sezonie, będąc jeszcze juniorem, zajął 5.
miejsce w Mistrzostwach Polski we
Włocławku. Paweł wierzy, że najlepsze jeszcze przed nim, gdyż
specyfika tego sportu sprawia, że
wiek nie jest mocnym ograniczeniem. Wręcz przeciwnie, z wiekiem zdobywa się doświadczenie, co procentuje lepszymi
wynikami.
TEKST:
MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA:
ARCHIWUM PAWŁA
JAGODZIKA
Paweł Jagodzik
w charakterystycznym balonie z napisem
"Agromix".
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Generał, gospodarz,
Odważny żołnierz i pragmatyczny gospodarz. Życiorys generała Dezyderego Chłapowskiego stanowi swego rodzaju „historię w pigułce” dla dziejów Wielkopolski pierwszej połowy XIX wieku. Bohaterskie czyny i praca organiczna to jednak nie jedyne dokonania generała, którego zasługą są również przeobrażenia krajobrazu okolic Krzywinia, za sprawą których stał się on patronem jednego z trzech w
naszym regionie parków krajobrazowych.
U boku Napoleona
Swoją wielką karierę Chłapowski rozpoczął w 1802 roku, kiedy jako niespełna 14-letni chłopiec (i absolwent gimnazjum pijarów w Rydzynie) udał się
do stolicy jednego z państw zaborczych
- Berlina. W tamtejszym Korpusie Kadetów zdobywał swoje pierwsze wojskowe szlify pod okiem doświadczonych pruskich oficerów. Ten „berliński”
epizod w życiu Chłapowskiego przypadł na niezwykle burzliwe czasy. Niespełna kilka lat wcześniej od ostrza gilotyny zginął król Francji Ludwik XVI,
a w wyniku rozbiorów z map świata
zniknęła Polska. Europa pogrążona była w wojennej gorączce za sprawą Napoleona - człowieka, w którym Polacy
widzieli realizatora marzeń o niepodległej Ojczyźnie.
Nic więc dziwnego, że kiedy pogardzany przez europejskich monarchów Cesarz Francuzów upokorzył niezwyciężoną armię pruską w bitwach pod Jeną
i Auerstedt, Chłapowski od razu wyruszył do Wielkopolski. Tam współtworzył gwardię honorową, która uroczyście powitała Napoleona w Poznaniu.
Bonaparte szybko zauważył ambitnego
i przedsiębiorczego młodzieńca; od tego momentu ich losy na kilka lat splotły się. Chłapowski jako osobisty adiutant odbył u boku Napoleona szereg
kampanii wojennych. Za wierność i bohaterstwo otrzymał nawet tytuł barona
cesarstwa.
Podobnie jednak jak w przypadku wielu innych Polaków, po przegranej kampanii moskiewskiej Chłapowski przeżył rozczarowanie Napoleonem. Cesarz
Francuzów postanowił bowiem porzucić sprawę polską, oddając namiastkę Ojczyzny w postaci Księstwa Warszawskiego na powrót zaborcom.
Rozgoryczony żołnierz złożył w 1813
roku dymisję z zajmowanych funkcji, a następnie wyjechał do Wielkiej
Brytanii.

Gospodarz - rewolucjonista
Wyjazd na Wyspy Brytyjskie otworzył
zupełnie nowy rozdział w życiu Dezyderego Chłapowskiego. W Anglii, kolebce

C. Gautherol, Napoleon ranny pod Ratyzboną. Po prawej D. Chłapowski w mundurze szwoleżera.
nowoczesnego rolnictwa, miał on okazję poznać nowe sposoby uprawy ziemi. Chłapowski nie ograniczał się przy
tym wyłącznie do biernego „podglądania” rozwiązań angielskich; pomimo szlacheckiego pochodzenia oraz otrzymanego
z rąk Napoleona tytułu arystokratycznego
sam podejmował się ciężkich prac fizycznych, chcąc jak najlepiej poznać trudy gospodarzenia. Po powrocie do Wielkopolski, cenną wiedzę postanowił wdrożyć
w rodzinnym majątku, którego centrum
stanowiły Turew, Rąbiń i Kopaszewo.
Energiczne wdrażanie nowych rozwiązań sprawiło, że Chłapowski stał się
prawdziwym rewolucjonistą w sposobie

zarządzania wielkopolskim majątkiem.
Jednym z jego pierwszych ruchów było wprowadzenie do użytku nowoczesnego, żelaznego pługu. Bardziej doniosłe znaczenie miało jednak zastąpienie
stosowanej od średniowiecza trójpolówki
płodozmianem, czyli systemem polegającym na zaplanowanym, rotacyjnym nasadzaniu pól. Działania wdrożone przez
Chłapowskiego zwiększyły ilość i jakość upraw, co pozwoliło mu na spłacenie w ciągu niespełna 15 lat rodzinnych
długów.
Wprowadzenie płodozmianu wymusiło również znaczne zmiany w krajobrazie
okolicy. Ich efekty możemy podziwiać

do dziś w Parku Krajobrazowym imienia
Dezyderego Chłapowskiego.

„Jak w ramkach zielonych kwadraty
i prostokąty”
Rewolucyjne działanie Chłapowskiego
polegało między innymi na wprowadzeniu sieci zadrzewień śródpolnych. Przy
jej lokowaniu generałowi przyświecały dwa cele: estetyczny i praktyczny. Jak
podkreślał w swoich pismach, aleje oraz
pasy zieleni tworzyć miały wyrazisty akcent w monotonnym, rolniczym krajobrazie. Urozmaicenie okolicznego pejzażu wyszło Chłapowskiemu doskonale,
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twórca krajobrazu
o czym świadczą między innymi pamiętniki z XIX i XX wieku. Ich autorzy niejednokrotnie zachwycają się widokiem
ujętych w „ramki zielone” prostokątnych pól czy „tunelami” pokrytymi białym kwieciem akacji.
Ważne były jednak także względy praktyczne. Po przeprowadzeniu na początku XIX wieku prac melioracyjnych
w dorzeczu Obry doszło do znacznego odwodnienia ziem w regionie. Gleby okolic Krzywinia - niegdyś bagienne
- stały się w znacznym stopniu zdegradowane i nieurodzajne. Zadrzewienia
śródpolne pozwoliły na zminimalizowanie tych szkód; posadzone między polami drzewa i krzewy zahamowały obniżenie poziomu wód gruntowych oraz
zwiększyły wilgotność powietrza na terenach uprawnych.
Chłapowski doprowadził również do
nowego podziału dowolnie niegdyś
wytyczonych pól. Każda część ziemi uprawnej czy pastwiska otrzymała kształt regularnego czworoboku,

którego granice obsadzono drzewami
i żywopłotami. Pozwoliło to na zmniejszenie siły wiatru, a w efekcie do wzrostu plonów. „Zielone granice” umożliwiały też łatwiejszy wypas bydła
i owiec, których nie trzeba było już pilnować. Zyskały i same zwierzęta, gdyż
drzewa zapewniały im zacienione miejsca w upalny dzień. Co więcej, z myślą
o nich Chłapowski budował śródpolne
stawy, służące jako wodopoje.
Sieć zadrzewień śródpolnych sięgała swym zasięgiem do pobliskich lasów,
tworząc tym samym swego rodzaju korytarz migracyjny dla dzikiej zwierzyny,
a także doskonałe miejsce lęgowe dla ptaków. Wreszcie należy zaznaczyć, że sam
dobór drzew nie był działaniem przypadkowym. Chłapowski wprowadzał gatunki o wysokiej miododajności, dbając tym
samym o owady zapylające (a przy okazji
i o własny zysk).
Jak więc widać, działania generała w rewolucyjny sposób zmieniły krajobraz
okolicy. To z tego powodu prowadzona

przez niego sieć zadrzewień uznana została - jako niepowtarzalny przykład kształtowania i ochrony środowiska rolniczego
- za zabytek. Dodatkowo, w celu ochrony
walorów przyrodniczych okolicy, w 1992
roku utworzono Park Krajobrazowy imienia Dezyderego Chłapowskiego.

Społecznik do ostatnich dni
Pomimo ogromu pracy w gospodarstwie, Chłapowski nie zapomniał o wojaczce. Kiedy dotarły do niego wieści
o wybuchu powstania listopadowego, raz
jeszcze przywdział mundur wojskowy.
Niepodległościowy zryw jednak stłumiono, a samego generała aresztowano i osadzono w twierdzy w Szczecinie. W więziennej celi czas starał się przyspieszyć
pisaniem - to właśnie wówczas powstał
jego traktat „O rolnictwie”.
Po wyjściu na wolność Chłapowski nadal angażował się w pracę organiczną, przede wszystkim krzewiąc niezwykle mu bliską ideę nowoczesnego
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rolnictwa. Nie oznacza to jednak, że na
stale osiadł na prowincji. W latach 40.
XIX wieku aktywnie pomagał innym organicznikom (między innymi Karolowi Marcinkowskiemu) oraz współtworzył poznański Bazar. Jako arystokrata
z Wielkopolski zasiadał w pruskiej Izbie Panów, wspierając polskie inicjatywy.
Jak przystało na weterana wojennego, nie
zapomniał o swych schorowanych towarzyszach. Jego aktywność przerwała dopiero śmierć, która zastała go w 1879
roku (w 91. roku życia) w rodzinnym
majątku w Turwi. Generała pochowano
na malowniczym cmentarzu przy kościele w Rąbiniu.
Dezydery Chłapowski jest niewątpliwie jedną z najwybitniejszych postaci
w historii naszego regionu, a efekty jego prężnej aktywności podziwiać możemy do dziś. Dlatego tak istotne jest,
abyśmy pielęgnowali o nim pamięć.
TEKST:
TOMASZ MUSIELAK
OGŁOSZENIE WYBORCZE
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One night in Leszno
A gdyby tak, korzystając z nieograniczonej wyobraźni, spędzić noc w którymś z dawnych hoteli Leszna? Wieczór śmiechu czy alkoholowa imprezownia? Kręgielnia czy centralne ogrzewanie? Przeczytajcie, przemyślcie i wybierzcie swój ulubiony.

J

uż północ na zegarze, idźcie do snu
gospodarze, lecz nie…hotelarze.
O tym, że pracujący w gospodach
musieli być na straży niczym żandarmi, może świadczyć zachowane określenie "nocny Marek". Nazwa pochodzi od
spóźnionych gości podwarszawskiej gospody. Zajazd w Markach był ostatnią
szansą na nocleg przed wjazdem do stolicy. Podobnie zapracowani byli hotelarze
w Lesznie.

Każdy przedsiębiorca, łącznie z właścicielami hoteli, zna prawo rynku. Z tego
powodu wiele miejsc noclegowych zniknęło z mapy miasta. W wielu przypadkach pozostały natomiast obiekty. Dzisiejsza Miejska Biblioteka Publiczna im.
Stanisława Grochowiaka to dawny Hotel Polski, a Miejski Ośrodek Kultury
mieści się w sali kino-teatru tegoż hotelu. Hotel oferował wiele atrakcji. Odbył
się w nim pokaz siłaczy z Klubu Ciężko-Atletycznego. Tutaj miał miejsce koncert słynnego kompozytora, Feliksa Nowowiejskiego. Wreszcie w sali hotelu,
jak podaje dawna prasa, bawiono się na
największej imprezie sylwestrowej w roku 1936. Cyklicznie organizowano także wieczorki śmiechu oraz wieczorki taneczne, a w piwnicy działała kręgielnia.
Z kolei charakterystyczny budynek przy

REPRODUKCJA: MATEUSZ GOŁEMBKA

Biblioteka, szkoła i kasa chorych

Fragment pocztówki z Hotelem Leszko.
ulicy Słowiańskiej 61 od wielu lat kojarzony jest z działalnością gastronomiczną.
W okresie międzywojennym zorganizowano tutaj cenioną szkołę, o czym przypomina skromna tabliczka. Wcześniej
pełnił on funkcję hotelową. Zlokalizowany był tutaj Zajazd pod Trzema Koronami, dysponujący ogrodem ze stolikami.

STARYM
ŹRÓDŁO: FB/LESZNO W

OBIEKTYWIE

Afisz informacyjny dotyc
zący imprezy w Hotelu
Polskim.

go Leszna.
Jeden z hoteli przedwojenne

Także budowane apartamenty przy ulicy Skarbowej powstają na gruncie z tradycjami hotelowymi. Umiejscowiono tu
dawniej reprezentacyjny i piękny Otto’s
Hotel. W późniejszym czasie zorganizowano na jego miejscu przychodnię zdrowia. Przez długie lata budynek funkcjonował pod nieoficjalną i powszechnie

używaną nazwą: kasa chorych. Przychodnia ta była ważnym punktem na mapie
miasta dla leszczyńskiej Solidarności.

Hotelowa Dworcowa
Zajazd pod Trzema Koronami nie
był jedynym hotelem na dawnej ulicy
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Dworcowej (obecnie Słowiańska). Przy
obecnym numerze 30 mieścił się jeden
z ważniejszych obiektów hotelowych. Kaiserhof (późniejszy Hotel Centralny) był
wyjątkowy nie tylko ze względu posiadania niesamowitej elewacji czy centralnego
ogrzewania. To w jego murach w listopadzie 1918 roku ujawnił się na wiecu leszczyński Komitet Obywatelski. Przemówieniom towarzyszyły radosne okrzyki
zgromadzonych Polaków. Także przed odzyskaniem niepodległości krzewiono tutaj polską kulturę, choćby podczas jasełek

organizowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Na drugim końcu ulicy znajdował się Hotel Zacisze. Także kulturowo można umiejscowić go na drugim
biegunie. Opowieści, że klienci upijali się
najpodlejszym piwem, jakim dysponowano w hotelowej pijalni trunków wydają się
być nieco przesadzone. Nad ranem wielkie dłonie przygniatać miały przewrócone
butelki do mokrej ceraty, zabrudzonej zawartością popielniczki. W każdym razie
nazwa wydaje się nie oddawać atmosfery
panującej wewnątrz obiektu.

Hotel Zacisze i Trzy Korony.

Hotel, który nigdy nie powstał
W latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku zaplanowano postawienie nowoczesnego obiektu hotelowego sieci OST
Gromada. Do dziś brzmi imponująco zakres usług, jakie miał oferować. Biuro podróży, salon fryzjerski, Pewex, sklep z pamiątkami, prasą i wyrobami tytoniowymi,
sklep cukierniczy, garmażeryjny, barek
gastronomiczny i pralnia. Głównym powodem pojawienia się planów budowy
była niewystarczająca i przestarzała oferta

noclegowa w mieście, co wynikało z opinii Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie.
Wybraną lokalizacja dla nowoczesnej budowli była działka sąsiadująca z parkiem
Gwardii Ludowej i ulicą Marcelego Nowotki (obecnie park Heermanna i ulica Obrońców Lwowa). Hotel ostatecznie
nie powstał, a od pewnego czasu powróciły dyskusje nad zagospodarowaniem tego terenu.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
OGŁOSZENIE WYBORCZE

Sfinansowano ze środków KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Budynek dawnego Hotelu Polskiego z widocznymi dekoracjami pomiędzy
parterem a piętrem.
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ŻUŻEL
Dominik Kubera najlepszym juniorem na Starym Kontynencie! Zawodnik Fogo Unii Leszno wygrał turniej w niemieckim
Stralsundzie, wyprzedzając swojego rodaka Wiktora Lamparta i Duńczyka Frederika Jakobsena. Warto zaznaczyć, że
ostatnio złoto w Indywidualnych Mistrzostwach Europy Juniorów udało się wywalczyć Polakowi w 2012 roku. Dominik
przerwał zatem złą passę Biało-Czerwonych.
Jarosław Hampel z tytułem Wicemistrza Europy. Ostatni turniej cyklu SEC rozegrany w Chorzowie, podobnie jak całe
cykl, padł łupem Duńczyka Leona Madsena, który na Śląsku
był bezbłędny. W finale wyprzedził Szweda Antonio Lindbaecka i dwóch Polaków: Kacpra Worynę i wspomnianego
Hampela. W całym cyklu Madsen wywalczył złoto, srebro
dla Jarka Hampela a podium uzupełnił Brytyjczyk Robert
Lambert.

6 października poznamy nazwisko Indywidualnego Mistrza Świata na Żużlu. To właśnie na ten dzień
zaplanowano ostatnią tegoroczną rundę Grand
Prix, która odbędzie się w Toruniu. Przewagę aż 10
punktów nad drugim Bartkiem Zmarzlikiem (114
pkt.) ma Brytyjczyk Tai Woffinden (124 pkt.) i to on
ma główne szanse na wywalczenie złota. Emocjonująco zapowiada się walka o najniższy stopień
podium. Na tą chwilę trzecie miejscie ex aequo
zajmują maciej Janowski i Szwed Fredrik Lindgren
(obaj po 98 pkt.), a tylko 5 punktów straty ma do
nich Amerykanin Greg Hancock. Reprezentant
Fogo Unii Leszno Rosjanin Emil Sajfutdinow zajmuje 8. lokatę (78 pkt.), a więc ostatnią premiowaną utrzymaniem się w cyklu. Ma tylko 1 punkt
przewagi nad swoim rodakiem Artiomem Łagutą.

Ostatnie dwa turnieje rozegrane w słoweńskim Krsko i niemieckim Teterow padły łupem odpowiednio Patryka Dudka i Taia Woffindena.

PGE Ekstraliga
Byki w wielkim finale! W półfinałach Leszczynianie rozprawili się z drużyną Betardu Sparty Wrocław (dwukrotnie wygrywając w stosunku 48:42).
W wielkim finale przyszło im się mierzyć z ekipą
z Gorzowa. W pierwszym, wyjazdowym meczu
podopieczni Piotra Barona nieznacznie przegrali 46:44. Rewanż był zaplanowany na 29 września
(już po wysłaniu gazety do składu). Państwo czytając ten tekst być może już wiedzą, że Leszczynianie
obronili mistrzowski tytuł. My jeszcze nie wiemy...

BALONIARSTWO

BIEGI

5 lotów i 16 konkurencji udało się rozegrać w ramach XVII Balonowego Pucharu
Leszna. Zwyciężył Tomasz Filus z Klubu Sportów Balonowych we Wrocławiu. Najlepszym z grona zawodników Aeroklubu Leszczyńskiego był Zbigniew Jagodzik,
który zajął siódme miejsce.

ParkrunLesznoorganizowanyjestjużod5lat.Wkażdąsobotęogodz.9wKarczmieBorowejbiegaczeruszająw5-kilometrowątrasę.Udziałwimpreziejestbezpłatny.Przez5latzorganizowanow
sumie260biegów,wktórychudziałwzięłowsumieponad1000osób.Organizatoromgratulujemy,azwolennikówaktywnegowypoczynkuzapraszamywsobotędoKarczmyBorowej.

PIŁKA RĘCZNA

SPORTY WALKI

Triumf na początek. Szczypiorniści Realu Astromal Leszno zwyciężyli w pierwszym meczu nowego sezonu I Ligi w hali Trzynastka z ekipą z Legnicy 25:18.
Najwięcej bramek dla gospodarzy – po cztery – zdobyli Marcin Giernas i Marcin
Jaśkowski.

PIŁKA NOŻNA
Piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno odbijają się od dna. Po fatalnym początku sezonu nastąpiło przełamanie. Wrzesień rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Obrą
Kościan. Potem przyszedł czas na klęskę w Nowych Skalmierzycach 0:3, aż wreszcie
Poloniści dali sporo radości swoim kibicom. Najpierw odnieśli zwycięstwo przed
własną publicznością 2:1 nad ekipą z Trzcianki, a potem przywieźli 3 punkty meczowe z Gołuchowa, wygrywając na wyjeździe 3:0. Ostatnie sukcesy nie zmieniają jednak faktu, że Leszczynianie nadal zajmują bardzo odległe, 16. miejsce w ligowej tabeli. W 10 spotkaniach uzbierali tylko 10 punktów meczowych.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Zawodniczki Tęczy Leszno ostro szykowały się do startu nowego sezonu ligowego. W Lesznie zorganizowano turniej towarzyski z udziałem czterech ekip. Podopieczne Jędrzeja Jankowiaka wygrały wszystkie trzy mecze i tym samym odniosły triumf w całych zawodach. To dobry prognostyk przed zmaganiami ligowymi.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Ostro trenowali, rozegrali wiele spotkań kontrolnych (w tym zwycięstwo w IV
Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Leszna) - teraz czas na ligę! Podopieczni Łukasza Grudniewskiego rozpoczynają kolejny sezon walki na pierwszoligowych
parkietach. Rezultaty meczów kontrolnych i forma, jaką prezentują koszykarze
Jamalexu Polonii 1912 Leszno napawają optymizmem. Z pewnością kibiców czeka wiele koszykarskich emocji. Jest jednak również zła informacja – poważnej
kontuzji kolana nabawił się rozgrywający Jamalex Polonii Tomasz Ochońko. Jeszcze nie wiadomo, kiedy wróci na parkiet.

Zawodniczki klubu Kyokushin Leszno Amelia Glapiak i Maria Pełczyk uczestniczyły
w Mistrzostwach Europy w karate, które odbyły się w rosyjskim Kaliningradzie. Do
rywalizacji przystąpiło 410 zawodniczek i zawodników z 21 państw. Amelia wywalczyła złoty medal w kategorii kumite wiekowo-wagowej 14-15 lat – 50 kg, a
Maria brąz w kategorii kumite seniorek – 55 kg.
AUTOPROMOCJA
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Tak samo jak mój tata ku

Z luksusów ma samochodową zapalniczkę i podgrzewaną tylną szybę. - Nie ma "klimy", ale za to ma klimat - mówi Roman Piotrowski,
który z sentymentu do pierwszego samochodu w rodzinie kupił i odrestaurował "dużego fiata". Teraz zapewnia, że pojazd polskiej produkcji będzie miał u niego "dożywocie".
- Kiedy byłem mały, jeździliśmy rodzinnie czerwonym fiatem. To był solidny egzemplarz, rocznik 1979. Jako
młody chłopak uczyłem się nim jeździć, ale niedługo po tym, jak zdałem
prawo jazdy, ojciec podjął decyzję,
aby samochód oddać na złom - opowiada Roman Piotrowski z Bojanowa.
- W naszej rodzinie "duży" fiat spędził
całe 20 lat. Pewnie, że łza się w oku zakręciła, kiedy wiedzieliśmy, że nadszedł
czas rozstania z autem. Nie było wyboru, nie opłacało się go naprawiać.
Później Piotrowscy mieli inne samochody, ale pan Roman cały czas marzył, aby kiedyś kupić takiego fiata.
Chociaż jeździł już klasycznym mercedesem z automatyczną skrzynią biegów i dwulitrowym silnikiem, wciąż
ciągnęło go do kanciastego, niedoskonałego pojazdu wprost z polskiej
fabryki.
- Na facebooku regularnie odwiedzałem grupę poświęconą "dużym" fiatom
aż kiedyś dostrzegłem ofertę sprzedaży interesującego egzemplarza. Umówiłem się z właścicielem i pojechałem
obejrzeć auto pod Jarocin. Rolnik wytoczył pojazd ze stodoły. Nie powiem,
fiat mi się spodobał, chociaż nie był
w czerwonym, tylko w białym kolorze. W zamknięciu spędził około pięciu
lat, właściciel odstawił go po tym, jak
kiedyś spaliła się instalacja elektryczna. Uznałem, że z tego pojazdu jeszcze
coś będzie, że nadaje się do remontu
- tłumaczy.
Zakup sfinalizował w lutym ubiegłego roku i dopiero wtedy zaczęła się
zabawa. Wprawdzie auto do stanu używalności można było
doprowadzić bardzo

Miał być czerwony, ale jednak pozostał biały - "duży" fiat Romana Piotrowskiego mający tablicę rejestracyjną z wyróżnikiem.
szybko, ale pan Roman nie poszedł
na skróty.
- Uznałem, że skoro już ma mi służyć przez długie
lata, to trzeba je
porządnie wyremontować. Stanęło na tym, że fiata

rozkręciłem do ostatniej śrubki. Został
poddany naprawom blacharskim, zakonserwowałem podwozie, wymieniłem zawieszenie, a później wysłałem
do lakiernika. Silnik rozebrałem
razem z sąsiadem i kuzynem, którzy są mechanikami i na tych samochodach uczyli się fachu
- wyjaśnia.
W krótkim czasie motor o pojemności 1.5
litra i mocy 75 KM
wrócił do żywych.
Ba! Został tak
zrobiony, że
kiedy umieszczono go pod
maską, chodził i chodzi

dotąd niczym mechanizm w szwajcarskim zegarku - rzecz jasna - w sposób
charakterystyczny dla fiata. Spalanie
benzyny nie jest duże - raptem 8 litrów
na 100 kilometrów.
- Tak naprawdę nie wiem, jaki przebieg ma mój egzemplarz. Kiedy go kupiłem, na liczniku było około 80.000 kilometrów. Tylko że fiaty miały liczniki
do 99.000 kilometrów i możliwe, że nabijał już kolejne kółko - wyjaśnia.
Fiacik stał się pieszczochem, takim autem na weekendowe wyprawy. Z luksusów można w nim znaleźć zapalniczkę samochodową oraz podgrzewaną
tylną szybę.
- Nie ma "klimy", ale za to ma klimat precyzuje pan Roman i wcale nie kryje
się z tym, że jazda fiatem sprawia mu
satysfakcję.
W swoim egzemplarzu dokonał kilku
niewielkich przeróbek. Chociaż auto
zostało wyprodukowane w 1989 roku
(wkrótce zakończono montaż "dużych"
fiatów) i miało już nowy typ licznika,
zamontował w nim starsze rozwiązanie, takie jak w czerwonej wersji ojca. Podobnie było z dźwignią zmiany
biegów.
Samochód, już po remoncie, został
oficjalnie odpalony w maju tego roku.
Bez awarii pokonał dotąd około 1700

# MOTORYZACJA
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upiłem "dużego" fiata

Charakterystyczny licznik "dużego" fiata, taki sam jak w pierwszym rodzinnym egzemplarzu.
kilometrów. Ostatnio na przykład dotarł na zlot Master Truck Show w Opolu, a czasami służy za środek transportu
na żużel do Leszna.
- Jasne, że ludzie się oglądają. Tak sobie myślę, że może to sentyment, bo
przecież w dawnych latach "duży" fiat

był na polskich ulicach powszechny mówi pan Roman, kiedy pytamy, jak
reagują przechodnie oraz inni kierowcy
na widok jego pojazdu.
Bardzo się wszystko pozmieniało. Dziś na
drogach królują między innymi volkswageny, bmw, ople, toyoty i niedoskonałym

"dużym" fiatem niewielu chce jeździć. Romanowi Piotrowskiemu drobne mankamenty polskiej motoryzacji
zupełnie nie przeszkadzają. Białym wehikułem rodem z PRL mknie "osiemdziesiątką" i też dotrze tam, dokąd zaplanował. Jeśli zobaczycie kierowcę

z charakterystyczną tablicą z napisem
ROMAN, nie wahajcie się. Po prostu
pomachajcie mu, bo to bardzo pozytywny człowiek.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# WSPOMNIENIE SOWIECKIEJ AGRESJI NA POLSKĘ

Naszym obowiązkiem
jest pamiętać
Najpierw przy pomnikach Pamięci Ofiar Katynia i Matek Katyńskich, a później również pod Tablicą Sybiraków i Pomnikiem Matki Sybiraczki przy kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza odbyły się uroczystości związane
z 79. rocznicą agresji Związku Radzieckiego na Polskę.
REKLAMA

N

a skwerze, jak co roku, pojawiły się zastępy młodzieży z leszczyńskich szkół, samorządowcy,
a także zwykli leszczynianie, którzy pamiętają dawne czasy i następstwa agresji
sowieckiej na nasz kraj. W czasie uroczystości okolicznościową przemowę wygłosił wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak,
który przypomniał, że gdyby nie Pakt Ribbentrop-Mołotow, do II wojny światowej
prawdopodobnie nigdy by nie doszło. To
porozumienie, dziś wydawać się może, ponad podziałami w wykonaniu dwóch potężnych sąsiadów Polski, doprowadziło do
głębokich zmian w kraju.
- Na przyjęciu na Kremlu Stalin oświadczył, że rząd sowiecki traktuje nowy pakt
bardzo poważnie i może zagwarantować
słowem honoru, że Związek Sowiecki nie
zdradzi swojego partnera. To był najwierniejszy sojusznik Hitlera do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej - powiedział P.
Jóźwiak (na zdjęciu w okręgu) .
Kiedy Polacy dzielnie stawiali czoła agresji hitlerowskich Niemiec, kiedy broniły
się Warszawa i Lwów, w centralnej Polsce

rozgrywała się Bitwa nad Bzurą i wciąż
jeszcze przeciwko okupantowi sprzeciwiali się żołnierze Wybrzeża, nadszedł niespodziewany cios od wschodu.
- Polska stała się ofiarą dwóch agresorów
(...) Prześladowano jej mieszkańców tylko
dlatego, że byli Polakami. Po wojnie nastało 45 lat zniewolenia komunistycznego
- stracone dekady rozwoju gospodarczego.
Taka jest prawda o tych czasach i naszym
obowiązkiem jest o tym pamiętać (...) - dodał prezydent Jóźwiak.
W podobnym tonie wypowiedział się
obecny na uroczystości poseł Jan Dziedziczak, który przypomniał, że ani hitlerowskie Niemcy, ani też Sowieci nie mogli pogodzić się z sukcesem Powstania
Wielkopolskiego z jednej strony, a z drugiej - z zatrzymaniem w 1920 roku pochodu komunizmu na zachód Europy. Pod pomnikami przy ulicy Ofiar Katynia złożono
wiązanki kwiatów, a następne uroczystości
odbyły się przy kościele pod wezwaniem
świętego Kazimierza.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Przez dwieście lat żyliśmy w Matrixie,
gdzie Polak ginął i cierpiał za miliony
Doktor Marek Rezler (na zdjęciu u góry po lewej stronie) nie
ma wątpliwości, że romantyczne podejście do sprawy polskiej nie było najlepszym rozwiązaniem. Wielkim sukcesem
było za to odrodzenie Polski, chociaż - jak twierdzi - w międzywojniu była ona tak naprawdę państwem sezonowym.

C

iekawy wykład w wykonaniu
historyka, publicysty i fachowca do spraw Powstania Wielkopolskiego był wprowadzeniem do
uroczystego koncertu zorganizowanego przez powiat leszczyński z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Doktor Rezler
w sposób niezwykle barwny nakreślił
okoliczności odzyskania niepodległości
oraz różnice pomiędzy poszczególnymi częściami Polski rozdartymi przez
trzech zaborców.
Zdaniem doktora Rezlera myślenie romantyczne, myślenie o wielkich czynach i walce zbrojnej na dłuższą metę
nie było dobrym rozwiązaniem. Wynikało to z prostej zależności - człowiek
rodzi się po to, żeby żyć i pracować,
a nie po to, aby zajmować się nieustanną walką, chociaż ta - w chwilach
wzniosłych, w momencie zagrożenia również jest potrzebna. Utarła się wizja Polaka-patrioty, który musi cierpieć,
a już w ogóle jako najwyższy stopień
poświęcenia traktowana była wywózka na Syberię. Ten sposób pojmowania
walki o niepodległość był nad wyraz
charakterystyczny dla zaboru rosyjskiego, urastając do rangi stereotypu.
- Tak naprawdę nie było zaboru, w którym Polacy nie podejmowaliby walki
o niepodległość. Czynili to jednak na
tyle, na ile można było to realizować
w istniejących ramach - tłumaczył doktor Rezler.
Wystarczy przyjrzeć się zaborowi austriackiemu, który - gdy pojawiły się
problemy wewnętrzne - musiał pozwolić Polakom na więcej. W Galicji był
czas, kiedy Polacy - w ramach autonomii - zajmowali miejsca na najwyższych stanowiskach urzędowych, a pod
okiem zaborcy powstawały legalne organizacje paramilitarne. To tam związały się Legiony Polskie, co w innych
zaborach byłoby nie do pomyślenia.
Jeszcze inaczej rzecz miała się w Wielkopolsce, co - jak twierdzi doktor
Rezler - wynikało z mentalności tutejszej ludności. Chodzi o przekonanie Wielkopolan o słuszności

podejmowanych działań. W zaborze
pruskim Polacy opanowali do perfekcji
omijanie przepisów, poruszanie się slalomem pomiędzy paragrafami. Z tego
powodu tylko tutaj możliwy był "happening" w wykonaniu Michała Drzymały. W sąsiednim zaborze rosyjskim
takie działanie zakończyłoby się zniszczeniem jego wozu i wywózką w głąb
Rosji. Wystarczy przyjrzeć się działaniom księdza Piotra Wawrzyniaka, który pod bokiem zaborcy tworzył polskie
imperium finansowe. Zdaniem Rezlera zaborcy byli przekonani, że bez nich
Polacy sobie nie poradzą. Na przykład
polska młodzież wyjeżdżała na uniwersytety do Niemiec, bo była duża szansa, że zdąży się zgermanizować na obcej ziemi. Tyle że działo się inaczej
- młodzi polscy studenci tworzyli koła
towarzyskie, stając się ludźmi światłymi, jeszcze bardziej oddanymi sprawie
polskiej i jednocześnie zdolnymi do
przejęcia administracji po zaborcy.
- To wszystko było znakomicie przemyślane, co jest efektem pracy organicznej
- dodaje Rezler.
Samo odzyskanie niepodległości stało
W ramach koncertu zaprezentowali się lokalni artyści, a wcześniej starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak
się możliwe dzięki splotowi kilku oko(na zdjęciu u góry po prawej) opowiedział o sukcesach upływającej kedencji samorządu powiatowego.
liczności, między innymi woli narodu, kłopotów wewnętrznych zaborców
czy wspólnym interesom z Francją. Nie
było też jednego twórcy niepodległej
Polski. Kraj mógł się odrodzić dzięki charyzmatycznym osobowościom
- Piłsudskiemu, Dmowskiemu, Paderewskiemu, Witosowi czy Korfantemu.
Oni byli jak małe tryby działające na
swoim polu, ale jednocześnie znakomicie się zazębiające.
- Faktem jest, że w odrodzonej Polsce nikomu nie musieliśmy "czyścić butów", ale tak naprawdę byliśmy państwem sezonowym - tłumaczy Rezler.
Polska stała się krajem, który - prędzej
czy później - musiał paść ofiarą starcia
mocarstw.
- Mimo wszystko dobrze się stało, że
udało się doprowadzić do odzyskania
niepodległości. To naprawdę powód do
szczęścia - konkluduje doktor.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Odcisk
Odcisk jest to zmiana skórna powstająca na
skutek nadmiernego ucisku, najczęściej zlokalizowana na stopie, w obrębie podeszwy
lub okolic międzypalcowych. W odpowiedzi na nadmierne obciążenie w danym miejscu, powstaje zrogowacenie formujące się
w kształt czopa rogowego, będącego bardzo często przyczyną dotkliwej bolesności.
Przyczynami powstawania odcisków są najczęściej niewłaściwe ułożenie stopy w trakcie chodu lub ciasne obuwie.
Rekomendowaną metodą w gabinetach
podologicznych jest oczyszczenie zmian
poprzez mechaniczne usunięcie zrogowaciałego czopa. Zabieg jest bezbolesny, nie
wymaga głębokiej ingerencji w tkanki żywe i w związku z tym znieczulenia. Ulga
pojawia się natychmiast po zabiegu.

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

Ważna jest współpraca z fizjoterapeutą zajmującym się biomechaniką stopy w celu
wyeliminowania przyczyny lub zminimalizowania jej następstw. W zależności od
zaawansowania zmian w układzie ruchu,
przyczyn przeciążeń specjalista dopasowuje indywidualne działania, tj. ćwiczenia,
wkładki indywidualne do obuwia lub inne.

Jakich działań unikać
W związku z dużą i łatwą dostępnością preparatów „na odciski", są one bardzo chętnie stosowane przez osoby mające problem z punktowym zrogowaceniem.
Przy niewielkiej zmianie, substancje rozpuszczające naskórek mogą wywołać ulgę,
natomiast przy głębokich zmianach, często
okazuje się, że dochodzi do powierzchownej maceracji naskórka, odparzeń, a przy
niekontrolowanym stosowaniu (zwłaszcza
u osób chorujących na cukrzycę) do ran.
Najbezpieczniej jest zgłosić się do specjalisty, który odpowiednio określi zmianę,
która często mylona jest z brodawką wirusową, która wymaga zupełnie odmiennej
terapii.
Załączona fotografia przedstawia odcisk
zlokalizowany na opuszku drugiego palca
stopy, który utworzył się w związku z nieprawidłowym ułożeniem palca, tj. palcem
młotkowatym. Pacjentka zgłosiła się z dużą bolesnością, uniemożliwiającą swobodne chodzenie. Natychmiast po zabiegu była wstanie oprzeć całą stopę o podłoże.
Na dole kolażu widoczny jest stan tuż po
oczyszczeniu zmiany.
(67/2018)
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A przy mamie płacz,
pisk i tupanie nogami…
Chyba każda matka podpatrywała kiedyś z ukrycia zachowanie swojego dziecka wśród
osób, którym zostawiła je pod
opieką. Radosne, uśmiechnięte, grzeczne i spokojne. Chwilę później, po przywitaniu,
wszystko wraca do normy. Dziecko histeryzuje, płacze i głośno domaga się swego. Dlaczego
tak się dzieje?
„Wszystko było w porządku, cały dzień
się tak bawimy”, „Dopiero teraz coś
musiało mu się nie spodobać, wcześniej nie płakał ani razu”, „To przy Tobie
wariuje” – takie zdania słyszała każda
mama, która wracała do domu po całym dniu pracy. I choć to przykre, niestety często bywa prawdziwe. Dlaczego nasze dzieci, które w towarzystwie
są grzeczne, miłe, uczynne i chętne do
zabawy, przy mamie zamieniają się
w najgorszą wersję siebie?

Mniej wymagań, większa swoboda
Bardzo często osoby zajmujące się
dziećmi „na etat” lub z doskoku w nagłych przypadkach, mają rację i mówią prawdę. dziecko było grzeczne.
Wynika to z faktu, iż nie wymagają
od dziecka tyle, ile rodzice, przyzwalają na więcej, wyręczają dziecko nie
oczekując aż takiej samodzielności.
Zawiązać buciki przed wyjściem z domu, oglądać bajki podczas posiłku,
czy pozwolić zjeść kolejną słodycz. Takie bonusy przy rodzicach nie wchodzą w grę. Dziecko zachowuje się
grzeczniej, bo w efekcie ma większe
przyzwolenia.

Patrzę tylko na ciebie
Gdy maluch poprawnie dopasował
puzzle ktoś bije mu prawo patrząc prosto w oczy, a nie stojąc tyłem do niego, bo właśnie zmywa naczynia. Babcie
mając malucha pod swoją opieką raz
w tygodniu pomagają i skupiają swoją

Bardzo często osoby zajmujące się dziećmi „na etat” lub z doskoku w nagłych przypadkach,
mają rację i mówią prawdę. dziecko było grzeczne. Wynika to z faktu, iż nie wymagają od
dziecka tyle, ile rodzice, przyzwalają na więcej, wyręczają dziecko nie oczekując aż takiej
samodzielności. Zawiązać buciki przed wyjściem z domu, oglądać bajki podczas posiłku, czy
pozwolić zjeść kolejną słodycz.
uwagę w stu procentach na tym, co
właśnie wspólnie robią. Mama zazwyczaj wykonuje w tym samym czasie kilka innych czynności. Podobnie jest gdy
z dzieckiem zostaje tatuś. Obiad jest
gotowy, ubrania uszykowane w kilku
wariantach: na chłodniejszy poranek,
na ciepłe popołudnie, no i na wypadek
ubrudzenia w piaskownicy. Pieluchy
są zapakowane w plecak, mokre chusteczki, soczek i smoczek też. Dlatego
z tatą jest tak ciekawie, wymyślanie nowych zabaw jest z pewnością ekscytujące. Mama zawsze znajdzie coś, co samo się w domu nie zrobi…

Poczucie bezpieczeństwa
Podczas pobytu u znajomych dziecko
pilnuje się, przypomina o każdej wpajanej przez rodzica zasadzie. O tym, że
trzeba się dzielić, grzecznie posprzątać po zabawie i nie grymasić przy stole. Przy mamie po prostu można być sobą. To mama jako pierwsza reaguje na
płacz, wstaje w nocy i przynosi coś do
picia. Pyta, czy jest nam ciepło lub zimno. To nie tak, że przy innych osobach
dziecko się boi, odczuwa strach, ale nie
ma aż takiego poczucia bezpieczeństwa.
To pozwala maluchowi na bycie sobą,

wyrazić swoje emocje i uczucia, naturalnie się zachowywać.
Paradoks sytuacji polega zatem na tym,
że im dziecko gorzej przy tobie się zachowuje tym możesz być pewniejsza, że
bezpiecznie się przy tobie czuje. I choć
nieraz usłyszysz, że jesteś złą matką, że
nie potrafisz sobie poradzić z wychowaniem kilkulatka lub utrzymać dyscypliny,
naprawdę powód jest zupełnie inny. Nie
warto zatem wpędzać się w poczucie
winy, a uzbroić w anielską cierpliwość.
Czas szybko mija, dzieci z wyrastają,
przestają pragnąć naszego towarzystwa
w takich ilościach jak w pierwszych latach swojego życia. Przyjmij ten moment z pokorą i nie daj się frustracji.
TEKST:
BARBARA MENDYKA
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Palona żółć i zwierzęcy print
Tegoroczne jesienne trendy wymagają odwagi i wyczucia. Jeśli więc nie lubisz sporych eksperymentów lub nie do końca odczytujesz
granicę przesady w podążaniu za modą, opieraj się na sprawdzonych i uniwersalnych krojach. Nie od dziś wiadomo, że z klasyką każdemu do twarzy, a na frywolność zawsze można sobie pozwolić w dodatkach. Jak mawiał Minh D. Tran „Doskonały projekt to taki, w którym wyeliminowano wszystkie niepotrzebne szczegóły”.

1. W chłodniejsze poranki otul się ciepłym, bordowym golfem. Dobierz do niego eleganckie cygaretki o długości 7/8 i delikatne oksfordki.

2. Przepiękny, słoneczny trencz rozchmurzy każdą stylizację. Możesz go zestawić z rockową skórzaną spódnicą i swetrem w innym odcieniu żółci, wpuszczonym z przodu do środka.

Orientalny klimat, subtelność welwetu i ciepły odcień bordo najlepiej oddają charakter jesiennych modowych nurtów na rok 2018.
I choć pogoda praktycznie do końca września rozpieszczała nas wysokimi temperaturami, warto się przygotować na nagły zwrot akcji.
3. Plisowana, a w dodatku metaliczna spódnica łączy dwa tegoroczne trendy. Dobierz do niego t-shirt z
kolekcji basic i czarne zamszowe botki.

4. Torebka lub apaszka z takim printem powinna być jedynym akcentem stylizacji, dlatego dobieraj ją do jednokolorowych stylizacji. Cętki to hit tej jesieni, a kombinezon można nosić przecież
przez cały rok!

TEKST:
BARBARA MENDYKA
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Monika Dygas
Uwielbiam zapach…

Zawsze wracam…

...koszonej wiosną trawy. Wiosna to przeze mnie
szczególnie lubiany czas. To może trywialne, ale
uwielbiam ten rozkwit, gdy wszystko na nowo zaczyna żyć. Nowe miłości, nowe nadzieje, pomysły. Wtedy
czuję tę moc!

...z radością do domu i rodziny. Choćbym wylądowała w najciekawszym miejscu na tej ziemi, to powrót
do domu zawsze wywołuje mnóstwo pozytywnych
odczuć. Staramy się z mężem tak organizować czas
w tygodniu, by weekend mógł w pełni należeć do naszej trójki. Uwielbiamy podróżować, a Mikołaj - choć
ma dopiero kilka lat - zwiedził już kawał Polski. Powoli
przymierzamy się do dalszych tras.

Codziennie wieczorem…
...czytam bajki synkowi na dobranoc. Kładziemy się razem w łóżku i zaczynamy od historyjek, a kończymy
na szczegółowych relacjach z całego przeżytego dnia.
Cieszę się z tych chwil, kiedy Mikołaj dzieli ze mną
swoją codzienność. Nie mogę często też uwierzyć, jak
jego świat każdego dnia się zmienia, problemy i radości robią się poważniejsze, „doroślejsze”... przekazywane wartości zaczynają kiełkować.

Nie potrafię funkcjonować…

Moje miasto…
...to Karpacz. Tam mamy swoją metę od lat. To miejsce
dostarcza nam wielu wspomnień, na przykład takich
jak nauka jazdy na nartach synka. Miał wówczas nieco
ponad 2 lata i choć czułam lekki strach, czy na pewno
wszystko jest dla niego na stoku bezpieczne, duma jaką czułam po tych kilkudniowych wakacjach była nie
do opisania. Sukcesy mojego syna cieszą mnie bardziej niż własne.

...w bałaganie. Wyznaję zasadę, że wszystko ma mieć
swoje miejsce. Stosuję ją i w domu, i w pracy. To, że
wszystko mam poukładane pozwala mi dotrzeć wszędzie na czas, a bardzo nie lubię się spóźniać. Mam
też wrażenie, że porządek chroni przed bylejakością.
Wychodzę z założenia, że jeśli mam coś zrobić dla samego zrobienia, to lepiej się tego w ogóle nie podejmować. Uporządkowany styl życia pozwala mi więc
na wykonywanie pracy w 100% produktywnej i z sensem. O to w tym chodzi, prawda?

Brakuje mi…
...chyba jak wielu innym, po prostu czasu. Chociaż kiedyś moja przyjaciółka powiedziała, że prawidłowa organizacja pozwala znaleźć czas na wszystko. I chyba
coś w tym jest. Zwłaszcza z moim zamiłowaniem do
porządku! Summa summarum nie jest tak źle.

Gdybym potrafiła…
...odpoczywać, leżakowałabym do oporu z książką
pod palemką. Jestem jednak człowiekiem czynu i jeśli
nie widzę działania, nie przynosi mi ono namacalnych
korzyści to uznaję je za niebyłe. Jest problem, szukam
rozwiązania. Jest pomysł, zajmuję się realizacją.

Monika Dygas to kobieta o niejednej profesji. Zarzucić jej monotonię
w działaniu byłoby grzechem. Jest
neurologopedą klinicznym, certyfikowaną instruktorką masażu Shantala,
no i jeszcze mamą prawie 4 letniego Mikołaja. Pracuje z najmłodszymi w kilku przedszkolach, prowadzi
własną działalność związaną z logopedią. Pomaga dzieciom z wszelkimi
trudnościami, autyzmem, a także dorosłym w nauce pielęgnacji nad niemowlakami. Praca to dla niej źródło
ogromnej satysfakcji zwłaszcza, gdy
widzi jej efekty po spotkaniach z rodzicami innych dzieci. Jest wobec nich
restrykcyjna, ale - jak sama przyznaje
- jasno ustalone cele podejmowanych
z nią terapii są opłacalne.
TEKST: BARBARA MENDYKA

Humor
na październikowe dni

Bóg patrząc na grzeszną Ziemię zauważył zły stosunek społeczeństwa
do lekarzy. Chcąc podnieść reputację całego personelu medycznego,
zszedł na Ziemię i zatrudnił się jako
lekarz w przychodni rejonowej. Pierwszy dzień pracy, siedzi w izbie przyjęć,
przywożą mu sparaliżowanego chorego - 20 lat na wózku inwalidzkim.
Bóg wstaje, kładzie choremu na głowę
swoje dłonie i mówi: - Wstań i idź!
Chory wstaje, rozgląda się i wychodzi
na korytarz. Na korytarzu tłum oczekujących, wszyscy pytają:
- No i jak nowy doktor?
- Doktor jak doktor, nawet ciśnienia
nie zmierzył...

dyrektora, on na nią, wreszcie nauczycielka pyta:
- No i co robimy, panie dyrektorze?
- Ja idę umyć nogi, a pani niech
spada...

:-)

Przychodzi baba do apteki i mówi do
aptekarza, że chce kupić arszenik.
- Po co pani arszenik? - pyta aptekarz.
- Chcę otruć swojego męża, który
mnie zdradza.
- Droga pani,nie mogę pani sprzedać
arszeniku, aby pani zabiła męża, nawet
w przypadku, gdy sypia z inną kobietą.
Na to kobieta wyciąga zdjęcie, na którym jej mąż kocha się z żoną aptekarza.
-Ooooo! -mówi aptekarz. - Nie wiedziałem, że ma pani receptę.

:-)
Rozmawiają dwaj kumple.
- Słyszałem że twoja żona rozbiła twoje nowe Porsche. Stało jej się coś?
- Jeszcze nie, zamknęła się
w łazience…
:-)
- Jasiu do tablicy!
- Spadaj!
- Co powiedziałeś?
- Spadaj!
- Do dyrektora!
- Nie pójdę do niego, bo mu śmierdzą
nogi.
- Ach, ty gówniarzu!
Wzięła go za fraki i prowadzi do gabinetu dyrektora.
- Panie dyrektorze, ten gówniarz mówi
do mnie, żebym spadała, a o panu, że
śmierdzą panu nogi!
- Ach, ty szczeniaku! - krzyczy dyrektor
mocno wkurzony. - Dawaj numer do
ojca!
- Nie dam.
- Dawaj!
Wreszcie udało się dyrektorowi wyszarpać numer do ojca i dzwoni... Odzywa się automatyczna sekretarka:
- Tu gabinet pana ministra. Prosimy zostawić wiadomość.
Nauczycielka przestraszona patrzy na

Imprezka w bloku.
- Otwierać! Policja!
- Nie zamawialiśmy policji, tylko
dziewczyny!
- Ale to sąsiedzi nas wzywali.
- Sąsiedzi wzywali, to niech sąsiedzi
zabawiają.
:-)

średnie

Mąż do żony:
- Kochanie, spełniło się twoje marzenie, by zamieszkać w droższym mieszkaniu. Od przyszłego tygodnia podnoszą nam czynsz.

:-)

Sudoku
łatwe

# ROZRYWKA

:-)
Żona wróciła do domu z kliniki chirurgi plastycznej.
- Jak ci się podobam?
Mąż przygląda się jej uważnie i mówi:
- Zrobili co mogli.
:-)
Mama pyta Jasia:
- Jasiu dlaczego nie bawisz się już
z Kaziem?
- Mamo, a czy ty byś chciała się kolegować z kimś kto pali, pije przeklina?
- Nie Jasiu.
- No widzisz, Kaziu też nie chce.
:-)
Dwaj mali chłopcy stoją przed kościołem, z którego wychodzą właśnie nowożeńcy. Jeden z chłopców mówi:
- Patrz jaki teraz będzie czad!
Po czym biegnie do pana młodego
i woła:
- Tato, tato!!!

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)

Nie zrażaj się małymi porażkami, bo kiedy spojrzysz na całokształt dostrzeżesz drogę, którą do tej pory udało Ci się przebyć. Nie staraj się przeskakiwać niemożliwego, trzymaj się tego co znasz. Uważaj na kontuzję kończyn
dolnych.

Baran (21.03-19.04)

Nie zrzucaj na nikogo winy, z tym co się z Tobą dzieje. W większej mierze
sam sobie nagrabiłeś. Wszystko co zaniedbałeś w ostatnim czasie, właśnie teraz zacznie dawać o sobie znać. Głównie będzie to dotyczyło kwestii
zdrowotnych i urzędowych.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Byk (20.04 - 20.05)

Prędzej czy później sam dojdziesz do wniosku, że nie zawsze idzie po Twojej myśli. W tym miesiącu wybitnie możesz mieć problem z finansami. Dokładnie pilnuj swoich zobowiązań. Ze zdrowiem uważaj na infekcje.

Zaczynasz w końcu odczuwać satysfakcję z tego co robisz, choć mimo
wszystko wymaga to od Ciebie nie lada pracy nad sobą. W finansach
w miarę spokojnie, ale nadal musisz trzymać rękę na pulsie. Postaraj się
o odpoczynek, Twój organizm woła o chwilę wytchnienia.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

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)

Czasami zapominasz co tak powinno być dla Ciebie ważne. Pewne zdarzenie lub osoba, bardzo boleśnie Ci o tym przypomnij. Nie upatruj w tym
kary dla siebie, tylko zacznij działać w odpowiednim kierunku. Nie wstydź
się prosić o pomoc.

Lew (23.07 - 22.08)

Nie oszukuj siebie, cały czas starasz się stworzyć wkoło siebie iluzję. Nie
zawsze jest kolorowo, ale nie ma potrzeby upiększać szamba i mówić że to
jeziorko. W tym miesiącu zaczniesz pracę nad sobą i już z końcem miesiąca poczujesz się znacznie lepiej.

Panna (23.08 - 22.09)

Sporo się będzie działo, nie zawsze będziesz za tym wszystkim nadążał,
ale na pewno będziesz czuł się z tym wszystkim dobrze. Ciesz się z każdej
nawet najmniejszej rzeczy, a zobaczysz jak szybko wrócą do Ciebie dobre
fluidy.

Cały czas odkładasz na wszystko na później. Zapominasz, że sam sobie
szkodzisz takim podejściem do sprawy. Nie daj się wciągnąć w cudowne
interesy, bo kiepsko na tym wyjdziesz. Zaczniesz na nowo zacieśniać więzi
rodzinne.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Możesz się mocno zastanawiać, czy to co robisz ma jakikolwiek sens. Jeśli
masz wątpliwości, zrób sobie bilans zysków i strat, wtedy wyraźnie zobaczysz jak się sprawy mają. Będą Cię nękać częste bóle głowy, zmiany ciśnienia nie będą sprzyjać.

Wodnik (20.01 - 18. 02)

Czasem zbyt szybko spoczywasz na laurach, co wiąże się z brakiem możliwości rozwoju. Postaraj się wykrzesać z siebie odpowiednią ilość energii, wtedy ruszysz z kopyta. Sporo czasu spędzisz z rodziną i w gronie
przyjaciół.

Ryby (19.02 - 20.03)

Gonią Cię zmiany, owszem cieszysz się z nich, ale nieco Cię przerażają. Nie
odtrącaj tych co chcą Ci pomóc, bo zostaniesz z niczym. W pracy uważaj
na ciętość swojego języka, bo teraz może Ci on zaszkodzić. Postaraj się
o więcej pokory.

Horoskop klasyczny na październik 2018 r.
opracowała wróżka Nadija

Krzywiń
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Chciał się bić i groził

a został obezwładniony przez
Krzysztof A. chciał się wzbogacić cudzym kosztem i bez ogródek wchodził do otwartych samochodów, w których leżały portfele. W końcu trafił na takich, którzy mu na to nie pozwolili i w ostatecznym rozrachunku został umieszczony w więzieniu.

M

ieczysław G. zauważył, że
koło jego busa kręci się jakiś podejrzany typek. Przetarł
oczy ze zdumienia, ale to nie było żadne złudzenie. Zaniepokojony, czego gagatek może chcieć, podszedł do niego
i wprost zapytał, o co chodzi. A ten, jakby w ogóle nie słyszał i dalej robił swoje. Nieznajomy zdążył już rozgościć się
na wygodnych siedzeniach w kabinie
busa i w spokoju przetrząsał pozostawione w środku portfele. Później było jeszcze jedno pytanie, czego szuka w tym
samochodzie, ale nieznajomy tylko coś
odburknął.
Zagotowało się w Mieczysławie G., bo już
wiedział, że ma do czynienia ze złodziejem.

- Przytrzymałem go za kurtkę i zawołałem kolegę, z którym pracuję - tłumaczy.
Mieczysław wraz ze Stanisławem na
leszczyńskim Podwalu wykonywali prace elewacyjne. Ten drugi po chwili dołączył do kumpla i szybko zajęli się podejrzanym o próbę kradzieży. Atmosfera
zrobiła się gęsta, kiedy Mieczysław pobiegł do pobliskiego salonu fryzjerskiego, żeby zadzwonić po policję. W tym
czasie złodziejaszek zamienił się w rozbójnika, bo z kurtki dobył nóż i zaczął
grozić pilnującemu go Stanisławowi K.
Zbir najpierw zagroził pobiciem, a później, w nerwach, wykrzyczał:
- Chodź, dam ci w ryj!
Zagrożony mężczyzna szybko zareagował,
REKLAMA

Kiedy przyjechała policja, Krzysztof A. leżał na ziemi, a jego ciało przygniatali dwaj mężczyźni, których jeszcze przed chwilą próbował okraść. Obok nich leżał nóż. Gdy w tej części Podwala trwało zamieszanie, przyszedł jeszcze jeden
mężczyzna, tym razem z sąsiedniej ulicy. Powiedział policjantom, że nieznany
sprawca ukradł mu saszetkę z dokumentami i pieniędzmi. Według niego straty wyniosły około 600 złotych. Skradzione przedmioty również zostały znalezione przy zatrzymanym.
chroniąc się przed ciosami ostrzem
w brzuch i klatkę piersiową. Załatwił
przestępcę kopiąc go w kolano. Ten, widząc, że nie ma szans, bo wraca Mieczysław G., rzucił się do ucieczki. I poszedł
niczym koń w galopie, tylko że nie dał
rady pokonać opłotowania, które napotkał na swojej drodze. Wymachując nożem zawiesił się na ogrodzeniu i przy
okazji poharatał sobie rękę. Pewnie gdyby nie kurtka, którą miał na sobie, udałoby mu się przeskoczyć na drugą stronę.
Kiedy przyjechała policja, Krzysztof A.
leżał na ziemi, a jego ciało przygniatali
dwaj mężczyźni, których jeszcze przed
chwilą próbował okraść. Obok nich leżał nóż. Gdy w tej części Podwala trwało zamieszanie, przyszedł jeszcze jeden
mężczyzna, tym razem z sąsiedniej ulicy. Powiedział policjantom, że nieznany
sprawca ukradł mu saszetkę z dokumentami i pieniędzmi. Według niego straty
wyniosły około 600 złotych. Skradzione
przedmioty również zostały znalezione
przy zatrzymanym.
Stanisław K. złożył formalny wniosek

o ściganie sprawcy w związku z kierowanymi w jego stronę groźbami karalnymi. 29-letni Krzysztof A. był dobrze
przygotowany do "krojenia fantów z ludzi". Nie tylko miał przy sobie nóż, ale
też pałkę teleskopową - taki arsenał spokojnie wystarczał do tego, aby zastraszyć i obezwładnić osobę, która zdecydowałaby mu się przeciwstawić.
W radiowozie zatrzymany zachowywał się karygodnie. Uderzał głową i kopał w podłogę, boki oraz drzwi przedziału bagażowego policyjnego pojazdu,
zupełnie nie zważając, że na rękach zaciśnięte ma kajdanki. Złagodniał dopiero na dołku, kiedy wyparował z niego
alkohol i uleciały ostatnie narkotykowe
powidoki. W toku postępowania przyznał, że pije alkohol i że zażywa narkotyki. Krzysztof A. próbował w ten sposób walczyć ze swoim życiem. Na co
dzień bezrobotny, bez środków do egzystencji, a do tego wcześniej karany za
zbliżone przestępstwa. Podobno poszedł
w tym kierunku, bo przycisnęła go bieda. Pozyskane pieniądze przeznaczał na
REKLAMA
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nożem,

z napadniętych
żywność i ubrania oraz używki. 29-latek ma bogatą przeszłość kryminalną.
Policja zaliczyła na jego konto kradzieże marketowe w Kościanie, Gostyniu
i Lesznie, a ponadto ustalono, że miał
dopuszczać się kradzieży z niezamkniętych samochodów w Lesznie, czego później się wyparł.
- Przyznałem się, bo miałem zjazd po
metaamfetaminie - w ten sposób Krzysztof A. uzasadni wycofanie się z wcześniejszych opowieści na temat niektórych
swoich "osiągnięć".
29-latek został tymczasowo aresztowany, gdyż w opinii prokuratury istniało
podejrzenie, że będzie próbował torpedować działania śledczych. Zdaniem biegłych, którzy sprawdzali, czy może brać
udział w postępowaniu, A. wykazuje

cechy uzależnienia, ale mimo wszystko
zdawał sobie sprawę z tego, co robił.
Okres prowadzenia postępowania mężczyzna spędził w rawickim zakładzie
karnym i z tego miejsca został doprowadzony do sądu w Lesznie. Zgodnie z aktem oskarżenia zarzucono mu kradzież,
przestępstwo przeciwko dokumentom
oraz groźby karalne. Dobrowolnie poddał się karze i otrzymał 1,5 roku więzienia. Do tego musiał pokryć różne koszty
sądowe w kwocie ponad 1000 złotych.
Osoby pokrzywdzone odzyskały swoje
mienie. Wyrok jest prawomocny.
PS Imiona i inicjały nazwisk bohaterów
tekstu zostały zmienione
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
REKLAMA
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O co chodzi z tym ACTA?
Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym została przyjęta przez Parlament Europejski stosunkiem głosów
438 do 226. Natychmiast po głosowaniu środki masowego przekazu zaczęły informować o możliwych konsekwencjach przyjętej dyrektywy. Jej treść jest jednak na tyle skomplikowana, iż trudno ocenić, w którym kierunku nastąpią zmiany.
ACTA 2 - słuszne skojarzenie?
Zanim zastanowimy się nad
słusznością skojarzenia, cofnijmy się kilka lat wstecz. Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(ACTA) to umowa mająca na
celu zwalczanie obrotu towarami podrabianymi. W odpowiedzi na przyjęcie powyższego aktu przez Unię Europejską w całej
Europie nastąpiły masowe protesty pod hasłem “precz z cenzurą
internetu”. Przeciwnicy ACTA
podkreślali, że zawarte w niej
postanowienia przyczyniały się
do ograniczenia wolności w internecie. Ponadto kontrowersję budziły tajne negocjacje oraz
faworyzowanie dużych przedsiębiorców sieciowych kosztem małych i średnich firm. 12
września bieżącego roku Parlament Europejski poparł dyrektywę, która zdaniem wielu osób,
łudząco przypomina ACTA.
Chodzi szczególnie o artykuł 13.

jak stosowanie skutecznych technologii rozpoznawania treści,
muszą być odpowiednie i proporcjonalne. Dostawcy usług
przekazują podmiotom praw
adekwatne informacje na temat funkcjonowania i wdrażania
środków, a także, w stosownych
przypadkach, adekwatne sprawozdania na temat rozpoznawania utworów i innych przedmiotów objętych ochroną oraz
korzystania z nich.
Z powyższego fragmentu wynika, że artykuł 13 jest kierowa-

artykuł, który wzbudził uwagę
odbiorców. Okazało się, że użytkownik Jan napisał komentarz
zawierający fragment piosenki.
Zgodnie z artykułem 13 właściciel portalu powinien stworzyć
specjalny mechanizm, który wyłapie komentarz Jana, a następnie go usunie. Zamysł jest dobry.
W końcu Jan bez zgody autora wykorzystał treść piosenki.
Spójrzmy jednak na inny, możliwy przykład. Portal X publikuje kłamliwy artykuł na temat
korupcji w pewnej firmie. Jeden
z czytelników zauważył kłam-

okazał się bardzo kosztowny,
a mimo to wciąż jest zawodny.
Podam pewien przykład. Użytkownik Facebooka po powrocie
z przejażdżki rowerowej napisał post o treści: Pedał (rowerowy - przyp. KD) mi się zepsuł.
Wkrótce później otrzymał informację o złamaniu regulaminu. W swojej wypowiedzi obraził pewną grupę osób. Każdy
mechanizm rozpoznawania treści należy dostosować do danego portalu. Oznacza to, że
poszczególne portale będą musiały własnoręcznie opracowy-

Przyszłość? Raczej w zamrażarce

Cenzura internetu?
Z treści tak nie wynika.
Artykuł 13 wprost nie zapowiada cenzury internetu, mgliście
wspomina jednak o “skutecznej
technologii rozpoznawania treści”. Spójrzmy na fragment artykułu 13:
Dostawcy usług społeczeństwa
informacyjnego, którzy przechowują i zapewniają publiczny dostęp do dużej liczby utworów
lub innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych
przez swoich użytkowników, we
współpracy z podmiotami praw
podejmują środki w celu zapewnienia funkcjonowania umów zawieranych z podmiotami praw
o korzystanie z ich utworów
lub innych przedmiotów objętych ochroną bądź w celu zapobiegania dostępności w swoich
serwisach utworów lub innych
przedmiotów objętych ochroną
zidentyfikowanych przez podmioty praw w toku współpracy z dostawcami usług. Środki te, takie

czasami do zwiększania popularności danego serwisu. Spójrzmy
na przykład. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że nasz sąsiad
wyjechał na Wyspy Owcze. Zainteresowani tym miejscem, postanowiliśmy trochę o nim poczytać. Wchodzimy na stronę
Google News, wpisujemy hasło,
a następnie otrzymujemy linki
do artykułów dotyczących Wysp
Owczych. Nieoczekiwanie możemy trafić na mały, amatorski
serwis. Podatku od linku na pewno nie muszą obawiać się osoby,
które dzielą się fragmentem tekstu ze znajomymi. Pobranie opłaty byłoby po prostu niemożliwe
ze względów logistycznych.

Protest przeciwko ustawie ACTA.
ny do dostawców usług społe- stwo, które następnie skrupulatczeństwa informacyjnego. Pod nie przedstawił w komentarzu
tym hasłem kryje się praktycz- pod tekstem. Co może się stać?
nie każdy podmiot występujący Portal X usuwa niewygodny kow internecie. Do tej grupy zali- mentarz, ponieważ ich zdaniem
czamy m.in. Facebook, YouTu- narusza on prawa autorskie.
be, Google, ale także publiczny
Upadek komentarzy
blog. Początek drugiego wersu
podkreśla, że chodzi o dostawców, którzy zapewniają publicz- Mechanizm rozpoznawania treny dostęp do dużej liczby utwo- ści jest niewątpliwie niekorzystrów. Jest to pewna niejasność. ny dla samych portali. YouTube
Nie wiadomo, czy w takim ra- korzysta ze specjalnego algozie popularny blog podlega re- rytmu, który usuwa filmy narugulacji, czy też nie. W końcu szające prawa autorskie. Mimo
określenie “dużo” jest względ- wieloletniej pracy system wciąż
ne. Najwięcej kontrowersji bu- nie pracuje, tak jak należy. Dodzi jednak fragment dotyczący datkowo jest bardzo drogi. Famechanizmów rozpoznawania cebook od pewnego czasu filtreści. Na czym miałby on pole- truje treści zamieszczane przez
gać? Załóżmy, że fikcyjny por- użytkowników, aby wyłapać
tal informacyjny Y opublikował tzw. mowę nienawiści. System

ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA

wać kosztowne algorytmy lub…
wyłączyć opcję komentowania.
Jest jeszcze trzecia opcja. Portal może zatrudnić osobę (cenzora?), która będzie zajmować
się czytaniem wypowiedzi użytkowników i ewentualnym usunięciem tych, które naruszają
prawa autorskie.

Podatek od linków? Bez paniki
Spora część mediów podkreśla, że artykuł 13 wprowadzi podatek od linków. Może tak być,
ale wyłącznie w stosunku do dużych serwisów. Zmiana będzie
z pewnością niekorzystna dla
Google News, który bazuje na
udostępnianiu cudzej treści. Paradoks polega jednak na tym,
że Google News przyczynia się

W polskiej tradycji parlamentarnej projekty ustaw Marszałek
Sejmu może przetrzymać w tzw.
zamrażarce na okres maksymalnie 6 miesięcy. W praktyce zapomina się o nich. W Parlamencie Europejskim oczywiście nie
ma takiej instytucji, jednak podobnie może stać się z dyrektywą w sprawie praw autorskich
na jednolitym rynku cyfrowym.
Sama idea dyrektywy jest jak
najbardziej słuszna. Oprócz artykułu 13 znajdują się w niej zapisy mówiące o ochronie praw
autorskich. Niestety często jeden fragment może zdecydować
o negatywnym odbiorze całego tekstu. Ponadto wątpliwe jest,
aby w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu
Europejskiego europosłowie zajmowali się tak kontrowersyjnym
projektem.

Opinie
Kwestia artykułu 13 jest na tyle skomplikowana i dwuznaczna,
że warto, aby każdy samodzielnie wyrobił sobie na jej temat
zdanie. Idea protestów jest oczywiście słuszna, o ile wiemy, dlaczego protestujemy.
TEKST: KAMIL DUDKA
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Data
5 października
godz. 18-20
10 października
godz. 16-20
12 października
godz. 17:30
13 października
godz. 10-20
15 października
godz. 17-19
22 października
godz. 11-12
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Nazwa imprezy
Portrety Ziemi – Za koło podbiegunowe z psem, spotkania z podróżnikami, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)
Cykl wykładów „Więcej zdrowia, więcej życia”, Ratusz w Lesznie
Dyniowy dzień jesieni w bibliotece w Lipnie – rodzinne gotowanie (ul. Powstańców Wielkopolskich 7)
Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej, Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie (ul. Powstańców Wielkopolskich 7)
Sztuka teatralna pt. „Jest jak jest”, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (ul. Chrobrego 3A)
„Nowa figuracja, czyli celowy antyestetyzm” - wykład w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5)
W każdy piątek października w godz. 11-12
English Brunch – drugie śniadanie z językiem angielskim w tle, Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie (ul. Geodetów 1)

Wystawy czasowe w Lesznie

► do 9 października | „Ryszard Kaja. Zachcianka codzienności” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
► przez cały październik | "Żużel w Lesznie. 80 lat wrażeń" (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)
► przez cały październik | "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!
AUTOPROMOCJA
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