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Pr zeczytałeś?
Podaj dalej!

TAK GŁOSOWANO NA PREZYDENTA LESZNA

► W Lesznie prezydent Łukasz Borowiak na kolejną kadencję
► W powiecie leszczyńskim PSL otrzymał najwięcej mandatów
► Rydzyna ponownie wybrała Kornela Malcherka
► Bojanowo opowiedziało się za Maciejem Dubielem
► W Wijewie władzę utrzymał Mieczysław Drożdzyński
► W Osiecznej po raz kolejny postawili na Stanisława Glapiaka
► W Święciechowie Marek Lorych na następną kadencję
► Powiew świeżości we Włoszakowicach - wójtem Robert Kasperczak
► Lipno tym razem wybrało Łukasza Litkę
► W Krzywiniu burmistrzem ponownie Jacek Nowak
► W Poniecu kolejna kadencja dla Jacka Widyńskiego
► Krzemieniewo postawiło na Radosława Sobeckiego

Więcej na temat wyborów czytaj w środku gazety # 26-33

Szpital w Lesznie ma nową pracownię hemodynamiki,
może przyjąć więcej pacjentów z zawałami

czytaj # 18-21

Przytul dziecko i powiedz mu, jak bardzo jest dla ciebie ważne | rozmowa z Justyną Witczak, psychologiem i pedagogiem | czytaj # 36-37
REKLAMA
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W PAŹDZIERNIKU
Już prawie 56.000 mieszkańców
POWIAT LESZCZYŃSKI > Chciałoby się powiedzieć, że powiat leszczyński rośnie
jak na drożdżach, co spowodowane jest stałym napływem nowych mieszkańców. Obecnie mieszka tu 55.917 osób i - jak wynika z danych Krajowego Biura Wyborczego - w stosunku do poprzedniego roku powiat urósł o 210 osób.
Wzrost liczby mieszkańców odnotowano we wszystkich gminach poza Lipnem
i Krzemieniewem, gdzie mieszkańców ubyło. Dla tych gmin nie był to spadek
znaczący - chodzi o kilkanaście osób.

"Moraczewu" stuknęła trzydziestka
GMINA RYDZYNA > Zespół Tańca Ludowego "Moraczewo" obchodził 30-lecia
działalności. Jubileuszowa uroczystość została zorganizowana w Auli Comeniana
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Wzięli w niej udział zarówno obecni, jak również byli członkowie zespołu. Zespół zaprezentował się szerokiej publiczności w różnych odsłonach tanecznych, a jubileusz był okazją do
wspomnień, do opowieści o ludziach, którzy na rzecz zespołu działali i którzy oddali mu swoje serce. Obecnie "Moraczewo" liczy 60 osób.

MZK ma
trzy nowe toyoty

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

LESZNO > Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie wykorzystuje trzy nowe
toyoty proace, które zostały zakupione jako tak zwane pojazdy do transportu pomocniczego. Są już wykorzystywane do obsługi przystanków oraz
serwisów technicznego i drogowego.
Koszt tych pojazdów to 248.700 złotych, a pieniądze na ten cel pochodziły głównie z ubezpieczenia za autobus, który spalił się w Lesznie na ulicy
Kąkolewskiej. Ubezpieczyciel wypłacił
230.000 złotych, resztę zakład wyasygnował z własnych środków, na co
zgodzili się radni.

Powstaje mural
LESZNO > Kolejny mural w mieście.
Tym razem powstaje na ścianie kamienicy przy Alejach Jana Pawła II
w Lesznie w miejscu przecięcia z ulicami Leszczyńskich i Lipową. Bohaterem malunku nawiązującego do
100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę jest Ignacy Jan Paderewski. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu między innymi wojewody
wielkopolskiego i spółki Enea.

Rowerzyści zyskali
nowe drogi
POWIAT LESZCZYŃSKI > W latach
2015-2018 w powiecie leszczyńskim
powstało dla rowerzystów 30 kilometrów ścieżek oraz dróg rowerowych, a ostatnio oficjalnie oddano do
użytku 14 kilometrów kolejnych tras.
Chodzi o sieć połączeń rowerowych
w gminach Osieczna, Lipno i Rydzyna budowanych w Aglomeracji Leszczyńskiej celem ograniczenia tak
zwanej niskiej emisji. Przedsięwzięcia
zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Cały projekt wart był
9.200.000 złotych i pozwolił wybudować 3,8 kilometry trasy wzdłuż drogi
powiatowej z Dąbcza przez Nową
Wieś do granicy z gminą Osieczna,
4,1-kilometrowy odcinek z Kąkolewa
ku Łoniewu, a także dalej - z Łoniewa
do Osiecznej. Ponadto wybudowano
5,9 kilometrów trasy rowerowej od
skrzyżowania z drogą krajową numer
5 w Lipnie, przez Mórkowo aż do ulicy Dworcowej w Wilkowicach.

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W PAŹDZIERNIKU
Niech nie przepadną w odmętach historii
LESZNO > Masz stare fotografie? Koniecznie udostępnij je Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lesznie. Spokojnie, po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielowi. Chodzi o to, aby utrwalić stare fotografie w formie cyfrowej, gdyż takie zdjęcia
najlepiej opowiadają o dawnym mieście przez pryzmat ludzi i zdarzeń uwiecznionych różnymi aparatami przez fotografów. Stare zdjęcia można przynieść do
Pracowni Digitalizacji Zbiorów w pokoju nr 27 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
przy ulicy Bolesława Chrobrego 3. Po zeskanowaniu fotografii otrzymasz także jej
wersję cyfrową. Materiały trafią do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia
można uzyskać pod numerem telefonu 508 711 810.

Strażacy z nowym wozem bojowym

ZDJĘCIE: OSIECZNA.PL

OSIECZNA > Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznej otrzymała nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Pojazd zafundowała gmina Osieczna, posiłkując się dofinansowaniem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także
powiatu leszczyńskiego. Tak
zwany średni samochód ratowniczo gaśniczy otrzymany
przez miejscowych strażaków
ma napęd na cztery koła, co
jest niezwykle istotne podczas
udziału w akcjach prowadzonych w trudno dostępnych
miejscach.
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Największa powiatowa
inwestycja sfinalizowana
POWIAT LESZCZYŃSKI > Droga z Wijewa do Nietążkowa, do węzła przyszłej drogi
ekspresowej S5, została oddana do użytku. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wybudowano lub przebudowano 28 kilometrów dróg na trasie z Wijewa przez
Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice, Bukówiec Górny i Boguszyn aż do Nietążkowa. Całość kosztowała 56.600.000 złotych, z czego 36.700.000 złotych pochodziło
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Prace były
podzielone pomiędzy dwie firmy. W powiecie leszczyńskim przy budowie działała spółka Colas, a w powiecie kościańskim - Budimex. Należy podkreślić, że realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu pięciu samorządow, którym
liderował powiat leszczyński. Zakończenie budowy miało uroczysty charakter,
a zorganizowano je na granicy powiatów leszczyńskiego i kościańskiego.

Posadzono 240 drzew,
z pewnością w przyszłości będzie z tego miód
POWIAT LESZCZYŃSKI > Pszczoły są nam potrzebne do życia, miód jest znakomity, ale nie będzie go bez nektaru i soków. Te pozyskuje się między innymi dzięki
miododajnym drzewom, których w naszym otoczeniu jest coraz mniej. Pszczelarze biją na alarm, że trzeba przeciwdziałać temu kierunkowi i z tego powodu
w nasadzenia drzew miododajnych zaangażował się powiat leszczyński. Było to
możliwe dzięki dotacji w wysokości 19.500 złotych pozyskanej na ten cel z budżetu województwa wielkopolskiego. Powiat dołożył od siebie ponad 2000 złotych oraz dał siłę roboczą. Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych ruszyli do pracy, sadząc w sumie 240 miododajnych drzew. Rosną one pomiędzy Gronówkiem
a Wyciążkowem (140 lip szerokolistnych), pomiędzy Kąkolewem a Świerczyną
(60 lip szerokolistnych), a także Łoniewem a Osieczną (40 lip drobnolistnych).
REKLAMA
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W PAŹDZIERNIKU
Bliżej do gazyfikacji gminy

LIPNO > Na początku października w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Poznaniu podpisany został dokument o wzajemnej współpracy dotyczącej
gazyfikacji gminy Lipno. Chodzi o miejscowości Lipno, Mórkowo, Karolewko oraz
Klonówiec. Należy mieć nadzieję, że porozumienie zaowocuje budową nowych
odcinków sieci, a w konsekwencji podłączeniem do niej nowych odbiorców.

Doświetlone przejścia dla pieszych
LESZNO > Kolejne przejścia dla pieszych w mieście zostały doświetlone. Tym razem firma Enea Oświetlenie na zlecenie miasta doświetliła trzy przejścia dla pieszych - na ulicy Grunwaldzkiej pomiędzy ulicą 55 Pułku Piechoty a Alejami Jana
Pawła II oraz w pobliżu skrzyżowania ulic 55 Pułku Piechoty i Włodarczaka, a także
na ulicy Jagiellońskiej w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej na Alei 21 Października.
Miejsca, gdzie trzeba było zapewnić dodatkową dawkę światła dla lepszej widoczności zostały wytypowane w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Lesznie.

Wspominani na rynku
OSIECZNA > W sercu miasteczka odbyła się wieczornica poświęcona rozstrzelaniu przez hitlerowców trzech mieszkańców Osiecznej. Pod tablicą pamiątkową
delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a wcześniej przypomniano fakty historyczne, o co zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej w Osiecznej, a także chór "Lutnia".
Następnie na cmentarzu zapalono znicze na mogile rozstrzelanych.

Odporni na mróz na Święto Niepodległości
GMINA KRZYWIŃ > Klub Morsów "Mrozoodporni" z Krzywinia dopiero ma pomysły! Skoro w tym roku obchodzona jest 100. rocznica Narodowego Święta
Niepodległości, to również i oni postanowili dołożyć do niego swoją cegiełkę, organizując imprezę pod hasłem "100 morsów na 100-lecie Niepodległości". Udział
w imprezie zaplanowanej na 11 listopada zadeklarowało już 100 morsów z Leszna, Gostynia i Śremu.

"Promień" zyskał nową bazę
KRZYWIŃ > W październiku oddano do użytku nowe zaplecze klubowe w postaci szatni, pokoju sędziowskiego, pomieszczenia technicznego oraz sali konferencyjnej. Jak wyjaśnił Przemysław Kaczor, prezes Stowarzyszenia "Promień", po płycie boiska, zaliczanej do jednych z najlepszych w Wielkopolsce, teraz dołączyło
zaplecze treningowo-meczowe. Oficjalne otwarcie nowych pomieszczeń miało
miejsce przed meczem rozgrywanym z "Orlą" Jutrosin. Remont wykonano z pieniędzy pochodzących z gminnego samorządu, kosztował 80.000 złotych.
REKLAMA

Ku pamięci
pomordowanych
przez hitlerowców
LESZNO > W październiku przypadła 79. rocznica zamordowania przez
hitlerowców 20 mieszkańców Leszna.
Wydarzenie to upamiętniono na placu Kościuszki, gdzie złożone zostały
kwiaty i zapalone znicze. Wydarzenia
tamtych dni przypomniane zostały
przez ucznia Zespołu Szkół nr 2, Filipa
Cierkosza, a aktorzy Teatru Miejskiego w Lesznie przeczytali fragmenty
wspomnień członków rodzin.

Na szkolnej ścianie
PAWŁOWICE > Na ścianie Szkoły Podstawowej w Pawłowicach powstał
mural z okazji 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania niepodległości. Odsłonięcie malunku zostało połączone z patriotyczną akademią, w której udział
wzięli przedstawiciele samorządu
powiatu leszczyńskiego. Mural zaprojektował i namalował Bogdan Winkiel
z Leszna.

Dwadzieścia lat
mażoretek
OSIECZNA > Tak, to już dwie dekady,
odkąd w gminie Osieczna działają mażoretki. Była to znakomita okazja, aby
zorganizować uroczystość, podczas której mażoretki z różnych grup wiekowych
miały okazję zaprezentować się szerokiej
publiczności. Łącznie można było obejrzeć 22 występy, a mażoretkom przygrywała orkiestra dęta OSP Osieczna. Na
zakończenie imprezy pokrojono torty
i puszczono w niebo świecące balony
z helem. Imprezę zorganizowano w nowym budynku CKiB w Osiecznej.

Na 40-lecie
pontyfikatu
PONIEC > Władze Ponieca pamiętają
o Papieżu-Polaku i z tej okazji uczciły Honorowego Obywatela Gminy
Poniec, jakim był Jan Paweł II. 16 października minęło dokładnie 40 lat, odkąd Karol Wojtyła został papieżem.
W imieniu mieszkańców pod pomnikiem upamiętniającym pontyfikat Ojca Świętego złożono kwiaty oraz zapalono znicze.
REKLAMA

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W PAŹDZIERNIKU
Trwa wymiana tradycyjnych żarówek
na oświetlenie LED-owe
LESZNO > Na początek modernizacja oświetlenia będzie dotyczyć 146 opraw,
a docelowo, czyli do końca sierpnia 2020 roku w mieście ma zostać wymienionych 1140 opraw. Samorząd na wykonanie zadania wyda 1.800.000 złotych i na
ten cel uzyskał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jej
zaletą jest to, że może zostać umorzona do 40 procent całej kwoty. Usługę wykonuje firma Marka Grzegorzewskiego z Pawłowic. W pierwszym etapie modernizacja objęła oświetlenie na ulicach: Andrzejewskiego, Włodarczaka (rejon pływalni i przedszkola wraz z parkingami), Poplińskiego, Lipowej (od ulicy 17 Stycznia
do ulicy Obrońców Lwowa), Grunwaldzkiej (od Alei Jana Pawła II do ronda Danuty Siedzikówny), Narutowicza (od ulicy Opalińskich w kierunku ulicy Fabrycznej),
Zwycięstwa, Dowbora-Muśnickiego, Nowy Rynek (obszar targowiska), Śniadeckich, Willowej, Frankiewicza (Park Leszczyńskich Satyryków).

Monitoring na Strzeleckiej
LESZNO > Dziewięć kamer zainstalowane zostało na ulicy Strzeleckiej. Mają one
za zadanie poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie, co jest szczególnie przydatne przy okazji róznych imprez masowych odbywających się na pobliskim stadionie Alfreda Smoczyka. Inwestycja kosztowała ponad 207.000 złotych.

Powstaje nowa remiza
LIPNO > Rozpoczęły się prace związane z budową nowej remizy strażackiej
w Lipnie. W październiku prowadzono roboty ziemne. Podkreślić należy, że do
końca roku 2018 budynek miałby osiągnąć stan surowy zamknięty.
REKLAMA
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Nowy obiekt robi wrażenie
OSIECZNA > Otwarty został nowy budynek Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej. Nowy obiekt wpisuje się we współczesne trendy architektoniczne
i robi wrażenie swoją nowoczesnością. Przy obiekcie posadzono siedem młodych dębów, a burmistrz Stanisław Glapiak przekazał klucz na ręce dyrekcji Centrum Kultury i Biblioteki.

Będzie lepiej
ŚWINIEC > To za sprawą budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków
dedykowanych publicznym budynkom. Inwestycja jest realizowana w ramach
programu "Odnowa wsi" w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja została
dofinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dyrektor leszczyńskiej "dwójki"
została matką chrzestną okrętu
LESZNO > Rzecz to nieprzypadkowa, gdyż Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie
nosi imię Obrońców Polskiego Morza i od lat współpracuje z marynarzami z 8.
Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W stoczni Remontowa Shipbuilding S.A.
w Gdańsku na początku października zwodowany został pierwszy z sześciu holowników przeznaczonych dla Marynarki Wojennej i jest to okręt prototypowy.
Jednostka otrzymała imię Bolko, a jej matką chrzestną została Honorata Hyżyk,
która szefuje Szkole Podstawowej nr 2. Holowniki mają odpowiadać między innymi za zabezpieczenie bojowe, wsparcie logistyczne na morzu i w portach czy
transport osób i zaopatrzenia. Do użytku mają wejść do końca 2020 roku.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# Z POLICJI

Fałszywy policjant,
który okradł własną matkę
Niektórzy marzą o tym, aby zostać stróżem prawa, ale jak te marzenia mają się ziścić, skoro w głowie im przestępstwa? Tak było w przypadku dwóch mężczyzn w wieku 20 i 41 lat zatrzymanych przez leszczyńskich policjantów.
Sygnały, które docierały do leszczyńskich policjantów były niepokojące.
Oto tu i tam było słychać, że po regionie jeżdżą jakieś podejrzane typki, które poruszają się samochodem zbliżonym wyglądem do nieoznakowanych
radiowozów policyjnych. Jeden taki numer mieli wywinąć na krajowej
"piątce".
- Na początku rzekomi policjanci mieli oświadczyć, że doszło do pomyłki,
a następnie "zatrzymanemu" kierowcy
nakazali kontynuować jazdę. Ten mężczyzna był przekonany, że do kontroli zatrzymali go prawdziwi policjanci mówi Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
Niedługo trwała zabawa w formację
mundurową w wykonaniu dwóch mężczyzn. Podejrzani zostali zatrzymani,
a najlepsze na stróżów prawa - tym razem już tych prawdziwych - czekało
w domach 20- i 41-latka.
- Trzymali tam sprzęt przypominający wyposażenie policji, czyli kajdanki, radiostację, gaz, kamizelkę taktyczną, a także broń na metalowe kulki. Ta
ostatnia była repliką prawdziwej broni
- tłumaczy M. Żymełka.
Skąd w ogóle pomysł, aby bawić się
w policję?
- Dwudziestolatkowi od zawsze imponowały policyjne akcje i bardzo chciał
zostać funkcjonariuszem policji. Do tego stopnia, że postanowił się zaopatrzyć w sprzęt przypominający wyposażenie prawdziwych policjantów

- dodaje M. Żymełka.
Biorąc jednak pod uwagę jeszcze inne okoliczności, mężczyźnie nie będzie
już dane przywdziać policyjny mundur.
- Ustaliliśmy, że 20-latek w ostatnim
czasie okradł swoją matkę, której zabrał złotą biżuterię, a także włamał się
na jej konto bankowe. Wywołał straty
szacowane na około 4000 złotych. Do
tego w połowie września miał wprowadzić w błąd 15-letniego chłopaka, mówiąc, że jest policjantem i w ten sposób
wyłudził od niego telefon komórkowy, a także niewielką kwotę pieniędzy mówi M. Żymełka.
Myli się ten, kto myśli, że to już koniec listy przewinień 20-latka - wiosną miał pomóc znajomemu w wyłudzeniu pożyczki, wystawiając mu fałszywe
zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych przez niego dochodach.
Dwudziestolatek ma postawione zarzuty wykonywania czynności służbowych funkcjonariusza publicznego,
a także oszustw, kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Teraz grozi mu
kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Trochę będzie tak, jak chciał - pozna
pracę prawdziwych policjantów, ale już
od tej drugiej, niekoniecznie oczekiwanej strony.
41-latek odpowie tylko za wykonywanie czynności służbowych funkcjonariusza publicznego. Jemu grozi do roku więzienia.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

Ekwipunek "policjata".

Pluszakowy szał
doprowadził
do przestępstwa
Zbierają młodzi, zbierają starsi, zbierają wszyscy, ale trudno uzbierać
tyle naklejek, aby wejść w posiadanie całej armii przytulnych pluszaków. 23-latek postanowił zmierzyć się z tym problemem. Nielegalnie.
Wydarzenie miało miejsce w jednym
z sieciowych marketów z przyjemnym
owadem w tle. Pracownicy odnotowali,
że z placówki zniknęła rolka z 855 promocyjnymi naklejkami.
- Zebranie przez klienta odpowiedniej
ilości naklejek upoważnia go do odbioru maskotki. 23-latek postanowił wykorzystać chwilową nieuwagę pracownika sklepu, zabrał naklejki leżące przy
stanowisku kasjera i opuścił placówkę mówi Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
Wartość naklejek oszacowano na 855
złotych. Trudno powiedzieć, na co liczył złoczyńca od pluszaków, skoro
sklep jest monitorowany i odnalezienie sprawcy w tych okolicznościach nie
jest zadaniem mocno skomplikowanym

dla policjantów dobrze znających swój
teren. 23-latek wpadkę zaliczył następnego dnia na terenie Leszna przemierzając miasto razem ze zwojem skradzionych naklejek.
W jakim celu dopuścił się kradzieży?
Trudno powiedzieć. Nawet sam sprawca nie potrafił tego w rozsądny sposób
umotywować, chociaż - jak przyznał członkowie jego rodziny kolekcjonują pluszaki pochodzące ze sklepowej
promocji. Kradzież to jednak kradzież
i nie ma żadnej taryfy ulgowej. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, chyba że sąd uzna inaczej
i kara będzie niższa.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Pijany kierowca
spowodował kolizję,
a na tylnej kanapie
wiózł 4-letnie dziecko

32-latkowi z powiatu średzkiego grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
Na początku była kolizja, do której doszło na terenie powiatu rawickiego. Na
drodze ekspresowej S5 miały zderzyć się
dwa pojazdy. Sprawca zajścia nie zatrzymał się, lecz odjechał w kierunku Leszna.
Policjanci uzyskali informację, że autem
biorącym udział w kolizji był volkswagen touran. Informacja została przekazana
z Rawicza do komendy w Lesznie. Funkcjonariusze ustawili się w rejonie zjazdu z
ekspresówki do miasta i w pewnej chwili
dostrzegli opisywany pojazd.
- Ruszyli za nim włączając sygnały świetlne i dźwiękowe, ale kierowca nie reagował. Zamiast tego jeszcze bardziej
przyśpieszył. Auto zatrzymało się po kilkusetmetrowym pościgu - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Zaskoczenie nastąpiło wówczas, kiedy
otwarły się drzwi auta, gdyż było czuć
wyraźnie opary alkoholu. W pojeździe, na
miejscu pasażera, leżały puszki po piwie,
a na tylnej kanapie siedział mały chłopiec.
4-latek nie był zapięty w foteliku, lecz

siedział na środku, pomiędzy bezładnie
porozrzucanymi dwoma fotelikami.
Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierowcy. W wydychanym powietrzu miał 2,5 promila alkoholu, poza tym
nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Mężczyzna został skierowany na policyjny
dołek, a dziecko - na kilka godzin - do rodziny zastępczej. Później chłopiec został
odebrany przez matkę. 32-latek usłyszał
szereg zarzutów - niezatrzymania się do
kontroli drogowej, kierowania samochodem w stanie nietrzeźwym, przez co naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Poza
tym do listy przestępstw doszło kilka wykroczeń na czele z niezapięciem dziecka
w samochodowym foteliku oraz brak wymaganych dokumentów. Funkcjonariusze
z Rawicza dodatkowo pociągną kierowcę
do odpowiedzialności za udział w kolizji
drogowej.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Cztery dni popracował,
a później ulotnił się
z pieniędzmi
O tym, jak bardzo trudno dziś o dobrego pracownika przekonał się właściciel jednego z lokali w centrum Leszna. Zatrudnił
barmana, a ten…
…po kilku dniach przepadł. Pół biedy,
gdyby tylko nie stawił się do pracy. Odkrycie dokonane po zniknięciu 19-latka z pewnością przyprawiło pracodawcę
o zawrót głowy.
- Okazało się, że mężczyzna po północy
opuścił stanowisko pracy, a było to zaledwie cztery dni po tym, jak został przyjęty
w poczet pracowników. Wraz z barmanem
zniknął całodzienny utarg, a lokal został
pozostawiony bez opieki - mówi Monika
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.

Trzeba przyznać, że mężczyzna popisał
się nie lada fantazją, tylko konsekwencje
mogły być zdecydowanie poważniejsze.
Kilkanaście dni później podejrzany został zatrzymany. Jest nim 19-letni mieszkaniec Leszna. W domu miał wydruki fiskalne pochodzące z lokalu, w którym
pracował. Z firmowej kasy zniknęło kilkaset złotych. Podejrzanemu, za kradzież,
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Wmurowano kamień węgielny
pod budowę nowej części
Inkubatora Przedsiębiorczości
Nowy obiekt ma zostać oddany do użytku w czerwcu przyszłego roku. Prace budowlane już trwają i prowadzi je leszczyńskie przedsiębiorstwo Real Leszno.
Kiedy kilkanaście lat temu pojawił się pomysł budowy Inkubatora Przedsiębiorczości, wielu uważało go za abstrakcyjny. Budynek wykańczany elementami szklanymi
nie przystawał w zupełności do tego miejsca, które dopiero raczkowało jako strefa
gospodarcza I.D.E.A. Budowa była możliwa dzięki pozyskaniu dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kiedy obiekt powstał, było już
wiadomo, że tego właśnie potrzebowali przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynali
przygodę z biznesem. Dziś strefa I.D.E.A.
to już nie tylko budynek Inkubatora, to
również mnóstwo kolejnych firm, które po 2012 roku zlokalizowały tutaj swoje
siedziby i które z powodzeniem prowadzą
działalność.
W pierwszej połowie października w Inkubatorze Przedsiębiorczości spotkali się przedstawiciele samorządu, szefostwo i pracownicy Inkubatora, a także byli
i obecni najemcy lokali. Okazją do tego stały się nie tylko szóste urodziny placówki,
ale też oficjalne rozpoczęcie budowy nowej
części Inkubatora. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie miejscowego rynku.
- Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 udało nam się pozyskać łącznie 11.500.000 złotych z przeznaczeniem na budowę obiektu,
a także wprowadzenie programu dla firm,
który pozwala im na pozyskanie środków na różne cele - mówi Alicja Szczepińska, prezeska Leszczyńskiego Centrum

Do tuby, która została zamurowana w fundamentach trafiły między innymi gazety oraz monety.
Biznesu. Chodzi o zakupy dla przedsiębiorców, a także usługi doradcze i szkolenia
o wartości do 50.000 złotych.
- Cieszę się, że zarówno projektant nowego
obiektu, jak również firma, która go buduje są
przedsiębiorstwami naszymi, leszczyńskimi podkreślił prezydent Leszna Łukasz Borowiak.

Podczas spotkania odczytany został akt
erekcyjny, a w specjalnej metalowej tubie
zamknięto między innymi monety, przypinkę z herbem miasta (prezydent Łukasz Borowiak ściągnął ją z marynarki),
a także prasę lokalną. Później dokonano

wmurowania kamienia węgielnego, w którym wzięli udział szefowa LCB Alicja
Szczepińska, prezydent Borowiak oraz
radni.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# INWESTYCJE

9

Pierwsze miasto z niskoemisyjnym taborem
W połowie października została podpisana umowa na dostawę dla Leszna ośmiu autobusów z napędem hybrydowym.
Z ramienia wrocławskiej fabryki Volvo
Bus Corporation wystąpił Maciej Sylwanowicz. Każdy z autobusów będzie miał
82 miejsca. Pojazdy wyposażone będą
w dwa silniki - elektryczny i spalinowy,
dzięki czemu podczas eksploatacji będą spalać o około 30 do 40 procent mniej
paliwa niż pojazdy z napędem tradycyjnym. A co w środku? W środku znajdą
się urządzenia zapewniające między innymi dostęp do bezprzewodowego internetu w technologii wi-fi oraz ładowarki do
telefonów komórkowych. Siedzenia będą wyściełane tkaniną z motywem leszczyńskiego ratusza. Ponadto pojazd będzie wyposażony w klimatyzację, drzwi
będą otwierane na impuls elektryczny,
czyli inaczej niż w autobusach starego typu. Ponadto pojazd zostanie wyposażony
w sześć kamer, będą zapowiedzi głosowe
o następnym przystanku, system zliczania
pasażerów, a także tablice informacyjne
na zewnątrz autobusu.
Docelowo wszystkie autobusy, także te
nowe, zostaną zaopatrzone w biletomaty,
ale to jest przedmiotem odrębnego postępowania. Nowe autobusy mają trafić do
Leszna do sierpnia przyszłego roku, ale
niewykluczone, że ten termin nieco się
skróci. Poza tym volvo podda szkoleniu
kierowców autobusów, gdyż sposób jazdy nowymi pojazdami jest odmienny od
tych z napędem tradycyjnym.
Osiem autobusów hybrydowych ma
kosztować 14.700.000 złotych, a 85
procent tych pieniędzy wyłoży Unia
Europejska.
OPRACOWANIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
Leszczyński Zespół Wokalny „Cantus” został nagrodzony podczas XIV
Międzynarodowego Festiwalu Chórów„Gaude Cantem” w Bielsku-Białej. Zespół istnieje od niedawna,
bo dopiero od 2017 roku,
a swoją działalność zainaugurował podczas festiwalu Leszno Barok Plus.
Konkurs w Bielsku-Białej
był pierwszą potyczką
wokalną leszczyńskiego
zespołu, który musiał stanąć w szranki z innymi
zespołami z kraju, a także
z Czech i Słowacji. Najwyższą notę i srebrne pasmo
"Cantus" otrzymał w kategorii chórów kameralnych. (luk)
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Droga w Krzycku Małym przebudowana,
dołożyła się firma Werner Kenkel

Trasa biegnąca przez miejscowość była zdegradowana i wymagała remontu, ale nie było sensu prowadzić inwestycji, zanim nie zostały
zakończone prace związane z kanalizacją wsi. Teraz mieszkańcy mogą poruszać się gładkim asfaltem.

D

roga w Krzycku Małym jest obciążona samochodami, gdyż
właśnie przez wieś odbywa się
znaczna część transportu towarów do
firmy Werner Kenkel. Lokalizacja zakładu wiąże się także ze wzmożonym ruchem pojazdów osobowych.
Przeprowadzenie inwestycji drogowej
było możliwe dzięki zaangażowaniu
trzech podmiotów - powiatu leszczyńskiego, który wyłożył 970.000 złotych,
gminy Święciechowa, która na przebudowę trasy przekazała ponad 1.160.000
złotych oraz zarządowi firmy Werner
Kenkel. Prywatny podmiot dał na ten
cel 700.000 złotych. Starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak podkreślił, że
inwestycja nie doszłaby do skutku gdyby nie trójstronne porozumienie.
- Trudno byłoby znaleźć pieniądze,
gdyż budżet jest bardzo napięty, wręcz

"dopchnięty kolanem" - zaznaczył J.
Wawrzyniak. - Mam świadomośc, że
droga, którą otwieramy nie jest zrobiona w najwyższym standardzie, ale tak
się złożyło, że inwestycja nie bardzo pasowała do projektów, z których można
by otrzymać dofinansowanie na ten cel.
Zadowolenia z przebudowanej drogi
nie krył także Marek Lorych, wójt gminy Święciechowa.
- Przypominam sobie, że ostatni nowy
asfalt pojawił się w Krzycku Małym 41
lat temu z okazji dożynek centralnych
- zauważył.
W ramach inwestycji o łącznej wartości ponad 2.830.000 złotych wykonano
między innymi frezowanie jezdni, korytowanie i wzmocnienie podłoża, ułożenie podbudowy oraz warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego. Poza tym ułożono
krawężnik przy lewej krawędzi jezdni
REKLAMA

oraz uzupełniono go tam, gdzie nie było go z prawej strony. Ponadto wykonano ściek oraz 60 metrów nowego chodnika. Inwestycję zrealizowała Firma

Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy
z Leszna.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Są środki na nową ścieżkę rowerową
z Gołanic do Włoszakowic
REKLAMA

Będzie brakującym ogniwem, aby z Leszna bezpiecznie dotrzeć nad wodę, do Boszkowa.

O

dotacji przyznanej na ten
cel Jarosław Wawrzyniak
poinformował na konferencji prasowej w połowie października. Całość inwestycji liczącej 11 kilometrów ma kosztować
około 8.000.000 złotych, a zdecydowana większość tych środków
ma pochodzić z dotacji przyznanej
na projekt niskoemisyjny. Szacunkowo to około 7.000.000 złotych.
- W tej sprawie mamy już decyzję
zarządu województwa wielkopolskiego i w grudniu można by rozpisać przetarg - mówi Jarosław
Wawrzyniak, starosta leszczyński.
W miesiącach zimowych można
liczyć na korzystniejsze oferty ze
strony firm wykonawczych, a tym
samym finalnie na niższą cenę.
Wówczas byłaby też duża szansa, że do końca przyszłego sezonu

możny by jechać do Boszkowa
nową ścieżką wykonaną na odcinkach poza terenem zabudowanym
z masy bitumicznej, a w miejscowościach z kostki brukowej. Trasa dla rowerów biegłaby przez
miejscowości Jezierzyce Kościelne i Krzyżowiec, a poza terenem
zabudowanym przy ścianie lasu
na terenach należących do Nadleśnictwa Włoszakowice.
Przypomnijmy, że wniosek na
budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Gołanicami a Włoszakowicami został zaakceptowany już wcześniej, ale wówczas
nie przyznano na niego środków
ze względu na wyczerpaną pulę
pieniędzy.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Tak miałby wyglądać zbiornik
w Zaborowie. Jak się podoba?
REKLAMA

Odkąd akwen przejęło miasto, poszukiwane są pomysły
na zagospodarowanie zbiornika i jego otoczenia. W tym
celu ogłoszony został konkurs pod patronatem poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Zwycięska koncepcja została opracowana w Luboniu.

N

ie ma się co oszukiwać na razie teren zbiornika
nie należy do szczególnie
atrakcyjnych rejonów Zaborowa,
chociaż - na dziko - przez leszczynian traktowany jest jako miejsce
wypoczynku. Sytuacja mogłaby się
zmienić, a miasto poszukuje rozwiązań dla tego terenu. Pewnikiem
jest, że jakiekolwiek zagospodarowanie powinno rozpocząć się od
oczyszczenia akwenu oraz uporządkowania okolicy. Przypomnijmy, że
powstał on na skutek eksploatacji
żwiru, dlatego może i z pewnością
kryje różne niespodzianki na czele
z niejednolitym, a przez to niebezpiecznym dnem. Nie trzeba nikogo
przekonywać, że właściwe podejście do tego miejsca może uczynić
z niego perełkę, chociażby na miarę pobliskiego Zbiornika Rydzyna,
który stał się jednym z ulubionych
miejsc wypoczynku mieszkańców
regionu.
Na konkurs wpłynęło 16 prac, a komisja konkursowa wybrała projekt oznaczony numerem 10. Jest to
koncepcja opracowana przez zespół
z podpoznańskiego Lubonia składający się z Łukasza Gąski, Michała Gawrona oraz Marty Sowińskiej.
Co zakłada? W projekcie pojawiło
się założenie etapowania inwestycji.

W pierwszej fazie miałyby został zagospodarowane kąpielisko i plaża
oraz tereny w ich bezpośrednim otoczeniu. W dalszej perspektywie miałyby zostać utworzone tereny rekreacji grupowej oraz indywidualnej
w postaci boiska sportowego, amfiteatru na wodzie oraz bulwarów po
północnej stronie zbiornika. Kolejnym, trzecim etapem, miałoby być
stworzenie centrum sportowo-rekreacyjnego, a także centrum edukacji
ekologicznej. W ramach koncepcji
dopuszczono także realizację takich
przedsięwzięć jak pole namiotowe,
ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza
czy strefa hamaków.
Zwycięzcy otrzymali nagrodę
w wysokości 25.000 złotych. Przyznano również drugą nagrodę, która przypadła zespołowi z Gorzowa
Wielkopolskiego (nagroda w wysokości 10.000 złotych), a także dwa
wyróżnienia.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Bezpiecznie na przejściach
Uczestnicy projektu „Edukacja seniora kluczem do bezpieczeństwa 2” zbadali 10 wybranych przejść dla pieszych usytuowanych w Lesznie. Ocenili je pod kątem bezpieczeństwa. Wnioski są dość proste – w Lesznie, choć co nieco można poprawić, nie mamy na co narzekać.
W projekcie uczestniczyło dziesięcioro seniorów, z czego większość stanowili przedstawiciele realizującego projekt
Stowarzyszenia Wygraj Siebie. Diagnoza
bezpiecznych przejść dla pieszych widziana
okiem i sprawnością osób starszych i niepełnosprawnych była jednym z siedmiu zadań
wykonywanych w ramach przedsięwzięcia.
Realizowano ją w kilku etapach. Najpierw
dokonano wyboru dziesięciu wyróżniających się przejść. Potem każde z nich odwiedzono, przetestowano i oceniono. Wreszcie
stworzono raport, który przedstawiono władzom Leszna i opinii publicznej.
W każdym przypadku oceniono wiele
aspektów, m.in. usytuowanie, odległość od
innego przejściach, czas potrzebny na przejście, możliwość przejścia drogi dwupasmowej w ciągu / występowanie wysepek, sygnalizację świetlną lub jej brak, oznakowanie
przejścia, widoczność czy wreszcie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy projektu, dokonując diagnozy, byli świadomi wielu aspektów wpływających na poszczególne zastosowania (np.
REKLAMA

trwające lub planowane prace remontowe,
konieczność „wyjścia na przeciw” kierowcom i uwzględnienia również ich racji, ograniczenia finansowe i infrastrukturalne itd.).
- Nie mamy na co narzekać. Generalnie
jest bezpiecznie – mówili. - Oczywiście są
pewne elementy warte uwagi, które należy zmienić, ale większość przejść spełnia
ogólnie przyjęte normy.
Cenna zdaje się być opinia przedstawiciela leszczyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, pana
Jędrzeja Antkowiaka, który pomimo niepełnosprawności (p. Jędrzej jest osobą
niedowidzącą) stara się być osobą mobilną i aktywną społecznie. Zapytany o jego
ocenę przejść dla pieszych i dostosowanie
ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
zaznaczył, że w zasadzie we wszystkich
starszych (i ostatnimi czasy niemodernizowanych) przejściach brakuje tzw. progów ryflowanych (żółtych progów z wypustkami poprzedzających wejście na
jezdnię), a żadne przejście (również nowe lub niedawno modernizowane)

– z jednym wyjątkiem (Al. Jana Pawła
II, na wysokości ul. Leszczyńskich) – nie
dysponuje udźwiękowieniem. Jak jednak
dodał, jest świadomy tego, że koszty takich udogodnień są spore i że w dużej
mierze to one stanowią dla przedstawicieli magistratu barierę... nie do przejścia.
Ostatecznie najlepiej oceniono nowo powstałe przejścia: w ciągu ul. 17 Stycznia
(wyniesione przejście na wysokości „Polo Market”) oraz przejścia wokół Ronda im. Opatrnego. Tym dwóm lokalizacjom przyznano najwyższą notę. Z kolei
na drugim biegunie znalazło się przejście
podziemne w ciągu Al. Jana Pawła II (na
wysokości pływalni). To miejsce oceniono najsurowiej. Zwrócono uwagę m.in.
na brak poręczy „przecinających” rozległe schody, brak stosownych oznaczeń
na schodach (pionowych widocznych dla
wchodzących do góry i poziomych na
pierwszym i ostatnim stopniu dla schodzących w dół) czy brak ryflowanych

progów przed schodami.
- Znamy problem. Przejście przejdzie
gruntowną modernizację w ramach przebudowy drogi krajowej numer 12 – podkreślał prezydent Leszna Łukasz Borowiak w trakcie spotkania w leszczyńskim
Ratuszu będącym podsumowaniem akcji.
Jednocześnie chwalił inicjatywę i dziękował seniorom za wykonanie zadania. Jak
stwierdził, przekazany mu raport jest cennym źródłem informacji. - Gratuluję pomysłu i dziękuję za jego realizację. Oby
jak najwięcej tego typu inicjatyw oddolnych w naszym mieście.
Przygotowany przez seniorów raport został przekazany m.in. do Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie.
Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020.
TEKST: MICHAŁ DUDKA

# OGŁOSZENIA
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Policjant
z psem u boku

Zwierzęta fascynowały go od zawsze, zresztą sam jest posiadaczem kilku psów. Kiedy tylko dowiedział się, że - będąc policjantem - ma szansę
zostać przewodnikiem psa, od razu zaświeciły mu się oczy. A kiedy padło pytanie, czy rzeczywiście tego chce, decyzję podjął w trzy minuty.
Zawsze interesowała go praca w służbach mundurowych, a kiedy do wyboru miał wojsko i policję, postawił na tę
drugą formację. Wybór nie był łatwy, ale
klamka zapadła i w szeregi policjantów
trafił w 2001 roku.
- W pierwszych miesiącach służby kandydackiej spotkałem przewodnika psa
służbowego. Opowiedział mi o pracy w
policji z psem. Przyjrzałem się jego codziennej służbie i relacjom ze zwierzęciem. Stwierdziłem, że ten rodzaj zadań
najbardziej by mi odpowiadał - służba z
czworonogiem u boku - tłumaczy Mateusz Bober.
Trafił na listę oczekujących, wszak nie
tak prosto zyskać czworonożnego przyjaciela do zadań specjalnych. W jego przypadku poszło szybko, bo tak się złożyło, że ktoś wypadł z listy oczekujących,
zwolniło się miejsce i on dostał swoją
szansę.
- Miałem telefon z krótkim pytaniem:
chcesz zostać przewodnikiem? Masz
trzy minuty na decyzję w tej sprawie
- opowiada.
Krótko i treściwie, jak to w policji. Ale
tutaj żadne trzy minuty nie były potrzebne, wystarczyło kilkanaście sekund i Mateusz Bober utwierdził się w przekonaniu, że to jest właśnie ten moment i to, na
co czekał. Z decyzją nie zwlekał.

- Wszedłem w to bez zastanowienia
- zaznacza.
Jedyny ośrodek zajmujący się szkoleniem psów dla potrzeb policji znajduje się w Sułkowicach. A już tak z kronikarskiego obowiązku jego pełna nazwa
brzmi: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Zakład Kynologii Policyjnej w
Sułkowicach.
- Pokazali nam 200 psów i spośród tej
wielkiej gromady zwierząt wstępnie przystosowanych pod policyjne potrzeby można było wybrać własnego. Wybrałem, a
później mój pies trafił na testy, aby uzyskać 100 procent pewności, że absolutnie nadaje się do służby. W takiej sytuacji sprawdzane są jego zdolności
fizyczne, psychiczne oraz socjalizacyjne
- opowiada.
Z wybranym czworonogiem więź zacieśniał przez pół roku. To były wspólne
spacery, zabawy i szkolenia. Z psem jak
z człowiekiem, a może nawet trochę lepiej, bo kiedy pies już właścicielowi służy, to go nie zawiedzie. Tutaj policjant
musi liczyć na psa i pies na policjanta.
Dobrze wyszkolony czworonóg nie zawaha się zainterweniować, kiedy jego
panu dzieje się krzywda. Pies doskonale
czuje, kiedy i na ile może sobie pozwolić,
kiedy zagrożenie jest realne, a kiedy może odpuścić.

Z pierwszym psem patrolowo-tropiącym
Mateusz Bober współpracował do 2015
roku. I chociaż jako policjant jest twardy,
nie ukrywa, że łzy pokulały się po policzkach, kiedy Rubin odszedł z tego świata.
Tak zwyczajnie, po ludzku.
- To był owczarek niemiecki długowłosy.
Świetnie radził sobie z rozpraszaniem tłumów idealnie nadawał się do zatrzymywania osób posiadających niebezpieczne
przedmioty - opowiada policjant.
Dobrze wyszkolony funkcjonariusz ze
świetnie współpracującym psem ma niesamowitą siłę rażenia. Szacuje się, że w
przypadku zamieszek wykonuje pracę
odpowiadającą dziesięciu mundurowym.
A kiedy w bezpośredniej konfrontacji
przestępca próbuje dyskutować z policjantem, pies potrafi skutecznie ukrócić
zapędy gagatka.
- Kiedy byłem w towarzystwie Rubina,
nikt nie mógł do mnie podejść, tak mnie
pilnował. Potrafił zrobić krzywde, nawet
w kagańcu. Z drugiej strony bardzo lubił dzieci, które mogły z nim robić właściwie wszystko. Taki miał charakter. Często
brałem go do domu na weekendy - opowiada Mateusz Bober.
Obecnie policjant ma pod swoją opieką Kiarę, krzyżówkę owczarka niemieckiego z owczarkiem belgijskim malinois. Jest to pies specjalnie przeszkolony do

wykrywania zapachów materiałów wybuchowych. Współpracuje również z Jadwigą. Nie, to nie jakaś starsza pani, to
kolejny czworonóg patrolowo-tropiący,
czyli do nieco innych zadań niż Kiara.
- Nie będzie chyba niczym nadzwyczajnym jeśli powiem, że przewodnik psów
musi lubić swoich podopiecznych. To jest
przecież ciągłe sprzątanie po nich i sierść
wciskająca się w najmniej oczekiwane
miejsca. Praca z psami dodaje adrenaliny. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy podchodzi się do potencjalnego materiału wybuchowego - podsumowuje M. Bober.
Jako przewodnik psów policyjnych wiele podróżuje po Polsce, zabezpieczając
najważniejsze imprezy. Trzeba sprawdzić, czy w miejscu, gdzie pojawi się
ktoś ważny nie ma materiałów wybuchowych lub innych potencjalnie niebezpiecznych substancji.
Pan Mateusz bardzo lubi to, co robi,
chociaż praca z psami mocno go szufladkuje. Jest specjalistą w swojej dziedzinie,
specjalistą cennym, ponieważ dobranie
nowego duetu człowiek-pies to lata pracy
i szereg wyrzeczeń. A w domu też czekają na niego psy, bo ma również swoje,
prywatne czworonogi.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# MOTORYZACJA

Pamiętacie ten kultowy model? W drugim kwartale 2019 roku ponownie wyjedzie na polskie drogi.
To będzie połączenie solidności Toyoty z nowymi
technologiami, gdyż samochód zostanie wyposażony w dwa silniki - spalinowy i elektryczny.

(69/2018)

Toyota Camry | Legenda
w hybrydowej odsłonie
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tarsze modele tego samochodu do dzisiaj jeżdżą po
polskich drogach, chociaż
ich produkcję zakończono wiele
lat temu. Wiele osób z rozrzewnieniem wspomina ten model,
który dzięki swoim gabarytom
idealnie nadawał się do różnych
zastosowań. Toyota postanowiła powrócić na rynek z kultową
Toyotą Camry ósmej generacji.
Samochód w wersji europejskiej zadebiutował na początku października podczas salonu samochodowego w Paryżu
i w tym samym czasie zaczął być
pokazywany przedpremierowo w polskich salonach. Była to
znakomita okazja, aby nie tylko
poznać nowe auto, ale również,
aby je zamówić. W ciągu zaledwie dwóch tygodni klienci zamówili 50 egzemplarzy pojazdu.
Wariantem najchętniej wybieranym jest wersja Executive wyposażona we wszystkie systemy bezpieczeństwa. W kręgu

zainteresowania przyszłych
właścicieli jest także wersja Executive z pakietem VIP, a także
wersja Prestige, która pozycjonowana jest pośrodku wersji
wyposażeniowych. Jeśli patrzeć
na kolory lakierów, najchętniej
zamawiano samochody z czarnym lakierem, grafitowy brąz,
a także białą perłę.
- Ogromne zainteresowanie powracającą po latach Camry potwierdza, że polscy miłośnicy
marki czekali na ten model. Polski rynek może okazać się kluczowym dla tego auta w Europie
i pokazuje, że rodzimi kierowcy
nadal doceniają klasyczne reprezentacyjne sedany - powiedział
Robert Mularczyk, PR Senior
Manager Toyota Motor Poland.
Takie podejście klientów potwierdzają także wyniki sondy
przygotowanej przez niezależny portal motoryzacyjny Wybór Kierowców. Kiedy padło pytanie o najciekawszą premierę

salonu samochodowego w Paryżu, najwięcej, bo prawie 10,6
procent respondentów wskazało właśnie na Toyotę Camry.
- Europejska Toyota patrzy na
Polskę jako najbardziej perspektywiczny rynek dla tego auta zaznacza R. Mularczyk.
Przyjrzyjmy się nieco nowej odsłonie Camry, która pozycjonowana jest w motoryzacyjnym
segmencie D. Auto będzie dostępne z napędem hybrydowym rozwijającym 218 KM.
Napęd został zaprojektowany
w oparciu o silnik spalinowy
o pojemności 2,5 litrów oraz
elektryczny, czyli jest to wariant hybrydowy. Dzięki temu
samochód do "setki" będzie
rozpędzał się w 8,3 sekundy.
Auto to nie tylko sam silnik, liczy się również piękny wygląd,
gdyż dzisiaj pojazdy są prawdziwymi perełkami designu.
Nowa Camry została zaprojektowana na platformie łączącej

dynamikę, przyjemność z jazdy z wysoką jakością konstrukcji i wykończenia. Samochód
ma przestronne wnętrze i jest
sztywno zestrojony. W środku
auto jest tak zaprojektowane,
że kierowca i pasażerowie mają wszystko pod ręką. W najbogatszych wersjach wyposażeniowych można spodziewać się
systemu audio klasy premium
firmy JBL, a także trzech wyświetlaczy - 10-calowego kolorowego wyświetlacza Head-up Display, 7-calowego ekranu
umieszczonego między zegarami, a także 8-calowego ekranu
dotykowego z systemem multimedialnym Toyota Touch 2.

Camry ósmej generacji kosztuje w przedsprzedaży od
139.900 złotych w wersji Comfort. W jej skład wchodzą między innymi pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense
z aktywnym tempomatem, reflektory bi-LED, 17-calowe felgi
aluminiowe, system multimedialny z ekranem 7-calowym
oraz kamerą cofania, systemem
"inteligentny kluczyk", a także
czujnikami parkowania z przodu i z tyłu.
Produkcja nowego modelu
rozpocznie się w lutym 2019
roku, a pierwsze egzemplarze
trafią do właścicieli w drugim
kwartale 2019.

TOYOTA Mikołajczak Leszno
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
64-100 Leszno
tel. 65 529 63 13
www.toyotamikolajczak.pl
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Szpital w Lesznie ma nową p
może przyjąć więcej pacjen
Lecznica będzie zabezpieczać pacjentów w promieniu około 80 kilometrów od Leszna, a stany nagłe nie będą opóźniać zabiegów planowych. Wojewódzki Szpital Zespolony ma obecnie najnowocześniejszy angiograf w Polsce, co pozwala między innymi skuteczniej
i bezpieczniej leczyć zawały.

L

eszczyński szpital od grudnia 2016
roku prowadzi usługi w zakresie
kardiologii inwazyjnej, ale do tej
pory dysponował tylko jedną pracownią.
To było zbyt mało jak na potrzeby mieszkańców regionu.
- Dzięki nowej pracowni, którą właśnie oddaliśmy do użytku, chorzy z zawałami będą
mieli swoją ścieżkę leczenia, a jednocześnie
- dzięki drugiej pracowni - zapewnimy bezpieczeństwo pacjentom planowym. Każda
z tych pracowni będzie obsługiwana przez
dwa odrębne zespoły lekarskie - mówi Tomasz Karmiński, dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Lesznie (na zdjęciu po lewej stronie).
Stworzenie drugiej pracowni hemodynamiki było możliwe dzięki zaangażowaniu samorządów przy wsparciu środków
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nowy angiograf, czyli najważniejsze urządzenie w pracowni, jej serce, kosztowało
2.020.000 złotych, tymczasem adaptacja
pomieszczeń i zaplecza pod pracownię

pochłonęły 1.600.000 złotych. Starostwo
Powiatowe w Lesznie wyłożyło 50.000
złotych na defibrylator oraz wózki anestezjologiczne, kolejne pieniądze podarowali prywatni sponsorzy - Leszczyńska Fabryka Pomp, Awilux Polska, Spinko oraz
Ciesiółka Auto Group. Ponadto środki na dodatkowy sprzęt na inne szpitalne oddziały wyłożyły samorządy miasta
Leszna (300.000 złotych), Krzemieniewa (10.000 złotych), Rydzyny (20.000
złotych) oraz położonej w sąsiednim województwie dolnośląskim Góry (50.000
złotych).

Wyższy poziom referencji,
większa kasa
Zofia Szalczyk, przewodnicząca sejmiku
województwa wielkopolskiego, podkreśliła, że kwestia ochrony zdrowia jest zadaniem priorytetowym, a szpital w Lesznie pełni funkcję lecznicy wojewódzkiej
i zarazem powiatowej. Musi zapewniać
zatem usługi zarówno na podstawowym,

Nowy angiograf kosztował ponad 2.000.000 złotych.

# ZDROWIE
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pracownię hemodynamiki,
ntów z zawałami

Oficjalne uruchomienie nowej pracowni hemodynamiki, w której będą przyjmowani przede wszystkim pacjenci wymagający natychmiastowej pomocy.
jak i na wyższym, bardziej specjalistycznym poziomie.
- Otwarcie nowej pracowni i wdrożenie
usług z nią związanych daje szansę na
rozwój szpitala. Przypomnijmy, że dyrektor Karmiński przejmował lecznice z długami, a teraz szpital z tych długów powoli
wychodzi. Konieczne jest jednak otwieranie nowych kierunków świadczeń medycznych - tłumaczyła przewodnicząca.
Kwestią nierozstrzygniętą pozostaje podniesienie leszczyńskiemu szpitalowi referencji z poziomu drugiego na poziom
trzeci.
- Wszyscy powinniśmy zabiegać o to, aby
szpital uzyskał trzeci poziom referencji,
czyli wyższą kategorię usług, co ma bezpośrednie przełożenie na wyższy poziom
finansowania. To pomoże także w szybszej restrukturyzacji szpitala - zaznaczyła Z. Szalczyk.
Dyrektor Karmiński podkreślił, że plany
rozwojowe są śmiałe. W przyszłości miałaby zostać uruchomiona radiologia, co
jednak wiąże się z ogromnymi kosztami

Angiograf to jedno - tutaj widzimy sterownię pracowni.
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wynikającymi z konieczności adaptacji pomieszczeń, które muszą być zabezpieczone przed promieniowaniem. Coraz
śmielej mówi się o usługach, które byłyby
zalążkiem oddziału geriatrycznego.
- Czujemy i widzimy, że nasze relacje z narodowym Funduszem Zdrowia
idą w dobrą stronę - zaznaczył dyrektor
Karmiński.

Lepiej dla pacjenta
W obliczu uruchomienia nowej pracowni konieczne staje się uzyskanie wyższych kwot na finansowanie usług z zakresu kardiologii inwazyjnej. Pieniądze
są w systemie, trzeba jednak po nie sięgnąć. Teraz jest po temu szczególna okazja, gdyż leszczyński szpital dysponuje
najnowocześniejszym w Polsce angiografem w swojej klasie i trzeba go wykorzystać dla dobra pacjentów. Urządzenie
marki Philips jest tak skonstruowane, że
dba zarówno o pacjenta, któremu podawane jest zdecydowanie mniej kontrastu,
jak również o personel, który otrzymuje

wyższy komfort pracy na sprzęcie. Docent Arkadiusz Derkacz, kierownik Pracowni Hemodynamiki w leszczyńskim
szpitalu, zwrócił uwagę, jak wiele zabiegów wykonano od początku uruchomienia kardiologii inwazyjnej. W 2017 roku
było to około 1000 zabiegów koronarografii, z czego 600 dotyczyło ostrych zespołów wieńcowych, a w tym roku było
już 900 koronarografii.
- Po pierwszym roku, dzięki posiadanej
aparaturze i ilości wykonanych zabiegów, staliśmy się certyfikowanym ośrodkiem kardiologii inwazyjnej kategorii B,
czyli najwyższej, jaką może otrzymać pracownia hemodynamiki nie znajdująca się
w tym samym obiekcie, w którym jest kardiochirurgia. Z tego bardzo się cieszymy podkreślił kierownik pracowni.

Co nowego?
Jak mówi docent Derkacz, leszczyńska
kardiologia wprowadziła do użytku nowy, udoskonalony rodzaj stentów zakładanych pacjentom. Od strony naczynia

uwalniają one specjalny lek, a od środka przeciwciała, które wyłapują z krwioobiegu komórki, prowadzące do opłaszczenia stentu. Dzięki temu szybko znikają
metalowe elementy, w których potencjalnie mogłoby dojść do zakrzepu. Ponadto niedługo ma zostać przeprowadzony
pierwszy zabieg krioablacji, polegający
na eliminacji patologii z wykorzystaniem
zimna.
Szef pracowni zauważył, że od początku
lat dziewięćdziesiątych spada liczba osób
umierających na choroby sercowo-naczyniowe. Co prawda w ostatnim czasie spadek ten wyhamował i niewykluczone, że
nastąpi niewielki wzrost, ale statystycznie rzecz biorąc jest o wiele lepiej niż było kiedyś.
- Niestety, wciąż jeszcze mamy niekorzystne przyzwyczajenia żywieniowe - duże ilości tłuszczu w diecie i mało ruchu,
chociaż tendencja ta zaczyna się zmieniać
i jest to coraz bardziej widoczne - podkreśla docent Derkacz.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Docent Arkadiusz Derkacz.

Testowy fotel na oddziale dziecięcym
- Jest noc, dziecko budzi się, nie jest w domu, nie widzi mamy, nie widzi taty. Rekonwalescencja nie przebiega tak, jak
powinna. Hasło jest krótkie - miejsce rodzica jest przy dziecku - mówi Adam Kośmider, radny i działacz PiS. - Przytaczam ten przykład, ponieważ kilka tygodni temu na facebooku zauważyłem post jednej z matek. Kobieta szukała łóżka
polowego, aby mogła zostać w szpitalu przy dziecku. Wtedy
nie mogłem jej pomóc, bo takim łóżkiem nie dysponowałem. Sprawę rozeznałem razem z kolegą Piotrem Jóźwiakiem i postanowiliśmy kupić specjalny fotel, który może służyć zarówno do siedzenia, jak i do leżenia.
Fotel taki stanowi zdecydowanie lepsze rozwiązanie
niż klasyczne łóżko polowe. Jest wygodny i zajmuje
mniej miejsca.
- Dzięki temu mama może być przy dziecku w komfortowych warunkach - zapewnia Piotr Jóźwiak, wiceprezydenta Leszna.
Taki składany fotel kosztował 1200 złotych i został sfinansowany przez Adama Kośmidra i Piotra Jóźwiaka.
Docelowo przydałoby się od 20 do 30 takich foteli,
gdyż obecnie rodzice nocują przy dzieciach na przynoszonych z domu krzesłach lub leżankach.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
AUTOPROMOCJA
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O dopalaczach i ochronie zdrowia

Krótką wizytę złożył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie wiceminister zdrowia Zbigniew Król. W mieście był przejazdem
podczas powrotu z Legnicy, a głównym tematem spotkania była kwestia dopalaczy i ochrony zdrowia.
- Cieszymy się, że pan minister wizytuje w takich miejscach,
w których medycyna wygląda
inaczej niż w dużych ośrodkach
akademickich - zaznaczył dyrektor szpitala Tomasz Karmiński. Wszak pacjenci wszędzie chorują tak samo, a nas szpital jest na
pierwszej linii frontu.
Minister, z wykształcenia lekarz, zwrócił uwagę na kłopoty, z którymi boryka się system
ochrony zdrowia.
- Sam prowadziłem szpitale
i wiem, jaki to jest ciężki kawałek
chleba, jakie są problemy. Z tego
powodu dostrzegam potrzebę inwestowania i wspierania dobrym
słowem tych ludzi, którzy funkcjonują we frontowych instytucjach - zaznaczył.
Paląca kwestią nieodmiennie

pozostaje finansowanie usług
medycznych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Nie od dziś wiadomo,
że pieniądze przeznaczane na ten
cel są niewystarczające. Chodzi głównie o wynagrodzenia
ryczałtowe dla jednostek ochrony zdrowia, chociaż w tej chwili
centrala NFZ-tu dzieli dodatkowe 1,2 miliarda złotych uruchomione przez ministrów finansów
oraz zdrowia. Część tych pieniędzy trafi również do Wielkopolski, w tym z pewnością do leszczyńskiego szpitala.
Problematyczne jest szczególnie
finansowanie takich specjalności jak interna i chirurgia ogólna.
Wprawdzie od ubiegłego roku
traktowane są one jako priorytetowe, ale w ślad za tym muszą

iść również większe pieniądze
z kontraktów.
- Potwierdzamy, że najbardziej deficytową działalnością jest właśnie
podstawowe zabezpieczenie, czyli
wspomniana już chirurgia, interna,
pediatria i ginekologia - zaznaczył
dyrektor leszczyńskiego szpitala T.
Karmiński.
Dodatkowe pieniądze przydałyby się także leszczyńskiej kardiologii, dlatego trwają prace nad poszerzeniem kontraktu
z NFZ. Jest to jednak dość
skomplikowana procedura, która
wymaga zmiany istniejącego już
planu finansowego.
- Chodzi o około 3.000.000 do
4.000.000 złotych rocznie - przyznaje dyrektor Karmiński.
Z drugiej strony kłopotliwe pozostają sprawy kadrowe

i wzrost wynagrodzeń dla sektora ochrony zdrowia, szczególnie młodych lekarzy i personelu
pielęgniarskiego.
- Na szczęście pojawiają się pozytywne sygnały, gdyż w tym roku po raz pierwszy więcej osób
wybrało studia pielęgniarskie zaznaczył wiceminister.
Tymczasem w szpitalu leszczyńskim w styczniu przyszłego roku 30 pielęgniarek osiągnie
wiek emerytalny i tę lukę trzeba
będzie zapełnić. Podobnie rzecz
ma się z lekarzami, zwłaszcza
w niektórych specjalnościach.
Wiceminister Zbigniew Król
odniósł się także do kwestii tak
zwanej ustawy o dopalaczach.
Przypomnijmy, że w tym temacie mocno angażował i angażuje
się wiceprezydent Leszna Piotr

Jóźwiak. Dzięki przeforsowaniu
zmian w przepisach dopalacze
formalnie stały się narkotykami,
a to już pozwala na zupełnie inny zakres interwencji przez odpowiednie służby.
- Problem z dopalaczami mamy
w Polsce od 8 lat i nie mogliśmy
nadążyć za inwencją przestępców, którzy produkowali różne substancje, zmieniając skład
chemiczny i nadając im odmienne nazwy. Prześcigali nas w ten
sposób, uniemożliwiając skutecznie działanie - podkreślił Z.
Król, dodając, że konferencja
zorganizowana w marcu przez
wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka
wpłynęła na przyspieszenie prac
legislacyjnych.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Rolnicze cuda za
Dacie wiarę, że w Kościanie stworzono unikatowe wozy asenizacyjne Rexager będące swoistym przyczynkiem do dyskusji na temat
rozwoju branży w całym światku rolniczym? Za sprawą premiery na targach Agro-Show 2018 w Bednarach narobiły tyle szumu, że mówi się o nich w całej Europie. To bez wątpienia znak przyszłości, jeden z wyraźniejszych drogowskazów dla całego rolniczego świata. A
wszystko to zasługa firmy Meprozet i Zakładu Badawczo-Rozwojowego Agro z Kościana…

P

race badawczo projektowe nad
stworzeniem innowacyjnych wozów asenizacyjnych marki Rexager wyposażonych w urządzenia do
ekologicznego rozlewania gnojowicy
na pole trwały ponad dwa lata.
- To nie tylko nowe produkty, ale w ogóle nowy brand klasy premium w naszej
firmie – podkreśla Marcin Marciniak,
główny konstruktor w firmie Meprozet
Kościan. - Beczkowozy Rexager wyróżniają się na tle innych wozów praktycznie w każdym aspekcie, począwszy od
nowoczesnego designu i rozmiaru, przez
znaczne zaawansowanie technologiczne, po pełne zautomatyzowanie. Produkty podobnej jakości i o podobnych możliwościach ma w ofercie zaledwie kilka
firm na całym świecie, w Polsce tylko my.

„Rexager” znaczy „król pola”, a dobór
nazwy nie jest przypadkiem. Wozy mają pojemność bagatela 18 i 24 tysięcy litrów i razem z budzącym podziw
osprzętem (współpracującymi z automatycznym systemem regulacji dawki
talerzowym aplikatorem doglebowym
lub dozownikiem naglebowym o szerokości nawet 24 metrów) ważą po blisko 15 ton. Z wielu elementów wyposażenia warto zwrócić uwagę m.in. na
bardzo duże koła o średnicy 170 cm
z możliwością zamontowania centralnego systemu pompowania kół (co
znacznie redukujące opory toczenia
przekładające się na zmniejszanie zużycia opon i paliwa), dyszel i zestaw kołowy zawieszone hydraulicznie (poprawiające komfort jazdy i zwiększające

funkcjonalność beczkowozu), elektro–
hydrauliczny układ wymuszenia skrętu kół, podnośnik tylny trójpunktowy
(pozwalający na zawieszenie osprzętu
do rozlewania) czy teleskopowe ramię
pompowe podwójnie łamane z pompą wirnikową o wydajności maksymalnej do 9 tysięcy litrów na minutę! Zaawansowana hydraulika w połączeniu
ze sterownikiem pozwoliła na usprawnienie i automatyzację sterowania
sprowadzając realizację wielu złożonych funkcji do... przyciśnięcia jednego
przycisku. To wszystko to zaledwie niewielka część wielu innowacyjnych rozwiązań wpływających na zwiększenie
wydajności i efektywności pracy.
- Komfort użytkowania wozów asenizacyjnych Rexager jest nieporównywalnie

większy w stosunku do beczkowozów
dotychczas dostępnych na polskim rynku. Tworząc nową markę zrobiliśmy nie
jeden, ale dwa kroki do przodu. Gonimy albo już dogoniliśmy największych
producentów w Europie. Rozwijamy
się i mamy nadzieję, że Rexager spotka
się z ogromnym zainteresowaniem potencjalnych klientów. Póki co wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że
tak właśnie będzie – zaznacza dyrektor ds. postępu i rozwoju Przemysław
Juskowiak.
Beczkowozy Rexager po raz pierwszy zostały zaprezentowane przedstawicielom branży, w tym potencjalnym klientom, w trakcie Agro-Show
2018 w Bednarach, we wrześniu tego roku. Zainteresowanie nimi było

miedzą
olbrzymie. Budziły podziw i uznanie,
również w oczach konkurencji, o czym
pracownicy Meprozet mieli przyjemność wielokrotnie słyszeć. Prezentacja rodziła mnóstwo pytań, zarówno
wśród doświadczonych gospodarzy,
jak i młodzieży pasjonującej się rolnictwem. W skrócie, zwiedzający stoisko
kościańskiej firmy byli zachwyceni.
- To dobrze rokuje. Zainteresowanie wozami Rexager już teraz jest bardzo duże.
Niemniej przed nami jeszcze sporo pracy w kontekście doszlifowania naszych
diamentów i ich wypromowania na
rynku, nie tylko polskim, ale także zagranicznym – stwierdza Juskowiak.
- Ten cały szum wokół naszych nowych
produktów i wszystkie miłe słowa bardzo cieszą, napawają nas dumą i optymizmem, a jednocześnie dają motywacyjnego kopa do dalszego działania. Za
nami dwa lata nieprzespanych nocy, ale
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bezwzględnie było warto – mówi konstruktor Dominik Linka, jeden z głównych twórców wozów Rexager. I dodaje: - Zrobiliśmy już bardzo wiele, ale
jeszcze więcej przed nami. Śmiało możemy powiedzieć, że teraz, z taką ofertą, cały rolniczy świat na nas czeka.
A my nie zawiedziemy.
- Wielokrotnie słyszeliśmy, że to jest
wręcz niemożliwe, aby w Polsce coś takiego powstało. Udowodniliśmy, że
można i sprawiliśmy, że Kościan stał się
jeszcze bardziej wyraźnym ośrodkiem
na rolniczej mapie Europy. To właśnie
tutaj, w firmie Meprozet, dzieją się cuda
– kończy Marcin Marciniak.
Czy na polskim, a może nawet europejskim rynku rolniczym szykuje się
przełom? Tego jeszcze nie wiemy, ale
mocno ściskamy kciuki, aby tak się
stało – i to za sprawą naszych przyjaciół zza miedzy.

Rexager to zupełnie nowy brand klasy premium kościańskiej firmy Meprozet
kojarzonej głównie z ocynkowanych beczkowozów, które zauważyć można na
drogach i polach praktycznie w całej Polsce.
W promocji wozów Rexager firma Meprozet wspierana jest przez wydawcę „Leszczyniaka” spółkę MTL Media, której przedstawiciele również uczestniczyli w Agro-Show 2018 i prezentowali nowe produkty. Na zdjęciu Michał
Dudka z MTL Media w towarzystwie Dominika Linki, jednego z głównych
twórców marki Rexager.
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Od małego zakładu stolarskieg
Firma stawia na wysokiej jak
Wyroby powstające w leszczyńskim przedsiębiorstwie trafiają do wymagających klientów na zachodzie Europy. Są dostępne w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii, a teraz firma otwiera się także na klientów z Polski, dla których wytwarza produkty z różnych gatunków
drewna pod własną marką.

L

ata sześćdziesiąte ubiegłego wieku.
W Lesznie przy ulicy Świerczewskiego,
dziś Przeciwlotników, Czesław Barczyński prowadzi zakład stolarski. Firma zajmuje się meblarstwem. Spod ręki stolarza wychodzą nie tylko klasyczne meble, ale też
okna i drzwi. Otrzymuje też zamówienia
nietypowe. Dla kościoła pod wezwaniem
Świętego Krzyża w Lesznie przygotowuje cały drewniany wystrój wnętrza - robi
drzwi wewnętrzne, ławki oraz konfesjonały.
Po latach rodzinny biznes przejmuje Ryszard Barczyński, jego syn. Utrzymuje dawny profil produkcji, jednak zakład postanawia przenieść w nowe miejsce. I tak w 1987
roku rodzinna firma rozpoczyna funkcjonowanie w Zaborowie przy ulicy Złotniczej.
- Już wtedy część towarów wytwarzanych

w firmie ojca idzie na eksport - mówi Tomasz Barczyński, dziś współwłaściciel
rodzinnej firmy.
Z biegiem czasu przedsiębiorstwo
modernizuje się, szuka swojej drogi.
W 2006 roku zakład stolarski zostaje
przemianowany na "Manufakturę Drewna". Firma profiluje się w kierunku produkcji stołów i mebli z drewna litego
na zamówienie klienta, ale wciąż działa w Zaborowie. W 2013 roku do firmy
wchodzi Tomasz Barczyński, syn Ryszarda i zaczyna działać na rzecz rozwoju
przedsiębiorstwa.
- Postawiłem na zwiększenie skali produkcji i pozyskanie nowych klientów.
Konsekwencją tych działań była inwestycja w nowy zakład, a nade wszystko

stworzenie dobrych warunków pracy
naszym pracownikom - mówi Tomasz
Barczyński.
Od dwóch miesięcy zakład działa w nowej lokalizacji przy ulicy Usługowej 26
w Lesznie. To nowoczesna, przestronna hala w położonej na południu miasta strefie przemysłowej I.D.E.A. Do
tego powstał nowy budynek socjalny i w przygotowaniu jest część biurowa wraz z ekspozycją, na której będzie można zobaczyć na żywo firmowe
wyroby.
Przedsiębiorstwo nastawione jest na
produkcję wyrobów z drewna litego,
które eksportuje na rynki zachodnie.
Produkty z Leszna trafiają obecnie do
Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Firma

idzie w jakość, którą teraz chce zaoferować klientom krajowym oczekującym
elegancji i trwałości. Z tego też powodu
z przedsiębiorstwem współpracują designerzy z pomysłami na cudeńka z litego drewna.
Produkcja w "Manufakturze Drewna"
wymaga wyspecjalizowanej kadry, która
na obróbce materiału i tworzeniu mebli
zna się jak mało kto. W każdy mebel powstający w firmie pracownicy wkładają
serce, co doskonale widać podczas obserwacji procesu produkcyjnego.
- Głównym materiałem wykorzystywanym w naszej firmie jest drewno dębowe,
bukowe, jesionowe oraz orzech - wymienia T. Barczyński.
Współwłaściciel firmy ciepło wypowiada
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ego do "Manufaktury Drewna".
kości wyroby z drewna litego
wzrostowi wolumenu produkcji będzie
poszukiwać nowych pracowników specjalizujących się w pracach stolarskich.
Zainteresowani już mogą się zgłaszać.
A już niebawem produkty przedsiębiorstwa będzie można obejrzeć na żywo
na wspomnianej wcześniej ekspozycji.
Już teraz z wyrobami "Manufaktury
Drewna" można zapoznać się na internetowej stronie pod adresem www.manufakturadrewna.pl.

Manufaktura Drewna
ul. Usługowa 26
64-100 Leszno
tel. 695-595-185

(70/2018)

się o fachowcach, z którymi współpracuje. Właśnie ze względu na ludzi postawił na rozwój firmy tutaj, w Lesznie. Tereny strefy inwestycyjnej I.D.E.A. nadają
się do tego znakomicie z jeszcze jednego powodu - to bliskości węzła Leszno
Południe, który otwiera drogę do takich
ośrodków jak Wrocław, Poznań oraz zapewnia świetną komunikację z ważnymi z punktu widzenia firmy rynkami
zagranicznymi.
- Cieszę się też, że w nowym zakładzie możemy zapewnić bardzo dobre warunki
pracy naszym pracownikom. Zainwestowaliśmy w instalacje wychwytujące pyły powstające podczas obróbki drewna
i zadbaliśmy o bardzo dobrą wentylację
lakierni. Te inwestycje nie były tanie, ale
chodziło o to, aby przekładały się na komfort pracy w tym miejscu - podkreśla T.
Barczyński.
"Manufaktura Drewna" dzięki stałemu

Stacja filtrująca powietrze z pyłu oraz silos na trociny - w nowym obiekcie dzieki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii pracuje się zdecydowanie lepiej.
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Wyniki wyborów samorządowych w Lesznie - ile g
OKRĘG WYBORCZY NR 1
Lista nr 4 - KKW Platforma .Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
1. Mroczkowska Barbara 1059
2. Górzny Przemysław 659
3. Matecki Jacek 591
4. Włodarczak Michał 147
5. Bukowski Rafał 206
6. Dankowska Adela 135
7. Grelewicz Marek 222
8. Górniak-Zielonka Justyna 82
Lista nr 5 - KKW SLD Lewica Razem
1. Banasik Grażyna 384
2. Kusior Tomasz 209
3. Krajna Krystian 79
4. Pudlicka Cecylia 120
5. Polsakiewicz Dominik 19
6. Grzelczak Beata 29
7. Piwoński Paweł 19
8. Kosicki Feliks 57
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Jóźwiak Piotr 606
2. Ratajczak Stefania 492
3. Foryńska Barbara 99
4. Guciński Rafał 84
5. Gumienny Andrzej 33
6. Czajka Jan 25
7. Maciuk Edyta 29
8. Grygiel Małgorzata 58
Lista nr 12 - KWW PL 18 Łukasza Borowiaka
1. Skrzypczak Michał 585
2. Hojnacka Beata 361
3. Maćkowiak Krystian 420
4. Mulczyńska Kamila 238
5. Rudzki Piotr 116
6. Plewa Agnieszka 235
7. Małecka Katarzyna 79
8. Zgaiński Mikołaj 152

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Lista nr 4 - KKW Platforma .Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
1. Rusiecki Grzegorz 1347
2. Wein Marek 351
3. Machowiak Adriana 89
4. Fil Grażyna 82
5. Buler Wiktoria 37
6. Polewicz Wioletta 34
7. Tomaszyk Stanisław 25
Lista nr 5 - KKW SLD Lewica Razem
1. Ganowicz Aleksander 212
2. Korza Włodzimierz 58
3. Ławniczak Jolanta 57
4. Majchrzak Daniel 24
5. Walczak Lucyna 24
6. Quandt-Voloshyn Beata 6
7. Kościański Wiesław 37
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Nowacki Mariusz 523
2. Hebisz Jacek 147
3. Piwońska Barbara 153
4. Jakubowska Małgorzata 101
5. Sokalla Grażyna 24
6. Szymański Adrian 42
7. Świętek Michał 50
Lista nr 12 - KWW PL 18 Łukasza Borowiaka
1. Mocek Sławomir 917
2. Baksalary Lidia 233
3. Rosik Krzysztof 233
4. Zator-Peljan Joanna 25
5. Gwardiak Mateusz 23
6. Dworczak Sylwia 100
7. Mytych Adam 317
Lista nr 13 - KWW Leszno dla Mieszkańców
1. Schaschner Kamila 11
2. Bilewicz Diana 17

3. Śmigowski Jan 0
4. Franka Monika 12
5. Szymendera Józef 4
OKRĘG WYBORCZY NR 3
Lista nr 4 - KKW Platforma .Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
1. Zielonka Jarosław 670
2. Feliczak-Przybyła Edyta 296
3. Sacha Jacek 208
4. Józefowicz Patryk 145
5. Adamska Adrianna 80
6. Mruk Grzegorz 145
7. Nowaczyk Beata 64
Lista nr 5 - KKW SLD Lewica Razem
1. Herman Grzegorz 291
2. Greźlikowski Zbigniew 39
3. Kaczmarek Ireneusz 42
4. Kubiak Sylwia 27
5. Glapiak Karolina 23
6. Pytlik Andżelika 13
7. Ganowicz Marek 91
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Kośmider Adam 532
2. Szymczak Damian 227
3. Witczak Justyna 103
4. Stępczak Jakub 60
5. Piech Tomasz 79
6. Kurasiak-Firlej Mirosława 16
7. Piekarczyk Anna 53
Lista nr 12 - KWW PL 18 Łukasza Borowiaka
1. Borowiak Łukasz 1311
2. Kotomska Hanna 324
3. Gancarz Aurelia 45
4. Zarembska-Marciniak Edyta 56
5. Musielak Mariusz 26
6. Bartosz Dominika 75
7. Kucza Mikołaj 32
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głosów otrzymali radni, jak podzielono mandaty
Lista nr 13 - KWW Leszno dla Mieszkańców
1. Ksiąg Barbara 8
2. Lech Sławomir 6
3. Matuszak Justyna 9
4. Walczak Ryszard 10
5. Szymendera Marianna 11
OKRĘG WYBORCZY NR 4
Lista nr 4 - KKW Platforma .Nowoczesna
Koalicja Obywatelska
1. Mikołajczak Tomasz 678
2. Adamczak Jacek 460
3. Wybieralski Krzysztof 84
4. Wielebska Alicja 74
5. Cieśla Alina 128
6. Szpilakowski Andrzej 407
7. Szudra Krystyna 224

8. Sadowska Sylwia 223
9. Rączka Dariusz 227
Lista nr 5 - KKW SLD Lewica Razem
1. Kaźmierczak Bernardyna 479
2. Zimniak Wojciech 181
3. Poślednik Bolesław 102
4. Tomków Sławomir 48
5. Gnaciński Zdzisław 17
6. Zajączkowska Krystyna 9
7. Chwat Roksana 10
8. Sterna Monika 23
9. Michalak Marian 26
Lista nr 10 - KW Prawo i Sprawiedliwość
1. Jęcz Kazimierz 657
2. Kasperski Leszek 368
3. Sołtysik Danuta 140

KTO
UZYSKAŁ MANDAT?
Barbara Mroczkowska
Przemysław Górzny
Jacek Matecki
Piotr Jóźwiak
Michał Skrzypczak
Krystian Maćkowiak
Grzegorz Rusiecki
Marek Wein
Mariusz Nowacki
Sławomir Mocek

PODZIAŁ MANDATÓW
W RADZIE MIASTA LESZNA:
Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska | 9
SLD Lewica Razem | 1
Prawo i Sprawiedliwość | 4
PL 18 | 9

4. Szydlewski Rafał 86
5. Białasik Szymon 96
6. Miler Zofia 38
7. Kurzawski Bogdan 71
8. Fiebich Dobrochna 85
9. Soszyńska Magdalena 34
Lista nr 12 - KWW PL 18 Łukasza Borowiaka
1. Malepszy Tomasz 875
2. Lewandowska Monika 258
3. Więckowiak Piotr 587
4. Petrus-Schmidt Aleksandra 807
5. Kapitan Edyta 192
6. Majer Marzena 67
7. Dudkowiak Jarosław 52
8. Borowiak Maciej 130
9. Nawrocka Wanda 149

Adam Mytych
Jarosław Zielonka
Edyta Feliczak-Przybyła
Adam Kośmider
Łukasz Borowiak
Hanna Kotomska
Tomasz Mikołajczak
Jacek Adamczak
Bernardyna Kaźmierczak
Kazimierz Jęcz
Tomasz Malepszy
Piotr Więckowiak
Aleksandra Petrus-Schmidt

WYBORY NA PREZYDENTA LESZNA:
Grażyna Banasik | 581 | 2,16%
Łukasz Borowiak | 14355 | 53,47%
Adam Kośmider | 2839 | 10,57%
Grzegorz Rusiecki | 8897 | 33,14%
Kamila Schaschner | 175 | 0,65%
Prezydentem w I turze został wybrany dotychczasowy włodarz Łukasz Borowiak.
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Wyniki wyborów do Rady Powiatu Leszczyńskiego
KTO UZYSKAŁ MANDAT
I ILE OTRZYMAŁ GŁOSÓW?
Jan Szkudlarczyk | 802
Jan Sobczak | 445
Marcin Barczyk | 844
Karol Neumann | 481
Irena Grobelna | 422
Marian Mielcarek | 514
Stanisław Matuszewski | 574

PODZIAŁ MANDATÓW
W RADZIE POWIATU LESZCZYŃSKIEGO:

Remigiusz Leciejewski | 904
Karol Lis | 192
Józef Buszewicz | 526
Grzegorz Brzeskot | 461
Wojciech Antoniak | 537
Tomasz Szulc | 277
Halina Florek | 1184
Stanisław Kasperski | 584
Rafał Jagodzik | 488
Jolanta Zamiatała | 550
Polskie Stronnictwo Ludowe | 8
Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska | 5
Prawo i Sprawiedliwość | 3
Blok Obywatelski | 1

Wyniki wyborów w gminie Rydzyna
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?
PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE MIEJSKIEJ RYDZYNY:
Polskie Stronnictwo Ludowe | 1
KWW Bonifacego Skrzypczaka | 2
KWW Kornela Malcherka | 11
KWW Przyszłość dla Pomykowa | 1

WYBORY NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA:
Kornel Malcherek | 3970 | 93,48%
Obecnie urzędujący burmistrz nie miał kontrkandydata, toteż
mieszkańcy głosowali za utrzymaniem przez niego stanowiska lub
przeciwko. Burmistrz uzyskał znaczące poparcie mieszkańców gminy Rydzyna.

Piotr Patek | 175
Roman Skiba | 301
Bonifacy Skrzypczak | 341
Grażyna Dembicka | bez głosowania
Jan Nawrotkiewicz | 198
Marek Pietrzak | bez głosowania
Krystyna Rypińska | 202
Marcin Pierzchała | bez głosowania
Leszek Skrobała | 126
Karol Dembicki | 100
Marcin Urbanowicz | bez głosowania
Agnieszka Kasprowiak | 100
Radosław Kulus | 167
Marcin Otto | 215
Jan Pawelski | 141
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Wyniki wyborów w gminie Krzemieniewo
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY GMINY KRZEMIENIEWO.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO:
Marek Garbacz | 1708 | 44,11%
Radosław Sobecki | 2164 | 55,89%

Bernadeta Busz | 132
Henryka Przybylska | 155
Aleksandra Kolasińska | 175
Roman Długi | 160
Leszek Kruk | 124
Mirosław Wasiółka | 212
Jolanta Adamczak | 158
Michał Michalski | 195
Katarzyna Wysocka | 90
Tomasz Adamczak | 112
Krystian Dutkiewicz | 109
Marcin Kmieć | 155
Mirosław Krysztofiak | 108
Andrzej Banaszak | 201
Piotr Majchrzak | 125

Wyniki wyborów w gminie Osieczna
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY MIEJSKIEJ OSIECZNEJ.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIECZNA:
Stanisław Glapiak | 2965 | 76,14%
Jacek Samolak | 929 | 23,86%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE MIEJSKIEJ OSIECZNEJ:
KWW SLD Lewica Razem | 1
KWW Stanisława Glapiaka | 12
KWW Ewy Pietraszewskiej | 1
KWW Romana Lewickiego | 1

Renata Helińska | 165
Jakub Kolberg | 152
Roman Lewicki | 181
Marek Kozak | 152
Mirosław Forszpaniak | bez głosowania
Paula Juskowiak | 268
Mariusz Mikołajczak | bez głosowania
Robert Jaraczewski | bez głosowania
Jarosław Glapiak | 191
Ewa Pietraszewska | 126
Krystyna Krajewska | 183
Zbigniew Forszpaniak | 136
Sebastian Łagoda | 153
Przemysław Skowronek | 98
Robert Skrzypek | 147
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Wyniki wyborów w gminie Lipno
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY GMINY LIPNO.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA WÓJTA GMINY LIPNO:
Jacek Karmiński | 1420 | 39,69%
Łukasz Litka | 2158 | 60,31%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE GMINY LIPNO:
KWW Łukasz Litki | 9
KWW Jacka Karmińskiego | 5
KWW Sylwestra Przydrożnego | 1

Jacek Pawłowski | 73
Jeannette Krauze | 151
Grzegorz Michalski | 107
Bartosz Zięba | 158
Iwona Lorenc-Zimniak | 140
Marta Lipka | 171
Miłosz Nadol | 212
Anna Menes | 93
Sylwester Przydrożny | 122
Paweł Górzny | 124
Marcin Grobelny | 201
Edyta Krysiewicz | 118
Katarzyna Stachowiak | 114
Agnieszka Francke | 102
Joanna Płonka | 126

Wyniki wyborów w gminie Święciechowa
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA WÓJTA GMINY ŚWIĘCIECHOWA:
Marek Lorych | 2049 | 64,62%
Bogna Rusiecka-Kłodnicka | 1122 | 35,38%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE GMINY ŚWIĘCIECHOWA:
KWW Marka Lorycha | 8
KWW Aktywnie z Bogną Rusiecką-Kłodnicką | 7

Marcin Tajchert | 121
Maria Kin | 118
Tomasz Gorwa | 176
Longina Raburska | 226
Edyta Borowczak | 173
Jerzy Machowiak | 117
Jerzy Kołodziej | bez głosowania
Lucyna Marciniak | 116
Dominiku Dudzisz | 67
Krzysztof Kołacki | 181
Dariusz Matuszewski | 170
Anna Wasilewska | 76
Mikołaj Kostaniak | 99
Dawid Nowaczyk | 105
Anna Urbańska | 93
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Wyniki wyborów w gminie Włoszakowice
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY GMINY WŁOSZAKOWICE.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE:
Grażyna Głuszak | 450 | 10,77%
Robert Kasperczak | 2107 | 50,41%
Piotr Kois | 559 | 13,37%
Stanisław Waligóra | 1064 | 25,45%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE GMINY WŁOSZAKOWICE:
KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 6
KWW Obywatelski | 6
KWW Dla Dobra Gminy | 3

Aneta Szaferska-Poczekaj | 94
Marek Wąsowicz | 162
Maria Rzeźniczak | 108
Irena Przezbór | 217
Karol Wilczak | 126
Mariusz Sujecki | 111
Jerzy Resler | 124
Helena Sobecka | 73
Hanna Michalska | 164
Bartosz Zając | 127
Izabela Gbór | 182
Mariusz Szady | 132
Zenon Poloch | 97
Dorota Langner | 104
Kazimierz Kurpisz | 134

Wyniki wyborów w gminie Wijewo
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY GMINY WIJEWO.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA WÓJTA GMINY WIJEWO:
Mieczysław Drożdżyński | 1073 | 53,17%
Radosław Zamiatała | 945 | 46,83%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE GMINY WIJEWO:
KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 8
KWW Dla Dobra Gminy Wijewo | 7

Tomasz Furmańczak | 74
Marta Pietrzykowska | 83
Maria Rąk | 84
Irena Talaga | 84
Józef Pukacki | 59
Ryszard Woźniak | 74
Justyna Nadolna | 88
Robert Mikołajczuk | 43
Edward Nyczko | 66
Cecylia Gąda | 71
Danuta Leśna | 97
Barbara Górna-Szulc | 103
Marian Jurgawka | 64
Grzegorz Kowalaszek | 87
Radosław Zamiatała | 146
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Wyniki wyborów w gminie Bojanowo
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY MIEJSKIEJ GMINY BOJANOWO.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOJANOWO:
Maciej Dubiel | 1809 | 50,22%
Ireneusz Młynek | 1179 | 32,73%
Ewa Szczepaniak | 614 | 17,05%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE MIEJSKIEJ GMINY BOJANOWO:
KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 1
KW Samorządowa Akcja Wyborcza | 5
KWW Macieja Dubiela | 9

Waldemar Czerwiński | 177
Jan Moryson | 170
Ilona Pazoła-Szymańska | 120
Tomasz Wałkiewicz | 144
Tomasz Woźniczka | 142
Jan Kubis | 163
Alina Broniarz | 127
Renata Jagodzik | 136
Jarosław Bartkowiak | 105
Dariusz Stachowiak | 102
Ewa Szczepaniak | 114
Sebastian Miekisz | 131
Karolina Salomon | 102
Beata Bura | 86
Bogumiła Woźniak | 83

Wyniki wyborów w gminie Poniec
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY MIEJSKIEJ GMINY PONIEC.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PONIEC:
Agata Kluczyk | 1150 | 37,95%
Jacek Widyński | 1880 | 62,05%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE MIEJSKIEJ GMINY PONIEC:
KWW Nasza Gmina Poniec | 15

Aneta Wrotyńska | 152
Paulina Zielińska | 117
Jerzy Kusz | 183
Dariusz Kieliś | 161
Tadeusz Twardy | 200
Barbara Mendyka | 140
Krzysztof Matecki | 98
Zdzisław Zdęga | 113
Mariusz Nowak | bez głosowania
Piotr Jańczak | bez głosowania
Marcin Stróżyński | bez głosowania
Stanisław Machowski | bez głosowania
Ewa Kończak | 99
Łucja Markowska | bez głosowania
Ryszard Sikorski | bez głosowania

# WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
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Wyniki wyborów w gminie Krzywiń
WYNIKI WYBORÓW
DO RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA.
KTO UZYSKAŁ MANDAT?

WYBORY NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ:
Leszek Majchrzak | 2335 | 48,79%
Jacek Nowak | 2451 | 51,21%

PODZIAŁ MANDATÓW W RADZIE MIEJSKIEJ KRZYWINIA:
KWW Współpraca i Dialog Obranym Kierunkiem | 6
KW Stowarzyszenie Aktywny Samorząd | 9

Krystyna Motławska | 295
Hanna Grobelna | 329
Andrzej Kaczmarek | 131
Beata Cugier | 174
Jan Musielak | 230
Hanna Frankiewicz | 183
Paweł Wawrzyniak | bez głosowania
Zbigniew Zieliński | 173
Joanna Ziętkiewicz | 181
Agnieszka Łagodzka | 128
Paweł Michałowicz | 189
Mateusz Walczak | 187
Władysław Konieczny | 152
Marta Bzymek | 272
Stanisław Dolak | 134

Ilu wyborców znajduje się
Wyniki wyborów
do Sejmiku Województwa w poszczególnych gminach
regionu leszczyńskiego?
Wielkopolskiego
KTO Z NASZEGO REGIONU UZYSKAŁ MANDAT DO SEJMIKU?
Ewa Panowicz | 15.624
Wiesław Szczepański | 11.107
Marek Sowa | 21.425

PODZIAŁ MANDATÓW
W SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:
KWW Bezpartyjni Samorządowcy | 1
KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 7
KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska | 15
KKW SLD Lewica Razem | 3
KW Prawo i Sprawiedliwość | 13
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Pierwszy dzwonek,

czyli gdzie pójdziemy z torbami
Kilka tygodni temu minął okres beztroskiej kanikuły, a w szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Uczniowie rozpoczęli dziesięciomiesięczną wyprawę po wiedzę. Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 miała miejsce w nowym budynku. Przeniesiono
się z wysłużonego już budynku na Rynku Zaborowskim do nowego przy ul. Henrykowskiej.

P

rzeniesienie szkoły bywa tematem dyskusyjnym. Problemem może być lokalizacja czy brak dogodnego połączenia
komunikacyjnego prowadzącego do placówki. Warto jednak pamiętać, że najważniejsze jest dobro
uczniów i zadbanie o komfortowe
warunki do nauki. Poniżej przedstawiam przykłady przenosin placówek edukacyjnych mających
miejsce w dziejach Leszna.

Gimnazjum Leszczyńskie
Zacznijmy od najsłynniejszej
szkoły w dawnym mieście, leszczyńskiego gimnazjum. Założenie
jej łączone jest z rodem Leszczyńskich. Wykładowcą w niej był
wybitny pedagog i twórca oślej
ławki, Jan Amos Komeński. Za
jego rektoratu szkoła cieszyła się

renomą, także daleko poza granicami miasta. W późniejszych latach, pod panowaniem pruskim,
traciła swój prestiż. Przyczyny takiego stanu rzeczy próbowano
doszukiwać się w braku mieszkań dla uczniów, a te powodowane były nękającymi miasto pożarami. Gimnazjum początkowo
mieściło się na placu przy kościele świętego Jana i zajmowało ten
budynek do roku 1845. Wtedy zlikwidowano okazały portal wejściowy i przeznaczono budynek
na mieszkania. Gimnazjum przeniesiono do Pałacu Sułkowskich.
Po blisko czterdziestu latach nastąpiła kolejna zmiana adresu.
Tym razem przeniesiono je na sąsiednią działkę do nowo wybudowanego gmachu, zajmowanego
obecnie przez między innymi III
Liceum Ogólnokształcące.

Gimnazjum Żeńskie
Na początku lat dwudziestych
ubiegłego wieku pojawił się pomysł przeprowadzki Gimnazjum Żeńskiego, znajdującego
się wówczas w gmachu obecnego Zespołu Szkół Ekonomicznych. Na miejsce docelowe wybrano okazałą kamienicę
należącą do Jerzego Rolla przy
ulicy Jagiellońskiej 3. Gmina
miasta Leszna przystąpiła do realizacji planu i zakupiła dom za
2.100.000 mk. (tak podaje dokument) w polskiej walucie. Przygotowano dokumentację techniczną i… czekano na zgodę od
komisji edukacji. Tej jednak nie
uzyskano, a w uzasadnieniu czytamy, że budynek nie nadaje się
na użytek szkolny. Rozmieszczenie okien w pomieszczeniu

ubikacji od podwórza uniemożliwia przerobienia na klasę, ponieważ światło padałoby tylko
na pierwszą ławkę. Dziedziniec
szkolny jest zbyt mały, aby mógł
być używany jako miejsce dla
ruchu uczniów. Komisja poleciła
przeprowadzenie remontu obecnego gimnazjum, będącego budynkiem wolnostojącym i położonym w większej odległości od
ulicy.

Szkoła Podstawowa nr 13
Wiosną 1992 roku rozpoczęto montaż Szkoły Podstawowej
nr 13. Ofiarowana została przez
partnerskie miasto z Holandii
– Deurne. Od początku wzbudzała spore zainteresowanie.
Różniła się od wiekowych gmachów uniwersyteckich nie tylko

wyglądem, ale i dźwiękiem, jaki w niej słyszano. W tych drugich regularnie słyszy się skrzypiący parkiet. W "trzynastce"
natomiast, regularnie można było słyszeć odgłos „ruchomych”
ścian podczas przebiegania uczniów przez szkolny korytarz.
Mimo to uczęszczający do popularnej „kartonówy”, wspominają z uśmiechem czas spędzony w jej murach (co prawda
przysłowiowych w tym przypadku). U progu XXI wieku szkoła
przeniosła się do nowoczesnego
obiektu położonego po drugiej
stronie osiedlowego lasku, a zamontowane w niej szafki stały
się obiektem zazdrości uczniów
innych szkół.
TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA

ZDJĘCIA I REPRODUKCJE: MATEUSZ GOŁEMBKA

Jagiellońska 3 współcześnie.

Początki Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie.

Budynek mieszkalny miasta Leszna przewidziany na Gimnazjum Żeńskie.

# OPOWIEŚĆ KRYMINALNA
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Kara grzywny za pobicie człowieka
Arnold G. ewidentnie szukał guza, bo odmówiono mu sprzedaży alkoholu - tak wynika z zeznań jednego ze świadków pobicia mężczyzny.
Właśnie alkohol i zaczepki miały być powodem wybuchu awantury. Sprawcy jego pobicia zostali ukarani, ale pokrzywdzony już nie żyje.

Z

akotłowało się, zakurzyło, że aż kierowcy przejeżdżający pobliską drogą przyglądali się temu, co dzieje się na stacji paliw. Podglądać zajścia nie
omieszkały również inne osoby, które akurat
w bardziej lub mniej przypadkowych okolicznościach znalazły się w bezpośrednim
sąsiedztwie placówki.
Już wtedy pojawiło się przekonanie, że bez
interwencji policji się nie obędzie. No i policja rzeczywiście przyjechała. A co na stacji?
Na stacji, bez koszulki, leżał pokrzywdzony
Arnold G. Miał obrażenia ciała - otarty naskórek w okolicy klatki piersiowej, pleców i rąk.
- Powiedział, że pobili go mężczyźni siedzący w pobliskim ogródku piwnym - mówi jeden z policjantów, który brał udział w interwencji. - Poszkodowany był pobudzony
i wyraźnie szukał konfrontacji ze sprawcami
pobicia. Chcąc nie chcąc, musieliśmy zakuć
go w kajdanki.
Policja obejrzała zapisy monitoringu dostępnego na stacji i na tej podstawie przystąpiła do zatrzymania sprawców pobicia. Wytypowano pięć osób, które znajdowały się
w ogródku. Tak opisują zatrzymanie podejrzanych policjanci, którzy byli na miejscu:

zachowywali się wobec nas w sposób arogancki i lekceważący, nagrywali nas telefonami komórkowymi.
W takich okolicznościach trzeba było wezwać posiłki, które ujarzmiły napastników
i zawiozły na dołek. Wszyscy znajdowali się
pod wpływem alkoholu.
Arnold G. opowiedział, że na stację w miejscowości K. przyjechał skuterem. Później ze
znajomym pił piwo. I na tym podobno jego
pamięć się skończyła.
- Pamiętam tylko tyle, że przyjechała policja
i że znalazłem się w szpitalu, ale trudno powiedzieć, z jakiego powodu. Później przyjechał po mnie ojciec, a dziś rano, jak wstałem, czułem, że szczypie mnie czoło. O tym,
że zostałem pobity, dowiedziałem się od policjanta - tłumaczył nazajutrz po zajściu.
Maciej N., jeden z podejrzanych, powiedział, że brał udział w pobiciu, ale znajdował
się pod wpływem alkoholu. Adrian B. nie
przyznał się do zarzutów, twierdząc, że nie
brał udziału w bójce.
- Nie uderzyłem tego mężczyzny - odnosił
się do Arnolda G. - Poszedłem tylko po to,
aby ich rozdzielić.
Ich, czyli pozostałych uczestników

bójki. Fabian Z. nie kwestionował swojej
roli w sprawie, przyznając, że brał udział
w bójce:
- Ten mężczyzna prosił nas, abyśmy coś mu
kupili, bo nie chcieli mu sprzedać. Później stał
się agresywny, zaczepny. Dyskutował z moim szwagrem, a następnie zaczęli się szarpać
- wspomina mężczyzna. - Potknęli się o krawężnik i szarpanina trwała nadal. Stałem naprzeciwko tego agresywnego mężczyzny i też
kilka razy go kopnąłem i uderzyłem pięścią.
Przyznaję, puściły mi nerwy, ale żałuję tego, co
się wydarzyło.
Kolejny uczestnik bójki, Marian C. wyjaśniał,
że próbował stać się rozjemcą, który zwaśnione strony uwolni od postępującej agresji.
- Ale nikogo nie uderzyłem, dlatego nie
przyznaję się do zarzutów - tłumaczył.
Ostatni z podejrzanych, Kamil W. powiedział wprost, że stanął w obronie swojego
wuja, którego Arnold G. bił i że sam wdał
się w awanturę.
- Myślę, że zareagowałem zbyt pochopnie
- skwitował.
Z grona podejrzanych wyłączony został
Adrian B., gdyż uznano na podstawie zapisów monitoringu, że rzeczywiście nie

brał udziału w incydencie. W akcie oskarżenia pozostałym mężczyznom zarzucono
udział w bójce, narażając Arnolda G. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
Wszyscy stanęli przed sądem, jednak proces, z uwagi na różne przeszkody, mocno się
przeciągnął.
Jeden ze świadków wprost powiedział
przed Temidą, że tamtego dnia Arnold G.
ewidentnie szukał guza, bo odmówiono mu
sprzedaży alkoholu. Na przestrzeni czasu,
kiedy trwało postępowanie, sąd odebrał wiadomość, że pokrzywdzony Arnold G. zmarł.
To jednak w żaden sposób nie wpłynęło na
przebieg procesu. Sąd ostatecznie uznał, że
Maciej N., Fabian Z., Marian C. i Kamil W.
są winni popełnienia zarzucanego im przestępstwa. Każdemu z nich sąd wymierzył
karę grzywny w wysokości po 1500 złotych,
a poza tym muszą pokryć koszty i opłaty sądowe w łącznej wysokości po 350 złotych.
Wyrok jest prawomocny.
PS Imiona i inicjały nazwisk bohaterów
tekstu oraz niektóre fakty zostały zmienione
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
REKLAMA
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Przytul dziecko i powi
jak bardzo jest dla cie
Z perspektywy dorosłych problemy dzieci wydają się być mało znaczące, wręcz przyziemne. Tymczasem dla kształtującego się człowieka niejeden kłopot urasta do rangi sprawy nie do przejścia. We współczesnym, pozornie idealnym, rozpędzonym świecie pełnym wyzwań i różnorakich oczekiwań warto o tym pamiętać. O tym, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, jak się zachować i w jaki sposób reagować na problemy młodych ludzi, z Justyną Witczak, leszczyńskim psychologiem i pedagogiem, rozmawia Łukasz Domagała.
- Ostatnio w leszczyńskim ratuszu odbyła się konferencja dla nauczycieli, podczas której opowiadała pani o problemach naszych dzieci i młodzieży. Czy
pod tym względem odstajemy jakoś od
tego, co obserwuje się w kraju?
- Młodzież ma podobne problemy w całej Polsce i statystycznie niczym się nie
wyróżniamy. Zdecydowanie ciekawsze
w kwestii zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży są wyniki badania przeprowadzonego przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie na próbie 650 uczniów ze szkół
każdego szczebla. Na pytania o źródła
stresu ankietowani odpowiadali, że jest
nimi przede wszystkim szkoła, a w niej
nauczyciele, a dalej koledzy i koleżanki. Na dalszych miejscach pojawiały się
problemy związane z relacjami rodzinnymi. Pozytywne jest w tym wszystkim to,
że rozwiązania problemów młodzi ludzie
poszukują w pierwszej kolejności w domu, podczas rozmów z rodzicami.
- To chyba dobra informacja.
- Zgadza się, zwłaszcza, że podczas rozmów z rodzicami znajdują ukojenie.
Trzeba jednak pamiętać, że są również
tematy tabu, o których z rodzicami już
się tak chętnie nie rozmawia.
- To znaczy?
- To są zazwyczaj tematy dotyczące okresu dojrzewania, związane z seksualnością, poszukiwaniem własnej identyfikacji
seksualnej. Są młodzi ludzie, którzy dostrzegają w tej sferze swoją inność, wypierają ją ze swojej głowy bojąc się porozmawiać z rodzicami.
- Jeżeli nie z rodzicami, to w takim razie z kim próbują podejmować takie
trudne tematy?
- Decydując się na podjęcie tematów z tej
sfery przeważnie wybierają starsze rodzeństwo albo przyjaciół. Z drugiej strony

pojawia się strach, że tak wstydliwe kwestie mogą zostać źle odebrane przez rówieśników. Mówiąc wprost boją się wyśmiania, negatywnej oceny, zwłaszcza, że
sami siebie nie akceptują we własnej skórze, z własną osobowością. W konsekwencji próbują tłumić emocje, co prowadzi
do takich zdarzeń jak na przykład samookaleczenia czy angażowanie się w różne
dziwne portale internetowe. Mam na myśli takie strony, gdzie wprost instruuje się
ludzi, jak mają postępować, kiedy się nie
akceptują. A tam pojawiają się nawet sugestie, że najlepiej jest skończyć z życiem.
To są manipulacyjne grupy, bardzo niebezpieczne sprawy.

rzeczy jest tempo życia, również szkolnego. Nie mogą sobie poradzić w obliczu presji, jaką się na nich wywiera, bo
trzeba być lepszym, bardziej wydajnym,
bo należy spełniać czyjeś oczekiwania.
Podczas przerwy w jednej z ostatnich
konferencji, która odbywała się w elitarnej leszczyńskiej szkole, postanowiłam
porozmawiać z młodzieżą z pierwszej
klasy.

- Samookaleczanie brzmi poważnie.
- Zgadza się, ale kiedy ostatnio byłam
spotkaniu z młodymi ludźmi, dowiedziałam się od dziewczyn, z którymi rozmawiałam, że w pewnych kręgach takie zachowania stały się modne. Niepokojące
jest, że kiedy wywołany problemami ból
psychiczny młodego człowieka staje się
nie do zniesienia, sposobem na nadejście ulgi jest właśnie akt samookaleczenia. Co ciekawe, niektórzy ukrywają okaleczone ciało, a inni - wprost przeciwnie
- eksponują te miejsca, bo chcą, aby zostało to zauważone. To taki sposób wołania o pomoc. Tłumienie emocji często
prowadzi także do różnych uzależnień
behawioralnych.

- Jakby nie patrzeć już jakaś presja.
- Przekaz jest taki, że mamy w stosunku
do was wyższe oczekiwania niż w innej
szkole i to wywołuje niepokój. Oni już
się zastanawiali, czy sprostają temu wyzwaniu. Uważam, że ciągłe podkreślanie
przez nauczycieli, ile programu jest do
zrealizowania i narzucanie wysokiego
tempa nie jest właściwym podejściem.
A wystarczyłoby czasami wejść do klasy i zapytać po prostu: jak się czujecie?
To zdecydowanie rozluźniłoby atmosferę. Tę niezdrową atmosferę potęgują pytania rodziców, którzy z przerażeniem
wracają ze szkolnych zebrań, gdzie słyszą dokładnie to samo, co dzieci. Presja
jest wtedy podwójna, a przecież permanentny stres, ciągłe funkcjonowanie na
tak zwanym turbodoładowaniu bez jakiegokolwiek resetu kończy się stanami
depresyjnymi. Mówiąc wprost następuje
zmęczenie mózgu, a człowiek musi się
odprężać.

- Czyli?
- Chodzi o hazard, komputer, a także
parmareksję, czyli uzależnienie od diet
mające doprowadzić do uzyskania idealnego ciała.
- O parmareksji słyszę po raz pierwszy. Czy takie uzależnienie dawniej
istniało?
- To jest zupełnie nowe uzależnienie, które staje się obsesją osób nie potrafiących
się zaakceptować.

- I co mówili?
- Byli przerażeni, że już od początku roku szkolnego słyszą o wyjątkowym wyróżnieniu, bo dostali się do tej właśnie
szkoły.

- Czy to jest następstwo oglądania
w internecie czy telewizji idealnych
panów i pań wyglądających niczym
z obrazka?
- Zgadza się i nie chodzi tylko o ciało, ale
też o sposób bycia, styl życia. Coraz więcej młodych ludzi w wieku dojrzewania
chodzi do dietetyków, chociaż nie zawsze jest to konieczne. Kiedy przyglądam się tym wszystkim problemom, za
zatrważający uważam fakt, że w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w ostatnie wakacje brakowało
wolnych miejsc.
- Dlaczego?
- Bo trafiali tam młodzi ludzie ze stanami depresyjnymi czy depresjami. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że kolejnym
czynnikiem, który wpływa na ten stan

- Chciałbym zapytać o kwestię samobójstw wśród młodzieży. Czy bywają
takie przypadki?
- Takie zdarzenie zostało odnotowane w ubiegłym roku. 13-letni chłopiec
był wyśmiewany, bo nosił spodnie typu

rurki. Został nazwany przez rówieśników gejem, nie mógł sobie z tym poradzić i popełnił samobójstwo. To bardzo
przykre, że nie udało się w porę podjąć
interwencji.

- Czy w kontekście tej historii są jakieś sygnały ostrzegawcze, które pozwalają zauważyć, na przykład rodzicom, że z ich dzieckiem dzieje się coś
niedobrego?
- Z tym bywa różnie. Czasami dziecko
w domu przywdziewa maskę, bo nie
chce obciążać rodziców swoimi problemami. Ale prawda jest taka, że jeżeli
rodzic zna swoją pociechę, to najczęściej zauważy, że dzieje się coś niedobrego. Być może nie dowie się wprost,
o jaki problem chodzi, ale otrzymuje już
jakiś sygnał, który daje do myślenia, ma
punkt zaczepienia do interwencji.
- Podczas wspomnianej już konferencji
powiedziała pani, że dla dziecka bardzo
ważny jest kontakt z rodzicem, ale chodzi o kontakt jakościowy. Co to znaczy?
- Chodzi o kontakt na podłożu emocji,
a nie wspólne siedzenie na jednej kanapie i wpatrywanie się w smartfon. Albo jeszcze inaczej. Przychodzi dziecko
ze szkoły do domu i słyszy od rodziców
tylko pytanie jak tam w szkole, albo jaką ocenę dostało. Kontakt jakościowy
to wnikanie w głąb emocji, rozmowy
o tym, że dziecko pokłóciło się w szkole z kolegą, a rodzic chce o tym rozmawiać i chce pomóc rozwikłać problem.
Takim najlepszym momentem do rozmów może być na przykład pora wspólnego obiadu. Nie wstydźmy się dać dziecku czy nastolatkowi do zrozumienia, jak
bardzo jest dla nas ważny. Przytulmy go
nawet, pogłaskajmy po głowie. Oni tego
potrzebują.
- Znaczy się niekoniecznie wyłącznie
kieszonkowe, tylko rozmowa.
- A wydawać by się mogło, że ten, który
dostaje kieszonkowe cieszy się i to mu
w zupełności wystarcza. Wcale tak nie
jest. Często młodzież podczas spotkań
tak mi mówi: a tata zupełnie nie rozumie, że mi nie o pieniądze chodzi.
- W takim razie zadam inne pytanie.

Czy 40 czy 30 lat temu nie było takich problemów? Wydaje się, że nikt
o tym nie mówił, że takie tematy nie
istniały…
- Inaczej wyglądało życie, inna była rzeczywistość, inny był styl wychowania.
Dzieci bawiły się w grupach, na podwórkach, gdzie tworzyły się więzi.
- Nie przez smartfon.
- Twarzą w twarz, poprzez wspólną zabawę. A dzisiaj mamy inną rzeczywistość,
postęp cywilizacyjny, który - o czym należy pamiętać - niesie za sobą nie tylko
pozytywne, ale też negatywne skutki.
- Co pani może poradzić rodzicom?
- Na szczęście obserwuję, że rodzice
mają coraz większą świadomość problemów. Dostrzegają, że czasami trzeba
skorzystać z pomocy specjalisty, bo ich
metody się wyczerpały. Dawniej wstydem było przyznać się do rodzicielskiej
porażki, dziś jest inaczej. Każdy ma prawo popełniać błędy, czasami nieświadomie. Często wystarczają dwa spotkania
ze specjalistą, aby zdiagnozować problem. I okazuje się, że kłopot dziecka jest
tak naprawdę kłopotem rodziców, którzy źle na dziecko oddziaływują.
- To znaczy?
- Na przykład dziecko nie radzi sobie ze
złością, z agresją. Tyle że często rodzice
zachowują się dokładnie tak samo. Następuje powielanie tych wzorców, co
oczywiście jest też podyktowane tym,
w jakich relacjach byli rodzice tych dzieci
ze swoimi rodzicami, czy w ich domach
rozmawiało się o emocjach, czy też nie.
- Czego rodzice nie powinni robić
względem własnych dzieci?
- Błędem jest powierzanie dzieciom
problemów świata dorosłych i - w konsekwencji - obciążanie nimi dziecka. Tak
się zdarza w rodzinach rozbitych, chociaż czasami nieświadomie. Warto o tym
pamiętać.
- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# SPORT
ŻUŻEL

SPORTY WALKI

Mistrzowie Polski na wizycie w Ratuszu. Zawodnicy, trenerzy i działacze Fogo
Unii Leszno, po niezwykle udanym sezonie i zdobyciu siedemnastego w historii
leszczyńskiego klubu mistrzostwa Polski, odebrali gratulacje od przedstawicieli władz miasta. Podczas spotkania podkreślano, że wyniki zarówno drużyny, jak
i indywidualne, są doskonałą promocją Leszna.
Podium na zakończenie. W Ostrowie Wielkopolskim odbył się turniej 66 Herbowy
Łańcuch Miasta Ostrowa, jedna z ostatnich imprez żużlowych w sezonie. Na najniższym stopniu podium stanął junior Fogo Unii Leszno Bartosz Smektała. Zwyciężył Grzegorz Walasek.
Tai Woffinden Indywidualnym Mistrzem Świata na Żużlu po raz trzeci. Brytyjczyk
postawił kropkę nad i wygrywając Grand Prix Polski w Toruniu. Trzeci na Motoarenie był leszczyński Byk Emil Sajfutdinow. W klasyfikacji generalnej Woffinden
(Sparta Wrocław) wyprzedził Bartosza Zmarzlika (Stal Gorzów), Fredrika Lindgrena (Włókniarz Czestochowa) i Macieja Janowskiego (Sparta Wrocław). W czołowej „ósemce” gwarantującej utrzymanie się w cyklu uplasował się wspomniany
Sajfutdinow.
Podsumowanie z nagrodami. Po zakończeniu zmagań ligowych w Warszawie zorganizowano galę podsumowującą ekstraligowy sezon, w trakcie której wręczono
„Szczakiele”, czyli wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Sporo wyróżnień trafiło do Leszna. Złotym Szczakielem nagrodzono Romana Jankowskiego, za„Drużynę
sezonu” uznano Fogo Unię Leszno, a juniorem sezonu został Bartosz Smektała.
Karty odkryte. Wiemy już niemal wszystko na temat przyszłorocznego cyklu
Grand Prix. W sumie zaplanowano 11 turniejów w 8 państwach. 3 z nich odbędą
się w Polsce (ale żaden w Lesznie). Wielki finał ma zostać zorganizowany w odległej Australii. Przygodę z Grand Prix, prawdopodobnie już na dobre, zakończył
trzykrotny mistrz świata Duńczyk Nicki Pedersen.
Uczestnicy Grand prix 2019: Tai Woffinden - Wielka Brytania, Bartosz Zmarzlik
- Polska, Fredrik Lindgren – Szwecja, Maciej Janowski - Polska, Greg Hancock –
USA, Artiom Łaguta – Rosja, Jason Doyle – Australia, Emil Sajfutdinow – Rosja
[czołowa ósemka tegorocznego cyklu], Patryk Dudek – Polska, Matej Zagar – Słowenia, Martin Vaculik – Słowacja, Leon Madsen – Dania [otrzymali dzikie karty],
Janusz Kołodziej – Polska, Niels Kristian Iversen – Dania, Antonio Lindbaeck –
Szwecja [awans z Grand Prix Challenge].

We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w kickboxingu.
Strażak OSP Gronowo Łukasz Mikołajczak, w kategorii do 84 kg, został mistrzem Polski w point-fightingu i brązowym medalistą w kick-light. W kategorii do 69 kg brązowy medal w point-fightingu wywalczył Adrian Kramarczyk, policjant KMP w Lesznie.
Reprezentująca szeregi klubu Kyokushin Leszno Amelia Glapiak wywalczyła złoty
medal Mistrzostw Polski, które odbyły się w Tarnowskich Górach. Z triumfu w kategorii juniorów młodszych do 50 kg cieszyła się po stoczeniu pięciu walk.
W leszczyńskiej hali Trapez zorganizowano Galę MMA „Leszczyńska Strefa Walki”. Komplet publiczności obejrzał w sumie 11 emocjonujących walk. Swój pojedynek wygrał m.in. reprezentant Bjj Invictus Leszno Bartek Słomiak. Mocnym
akcentem swoją obecność na gali zaznaczyli przedstawiciele Strefy Walki Oporówko, szczególnie w finałowej części wydarzenia. W przedostatnim pojedynku
Damian Kawecki rozprawił się z rywalem o ponad 20 kg cięższym. Z kolei w walce wieczoru złudzeń konkurentowi nie pozostawił Mariusz Mazur, wygrywając
w drugiej rundzie przez nokaut techniczny.

FUTSAL
Sporo strzelają. Aż 21 bramek padło w pierwszych trzech meczach pierwszoligowych z udziałem KS Futsal Leszno. Na dobry początek Leszczynianie rozbili w meczu wyjazdowym aż 0:8 Vamos Gdańsk. Niewiele gorzej zaprezentowali się w Białymstoku, gdzie rozprawili się z tamtejszym Heliosem 2:7. Z kolei przed własną
publicznością „tylko” zremisowali z głównym pretendentem do ligowego awansu
Constractem Lubawa 2:2.

KOSZYKÓWKA KOBIET
Raczej jest im kolorowo. Zawodniczki Tęczy Leszno mają za sobą cztery pierwsze
mecze tegorocznych rozgrywek I Ligi. W trzech z nich odniosły triumf (55:83 w Jeleniej Górze, 52:69 w Wodzisławiu Śląskim, 47:65 w Gorzowie Wielkopolskim), raz
przegrały (przed własną publicznością 55:74 z ekipą z Krakowem). Na tą chwilę
zajmują miejsce w środku tabeli I Ligi Kobiet.

PIŁKA RĘCZNA

PIŁKA NOŻNA
Dodatni bilans piłkarzy Stainer Polonii 1912 Leszno. W ostatnim czasie w Lesznie pokonali 4:1 Wartę Międzychód i dwukrotnie remisowali 1:1, najpierw z Victorią Września, a potem z Unią Swarzędz. W meczach wyjazdowych wygrali w Trzemesznie
0:2 i w Pniewach 0:3. Ostatnie wyniki pozwoliły na ucieczkę od miejsc spadkowych
i awans w ligowej tabeli. Po 15 kolejkach Leszczynianie zajmują 11 miejsce.

Szczypiorniści Realu Astromal Leszno w kratkę. W czterech ostatnich meczach
dwukrotnie zwyciężali (w Lesznie z Forzą Wrocław 27:24 i z Ostrovią Ostrów Wielkopolski 34:30) i dwukrotnie przegrywali (w Wieluniu 26:22 i w Poznaniu 23:21).
Po pięciu kolejkach podopieczni Macieja Wieruckiego zajmują czwarte miejsce
w ligowej tabeli.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

SIATKÓWKA

SZERMIERKA

BIEGI

Zapowiadali wielkie emocje i dotrzymują słowa. Koszykarze Jamalexu Polonii 1912 Leszno
od pierwszego meczu zażarcie walczą o każdy
punkt na pierwszoligowych parkietach. Podopieczni Łukasza Grudniewskiego rozgrywki
ligowe rozpoczęli od triumfu przed własną
publicznością 70:63 nad ekipą z Pruszkowa.
Potem rozprawili się w Kołobrzegu z tamtejszą
Kotwicą 56:76. We Wrocławiu ulegli liderowi
rozgrywek, drużynie FutureNet Śląsk 86:82.
W następnych 3 meczach nie znaleźli pogromcy. Wygrali kolejno: 103:64 z Pogonią Prudnik
w Lesznie, 80:83 z GKS-em w Tychach i 79:66
w Trapezie z Czarnymi Słupsk. Po 6 kolejkach
Leszczynianie zajmują w lidze trzecie miejsce.

Ze zmiennym szczęściem radzą sobie
na ligowych parkietach siatkarze UKS
9 Leszno. Po porażce w Osieczy z Mistrzami Wielkopolski 3:0, zwyciężyli
w Lesznie z liderem tabeli Salosem
Ostrów Wielkopolski 3:1, by wreszcie
ulec w Słupcy ze znacznie niżej notowanym zespołem 3:0.

Leszczynianka na fali. Florecistka IKS
Leszno Renata Tomczak wygrała drugi
już turniej zaliczany do Pucharu Polski
w kategorii juniorek. Tym razem nie
miała sobie równych w Bydgoszczy
i dzięki temu powiększyła swoją przewagę nad rywalkami w klasyfikacji
generalnej.

250 osób wzięło udział w III Biegu
Kibiców Unii Leszno im. Alfreda
Smoczyka. Pięciokilometrową trasę najszybciej pokonał Dawid Miaskowski z Leszna.Wśród kobiet najszybsza byłaWiktoria Rabiega.

SPADOCHRONIARSTWO
Trzy medale wywalczyli w Mistrzostwach Polski w Inowrocławiu skoczkowie Leszczyńskiego Stowarzyszenia Feniks. Dwa złote medale zdobył Lesław Sass, a brązowy krążek dorzucił Patryk Sterna.

Kilkaset osób sprawdziło swoją
kondycję w ramach 14. edycji testu Coopera na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie. 12-minutowy sprawdzian organizowany
jest w Lesznie dwa razy do roku.
OPRACOWANIE: MICHAŁ
DUDKA
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Grzybica paznokci? Odpowiedź: podolog
Infekcja grzybicza paznokci jest bardzo częstym problemem osób w różnym wieku. Objawia się początkowo
przebarwieniem płytki, najczęściej od strony wolnego
brzegu; postępując, zajmuje dalsze części w kierunku
macierzy paznokcia. Przy zaawansowanym stadium dochodzi do wykruszenia się
zajętego chorobotwórczymi
drobnoustrojami aparatu
paznokciowego.

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

Do zakażenia dochodzi najczęściej w konsekwencji urazów, także niewielkich, tzw.
mikrourazów, np. w przebiegu stale uciskającego lub ocierającego palce obuwia, braku
odpowiedniej higieny stóp,
utrzymującej się wilgoci (często u osób aktywnych fizycznie). Towarzyszy także często
nadmiernej potliwości.
Niezależnie od przyczyny,
postępowanie w przypadku

infekcji grzybiczej paznokci
jest najczęściej to samo i odbywa się w następujących
krokach:
1. Wykonanie badania mykologicznego, w celu potwierdzenia
infekcji i ustalenia jej rodzaju.
2. Oczyszczenie paznokci
zmienionych chorobowo .
3. Kontynuowanie terapii według zaleceń podologa lub
lekarza dermatologa w domu i odbywanie wizyt kontrolnych w gabinecie podologicznym lub lekarskim do
czasu uzyskania zdrowego
paznokcia.
Mimo, iż procedura nie jest
skomplikowana, nierzadko zdarza się, że terapia paznokci z infekcją grzybiczą
wydłuża się. Wpływ na to ma
wiele czynników, m.in.: niestosowanie się do zaleceń

lub pomijanie
niektórych jej
punktów, niewykluczenie przyczyny powstania
infekcji, niektóre
choroby, niewydolność krążeniowa, zmiany
atroficzne.
Załączony kolaż
zdjęć przedstawia przypadek
Pacjentk i PO DOlove, której
terapia została
poprowadzona zgodnie z przedstawionym wyżej schematem. W tym
przypadku, dobrymi rezultatami cieszyliśmy się począwszy
od pierwszej wizyty, uzyskując
paznokcie w jednolitym, estetycznym kolorze, po ostatnią
zakańczającą terapię i efekcie
końcowym, tj. pełną, zdrową
płytkę. Terapia w sumie trwała
7 miesięcy.

Jeżeli podejrzewasz u siebie
podobny problem, zachęcam
do skorzystania z konsultacji
w gabinecie podologicznym.
Dzięki zaopatrzeniu gabinetu w specjalistyczne narzędzia
i procedury, będziesz mógł
uzyskać zdrowe stopy. Nawet
wtedy, gdy z problemem zmagasz się od wielu lat.
(71/2018)
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Wchodzi facet na dyskotekę w Wołominie, ochroniarz go pyta:
- Ma pan pistolet?
- Nie.
- A może ma pan nóż?
- Nie.
- Siekierę?
- Nie.
- Kastecik?
- Nie, nie mam nic.
Ochroniarz rozbija butelkę, daje mu i
mówi:
- To niech pan chociaż to weźmie!
:-)
Do wytwórni pasztetów przyjechała
kontrola z sanepidu.
Inspektor pyta:
- Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę z zająca?
- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy
jeszcze koninę.
- A w jakich proporcjach?
- Pół na pół... Jeden zając, jeden koń.
:-)
Napadnięty przez uzbrojonego gościa
facet pyta:
- Czego chcesz?
- Twoich pieniędzy!
- Ale ja jestem politykiem!
- A... to w takim razie MOICH pieniędzy!
:-)
Spotyka się dwóch studentów:
- Gdzie idziesz?
- Na wódkę.
- Dobra, namówiłeś mnie.
:-)
Rozmawia dwóch przyjaciół:
- Słyszałem, że twoja Teściowa miała
wypadek.
- Tak, szła do piwnicy po ziemniaki na
obiad, na schodach potknęła się i skręciła kark.
- I co zrobiliście?!
- Spaghetti.
:-)
Rozmawiają dwie koleżanki:
- Widziałaś, jak Kaśka zbrzydła?
- No, aż miło popatrzeć.
:-)

Dwóch kumpli siedzi przy piwku, jeden
do drugiego:
- Sorry, ale muszę już lecieć, bo jak za
późno wrócę, a i jeszcze pijany, to żona
mi straszną awanturę zrobi.
- A bo ty źle to robisz. Mi żona nigdy awantur nie robi jak wracam po
pijaku...
- No, ale... jak to źle? Wracam po cichutku, buty już na klatce schodowej
zdejmuję, drzwi nasmarowałem żeby nie skrzypiały, kładę się po ciemku
- a i tak zawsze się zbudzi i awantura
gotowa!
- No właśnie o tym mówię, źle to
robisz.
- A ty jak to robisz?
- Normalnie. Wracam do domu z okrzykiem na ustach „KOCHANIE! WRÓCIŁEM!”. Tłukę się o ściany ile wlezie, rzucam buty w jeden kąt ciuchy w drugi,
idę pod prysznic i śpiewam na całe
gardło, po czym wkraczam triumfalnie
do sypialni z okrzykiem „a teraz będzie
sex!”. I wiesz co?
- No co?
- Jeszcze nigdy się nie obudziła.
:-)
Dziewczyna wypytuje chłopaka na
pierwszej randce.
- Jasiek, a masz jakieś nałogi?
- Ależ skąd!
- A masz jakieś hobby?
- Tak, lubię roślinki.
- A jakie?
- Chmiel, tytoń, konopie…

Sudoku
łatwe

Humor
na listopadowe dni

średnie
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:-)
Na przystanku siedzą dwaj mężczyźni.
Nagle podjeżdża samochodem obcokrajowiec. Pyta o coś po angielsku, niemiecku, francusku i hiszpańsku. Jeden
mężczyzna do drugiego:
- Marek, trzeba było się uczyć języków
obcych, to byś się dogadał.
- Eeetam. On zna cztery języki i co - dogadał się?
:-)
Jasiu do ojca:
- Tato, kto to jest dyplomata?
Ojciec: - To taki gość, który potrafi powiedzieć spadaj w taki sposób, że poczujesz podniecenie na myśl o nadchodzącej podróży.

trudne
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Odczujesz ulgę, bo twoje starania właśnie w tym miesiącu przyniosą zamierzone rezultaty. Co nie zmienia faktu, że nadal musisz być na odpowiednim
poziomie. Uważaj na urazy stawów, zwłaszcza kończyn dolnych, nie forsuj
się nadmiernie.

Baran (21.03-19.04)

Skorpion (23.10 - 21.11)

Miesiąc zaczniesz nieco leniwie, co nie do końca jest zgodne z twoją naturą.
Lubisz działać, więc szybko będziesz chciał zacząć coś nowego, coś co pobudzi cię do działania. Twoim problemem w najbliższym czasie będą problemy związane z górnymi drogami oddechowymi.

Sporo okazji do rozerwania się, bez wahania skorzystaj z nich. Twoje napięcie sięga zenitu, jak najszybciej musisz to wszystko zniwelować. W drugiej
połowie miesiąca uważaj na żołądek, mogą się pojawić nagłe, jak i przewlekłe dolegliwości od strony układu pokarmowego.

Byk (20.04 - 20.05)

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Dzięki pewnej osobie, zaczniesz inaczej postrzegać swoje życie. Szybko będziesz chciał zmian. Wbrew pozorom właśnie listopad jest powinien dawać
nam nowe możliwości. Dokładnie zaplanuj wszystkie swoje działania.

Ten miesiąc będzie w końcu nieco spokojniejszy. Będziesz mieć okazję
do spędzenia więcej czasu z najbliższymi, ale również co ważne sam odpoczniesz i zaczniesz nabierać sił. Postaraj się w tym miesiącu o badania
profilaktyczne.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Sporo rzeczy marnujesz, nie tylko czas, ale również pieniądze. W tym miesiącu uważaj na swoje wydatki, dokładnie je planuj, żeby się nie okazało, że
nagle ci czegoś brakuje. Uda ci się załatwić jakiś rodzinny konflikt, który był
skrzętnie ukrywany.

Swoim uporem możesz nie tylko popaść, ale również wywołać jakiś konflikt, który będzie miał zgubny wpływ na ogół twoich poczynań. Powściągnij
swoje apodyktyczne zapędy. Patrz co podpisujesz, aby nie zapłacić więcej
niż powinieneś.

Rak (21.06 - 22.07)

Wodnik (20.01 - 18. 02)

Ciężko będzie ci się wbić w rytm. Aura nieco może cię przytłaczać, co za
tym idzie pojawi się ogólne zniechęcenie do działania. Postaw na naturalne
środki pobudzające. W pracy skupiaj się na rzeczach najważniejszych, bez
rozdrabniania się na drobne.

Nie wszystko będzie szło po twojej myśli, nie zacinaj się na jednym rozwiązaniu, tylko szukaj dalej. Jeśli sobie z czymś nie radzisz, porozmawiaj z kimś
bliskim. Bardzo w tym miesiącu uważaj na złodzieja, w różnej postaci.

Lew (23.07 - 22.08)

Ryby (19.02 - 20.03)

Miesiąc pracowity, ale i obfity w spełnienia oraz radość. W listopadzie będziesz miał mocne postanowienie, które będziesz realizować, co da ci nowe
możliwości. Zadbaj o gardło i oskrzela. Nie bagatelizuj objawów choroby,
żeby nie przerodziło się to w coś poważniejszego.

Czeka cię teraz naprawdę ogrom pracy, nie zapominaj w tym całym wariactwie o sobie, ponieważ masz tendencję do zatracania się. Większą uwagę
zwróć teraz na odpowiednią dietę i suplementację. Postaraj się ograniczyć
używki.

Panna (23.08 - 22.09)

Sporo się będzie działo, nie będziesz mieć czasu nawet na myślenie. Większość co będziesz robić, będzie się działo instynktownie. Możliwe, że szykuje
się dla ciebie zmiana lokacji, może to dotyczyć pracy lub miejsca zamieszkania, albo szykuje się jakaś ciekawa podróż.

Waga (23.09 - 22.10)

Horoskop klasyczny na listopad 2018 r.
opracowała wróżka Nadija
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Pająki?

Dlaczego
nie?

Rozmawiając z tą dziewczyną musiałem być niezwykle czujny. Mówiąc o znalezieniu informacji w sieci, niekoniecznie miała na myśli niezmierzone przestworza Internetu. To spotkanie pozwoliło mi jednak na poznanie niezameldowanych mieszkańców mojego garażu. Poznajcie Agatę Owczarz i jej niecodzienną pasję.
Szerokie zainteresowanie pająkami pojawiło się u Agaty podczas wakacji, pomiędzy pierwszą a drugą klasą liceum.
- Podczas poszukiwań tematu projektu
na biologię trafiłam na gatunek pająków
o bardzo ciekawej nazwie. To zyzuś tłuścioch - mówi Agata.
Mimo iż brzmi jak określenie mieszkającego za siedmioma górami i lasami, daleko w bajecznej krainie osobnika, to bardzo często przebywa on w najbliższym
otoczeniu człowieka. Zamiennie używa
się także nazwy fałszywa czarna wdowa. Zaciekawiona tłuściochem rozpoczęła obserwacje wybranych rodzin pająków terenów trawiastych w krajobrazie
rolniczym w Dąbczu. Zdobytą wiedzą
i obserwacją miała okazję podzielić się
z szerszą publicznością. Sposobnością ku
temu była nadzwyczajna sesja uczniowska zorganizowana przez Leszczyńskie

ZDJĘCIEA: 4X A. OWCZARZ

Pamiętacie ten dowcip? Ruski naukowiec przeprowadza testy na pająku. Odciął mu jedno odnóże i mówi: pająk idi!
Pająk idzie, Rusek zapisuje, że po odcięciu pierwszego odnóża pająk idzie. Odcina drugie odnóże, powtarzając komendę. Pająk idzie. Sytuacja powtarza się
kilkakrotnie. W końcu pająkowi zostały
dwie nogi. Rusek odciął przedostatnia:
pająk idi! Pająk, jedną nogą, posuwał
się powolni, ale idzie. Po chwili odciął
ostatnie odnóże i mówi: pająk idi! Pająk nie idzie, nie ma jak, a Rusek zapisuje: po odcięciu ostatniego odnóża pająk
ogłuchł. To jeden z wielu żartów dotyczący pająków. Te stworzenia równie
często są bohaterami horrorów i strasznych opowieści. Warto porzucić stereotypowe myślenie. Wystarczy poznać je
trochę lepiej, a pojawi się szansa na - dosłownie - nić sympatii.

Tygrzyk paskowany ze swoją siecią w całej okazałości.

REKLAMA
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Niektóre pająki lubiły pozować do zdjęć...
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Takiej sesji towarzyszą niesamowite wrażenia.
- Poznałam na niej moich rówieśników
prezentujących efekty swojej pracy. Pośród słuchaczy było także spore grono
doświadczonych profesorów. Daje to dodatkową motywację dla pogłębiania pasji, wymagającej czasem żmudnych prac
- mówi Agata.
Agata jest osobą, która pozwala odróżnić
pasjonatów od zwykłych zjadaczy chleba.
Ciekawość spowodowała, że podczas kolejnej przerwy wakacyjnej podjęła się dalszych obserwacji.
- Wychodziłam z domu około 8 rano,
a moja wyprawa trwała od 2 do 3 godzin.
Zabierałam ze sobą spryskiwacz, by rozpylić z niego wodę na pajęcze sieci. Podczas jednego ze spacerów miała miejsce

...inne były bardziej wstydliwe i próbowały się schować.

ciekawa sytuacja. Na kartkę z moimi notatkami wskoczył pająk z rodziny skakunowatych, rozejrzał się i pomknął dalej. Ich
oczy są spore w porównaniu do rozmiarów głowotułowia, jakie osiąga. Rozmiar
ciała to około 10 milimetrów, dlatego też
nie tak łatwo je dostrzec. Nie tkają sieci,
co dodatkowo może utrudniać zauważenie
osobnika z tej rodziny - opowiada Agata.
Jeśli zastanawiacie się, co takiego jest
w tej rodzinie pająków, wystarczy tylko
spojrzeć w środkową parę ich oczu. Mimo sporego owłosienia, sprawiają wrażenie bardzo przyjacielskich. Wizerunek
abstrakcyjnego pająka, podobnego do
skakuna, został wykorzystany przez Netię w reklamie.
- Poza charakterystycznym wyglądem
posiadają wiele cech odróżniających je
od pozostałych. Są bardzo inteligentne,
mają dobry wzrok. Prowadzone badania
sugerują, że najprawdopodobniej potrafią także doskonale zaplanować zaatakowanie ofiary, uwzględniając choćby rzeźbę terenu - dodaje Agata.
We wrześniu Agata wzięła udział
w Ogólnopolskim Festiwalu Nauk Przyrodniczych na scenie - Science on Stage.
Mimo sporej konkurencji osiągnęła sukces. Zajęła drugie miejsce w kategorii
prezentacja multimedialna.
- Byłam pod ogromnym wrażeniem prezentacji referentów, tym bardziej czuję się
zaskoczona takim wyróżnieniem. Cieszę
się, że mój wysiłek został zauważony i nagrodzony. Taki festiwal to także doskonała okazja do wymiany opinii oraz nowych
znajomości - kończy Agata.
TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA
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Rustykalna tarta z gruszkami
Składniki na ciasto:
230g mąki
3 łyżki cukru
1 łyżeczka cukru wanilinowego
Szczypta soli
140g schłodzonego masła
1 jajko
Nadzienie:
4-5 gruszek
1 łyżka cukru brązowego
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżka mąki
Sposób działania:
Gruszki obierz ze skórki i pokrój na
kawałki dowolnego rozmiaru. Dodaj
cukier, cynamon, mąkę i wymieszaj
wszystko razem.
Mąkę wymieszaj razem z cukrem, cukrem

wanilinowym i solą. Następnie dodaj
posiekane na kosteczki masło i rozcieraj ciasto jak na tradycyjną kruszonkę. Dodaj jajko i zagnieć ciasto. Odstaw do lodówki na 30 minut.
Piekarnik rozgrzej do 180 stopni
z funkcją termo obiegu.
Schłodzone ciasto rozwałkuj niedbale na papierze do pieczenia. Przełóż na
blaszkę. Umieść gruszki na środku tarty, a brzegi ciasta zawiń do środku tak,
by na środku pozostał otwarty „wulkan”. Piecz przez około 45-50 minut,
a przed podaniem posyp cukrem pudrem. Ciasto najlepiej smakuje na ciepło, oczywiście z lodami waniliowymi.
CIASTO PRZYGOTOWAŁA:
BARBARA MENDYKA

Kulturalne top 3jesieni
Książka

Film

Micromusic to zespół z Wrocławia grający trip hop
z nutką jazzu, który został założony przez Natalię Grosiak i Rafała Korbaczyńskiego. Na swoim koncie ma
już trzy płyty, w tym dwie wydane pod patronatem
radia Trójki. Na pierwszy odsłuch to idealnie melancholijna muzyka pasująca do jesiennych klimatów.
Warto jednak wybrać się na ich koncert, bo wokalistka zespołu, a zarazem autorka tekstów, z niesamowitą
frywolnością bawi się każdym dźwiękiem. Ciepły i rodzinny klimat podczas koncertu dopełniają niejednokrotnie bose stopy Natalii, która na scenie zachowuje się jakby stała w swojej kuchni i pichcąc szarlotkę
śpiewa dla swoich przyjaciół.

Przeprowadzka [aut. Jill Ciment] to powieść o Ruth i Alexie, a także ich jamniczce Dorothy, którzy postanawiają z dnia na dzień sprzedać swoje przytulne, nowojorskie
mieszkanie. Spędzili w nim całe wspólne życie lecz obawiając się starości, Ruth chciałaby znaleźć coś bardziej dogodnego. Pech sprawia, że w przeddzień „dni otwartych”
ich pies doznaje poważnego urazu kręgosłupa, a na ulicy
prawdopodobnie doszło do ataku terrorystycznego. Prawdziwy klimat książki tworzą tu oczywiście dwie główne
postaci, ona lekko niedowidzi, on niczego nie usłyszy dopóki nie założy swojego aparatu słuchowego. Oboje już
dawno zapomnieli, czy kochają się tak bardzo z samej potrzeby, czy iskrzącego się niegdyś uczucia…
(Po lekturze warto sięgnąć po film o tym samym tytule
z Morganem Freemanem oraz Diane Keaton)

Jackie [reż. Pablo Larraín] to film, który swoją premierę
miał już dwa lata temu, jest jednak wart poświęcenia
wolnego wieczoru. Brawurowa Natalie Portman wciela
się w rolę żony prezydenta Johna F. Kennedy’ego tuż
po zamachu i jego zabójstwie w 1963 roku. Idealna,
filigranowa, urocza kobieta, której świat nagle ulega
kompletnej destrukcji, stara się wytłumaczyć dwójce
swoich dzieci dlaczego już nigdy więcej nie zobaczą tatusia. Wyprowadzając się z prezydenckiego domu widzi, jak jej następczyni z namaszczeniem wybiera nowe
tapety i dywany, podczas gdy ona przeżywa osobistą
tragedię. Film niby niczym nie może zaskoczyć, zakończenie jest nam znane, a jednak ma w sobie coś.

OPRACOWAŁA: BARBARA MENDYKA

Muzyka
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Przytulna łazienka

Czasy gdy pomieszczenia w domu spełniały tylko swoje
podstawowe zadania dawno za nami. Dziś mamy możliwość urządzać wnętrza tak, aby widok sprawiał nam
radość, nie pozbawiając przy tym pomieszczenia jego
funkcjonalnych cech.

Nowa, odświeżona aranżacja łazienki nie musi kosztować kroci, a pomóc w przemianie może dosłownie kilka gadżetów. W łazience zawsze
sporo się dzieje, to pomieszczenie rządzi się swoimi prawami. Ciężko
utrzymać w niej porządek, zwłaszcza gdy mamy w domu dzieci. Zadbaj
więc o to dla samej siebie, by wieczorami móc zaszyć się tam choćby
na krótką chwilę podczas relaksującej kąpieli.
TEKST I GRAFIKA:
BARBARA MENDYKA

1. Pojemniki na płynne kosmetyki

2. Kubek z marmuru

jeśli lubisz kupować duże opakowania
swoich ulubionych produktów, zawsze
możesz je przelać do mniejszych, bardziej
podręcznych dozowników.

na szczotkę do włosów lub tradycyjnie
na szczoteczki do zębów. Pamiętaj tylko by nie trzymać ich na otwartej przestrzeni tylko schować do szafki nad
lustrem.

3. Małe lusterko

4. Kwiaty

bo luster w łazience nigdy za wiele. To z
drewnianym „obiciem” ładnie wygląda,
ale przede wszystkim jest praktyczne, bo
możesz je bez problemu przenosić.

takie, które nie potrzebują słońca i lubią
ciepły, wilgotny klimat. Kto powiedział,
że ich miejsce jest tylko na parapetach
w kuchni lub salonie? Nadają łazience
barw i klimatu dżungli.

5. Złoty wieszak

6. Koszyczek

7. Drewniana półka na skórzanych linkach

na ulubione kosmetyki. Wcale nie musi nigdzie wisieć.

na codzienną biżuterię żeby jej nigdy więcej nie szukać przed
wyjściem do pracy.

nadaje rustykalnego, surowego klimatu. Możesz
na niej ustawić ozdobne elementy lub wykorzystać jej możliwości na utrzymanie większych gabarytowo kosmetyków.

Szybko i po sprawie!
Przede wszystkim to łatwy i oszczędny sposób by codziennie zadbać o higienę.
Jest to też zdecydowanie wygodniejsza opcja w porównaniu z czasochłonną kąpielą w wannie. Jak jednak zachęcić malca do takiej formy mycia, gdy ono na widok słuchawki od prysznica dostaje ataku histerii?
Pielęgnację niemowląt bardzo często rozpoczynamy od
wieczornych kąpieli w wanienkach. Dziecko leży, a my delikatnie obmywamy jego ciałko
uważając na każdą kropelkę
wody, która wymknie nam się
spod kontroli. Z biegiem czasu
samodzielność dziecka wzrasta, a nam kłopotu przybywa.
A przecież miało być łatwiej…

Zgubny rytuał

Coraz częściej docierają do nas
informacje, że dokładne i częste

kąpiele wcale nie służą zdrowemu pH skóry, przekonujemy się
zatem o słuszności zmiany wanny na szybki prysznic. A tu woda leje się strumieniem z góry,
wlatuje do oczu, głośno szumi,
zatyka uszy. Istny koszmar!

Spokojnie i bez krzyku

Z obawy o poślizgnięcie wyłóż
brodzik lub wannę matą antypoślizgową. To dodatkowo
wzbudzi poczucie bezpieczeństwa. Następnie pozwól dziecku pobawić się strumieniem

wody. Niech to ono kontroluje sytuację, ty
tylko koordynuj jego ruchy, a już na
pewno nie
rób niczego
na siłę, nie wymuszaj próśb
podniesionym tonem.
Do akcji mogą
dołączyć ulubione zabawki kąpielowe

i z czasem prysznic zyska sympatię malucha.
***
Hartowanie małego człowieka
Stosowanie naprzemiennie ciepłego i zimnego strumienia wody będzie stymulować system
obronny, a to z kolei sprawi, że
organizm będzie skuteczniej
walczył z chorobami i wirusami.
Pamiętaj jednak, że takie działanie w przypadku
małego
dziecka
musi przebiegać inaczej niż
u doros ł e g o. Po
pierwsze
temperatura wody nie
może być
drastycznie

różna. Po drugie nie polewaj
zimną wodą głowy dziecka. Zacznijcie od rączek i stóp, następnie polewajcie buzię, plecy i na
końcu brzuszek.
Zaczynać i kończyć rytuał powinno się wodą o niższej temperaturze. Zabawa nie może
trwać więcej niż 5 minut, a ciepły strumień wody powinien
być stosowany częściej niż
zimny.

Zalet jest wiele

• Do wanny wlewamy średnio
150 litrów wody, a kąpiąc malucha pod prysznicem zużywa się
o niemal 2/3 mniej.
• W wannie pełnej wody dziecko chce się dłużej bawić i wygłupiać. Prysznic załatwia temat
raz dwa!
• Pot i brud spływa wraz z wodą, więc jest to o wiele bardziej
higieniczne.
• Długie moczenie wysusza
delikatną skórę dziecka.
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Małgorzata Radomska
Moim miejscem…

Uwielbiam zapach…

...są z pewnością Wilkowice, gdzie stoi nasz rodzinny
dom. Mieszkamy tu od 15 lat i po cichu liczę, że nigdy
nie przyjdzie mi pakować walizek, ładować mebli na
ciężarówkę i wędrować gdzie indziej. Tutaj sadziliśmy
samodzielnie drzewa w ogrodzie, razem patrzyliśmy
jak mury naszego domu pną się w górę. Jednak prawdziwy klimat tego miejsca tworzą ludzie – nasi niezastąpieni sąsiedzi, na których zawsze można liczyć.
Drugim takim miejscem, w sam raz na emeryturę, jest
mała miejscowość Sokolec w Górach Sowich.

...kawy. Kawy przygotowanej przez męża w leniwy,
niedzielny poranek i tej wypitej „w biegu”, w przerwie między lekcjami. Uwielbiam też tą, która notorycznie stygnie mi w samochodzie, bo spieszę się po
dzieciaki.

Często myślę o…
...przyszłości dzieci, a szczególnie o dorosłym życiu
mojej niepełnosprawnej córki. Zastanawiam się, czy
uda nam się nauczyć ją samodzielności i jak odnajdzie się w świecie, który tak szybko pędzi.

Staram się robić…
...wszystko by moi uczniowie nie bali się ułamków,
procentów, czy obliczeń na objętość graniastosłupa.
Praca pochłania sporo mojego czasu, zajmuje dużo
miejsca w życiu osobistym i też niestety w życiu mojej rodziny.

Nie lubię gdy…

Ostatnio odkryłam…

...kończy mi książką, którą właśnie czytam. Zawsze
ostatnie 50 stron cedzę literka po literce żałując, że
zaraz moim oczom ukaże się wielki napis: KONIEC.
Jestem molem książkowym, wręcz bibliofilem. Gdy
sąsiadki chcą się ze mną umówić, z przekąsem pytają,
czy otworzyłam już bibliotekę, a nie czy mogą wpaść
na kawę. W pamięci mam wiele tytułów, ale gdy ktoś
prosi o polecenie „czegoś dobrego”, najczęściej wymieniam „Małe życie” (Hanya Yanagihara) lub kryminały polskich autorów.

...dwie rzeczy. Po pierwsze jak ważną rolę w moim życiu pełniły spacery z psem, po drugie jak przyjemna
jest jazda jednośladem w pojedynkę. Ponieważ nasz
13 letni czworonożny przyjaciel spaceruje w większości już tylko po ogrodzie, uświadomiłam sobie ile
to on dawał mnie, nie ja jemu. Spokój, wyciszenie,
marsz równym tempem i zupełnie bezinteresowna
radość, której mi dziś brakuje. Za to moja dwukołowa
maszyna to źródło pozytywnej adrenaliny. Gdy mam
ochotę na dreszczyk emocji, wsiadam i jadę…

Gdybym mogła…
...wyjechałabym z moim synem na porządny urlop
do Portugalii. Głównym punktem wycieczki byłoby zwiedzanie,
a zaraz potem
przesiadywanie w uroczych
miejscowych
knajpeczkach
i próbowanie
tamtejszych rarytasów. Oboje
jesteśmy niespełnionymi podróżnikami, ale na
miejscu trzyma
nas szkoła, praca
i moja kochana
córka.

Byłoby mi łatwiej gdyby…
...moi najbliżsi nie mieszkali tak daleko ode mnie.
Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, a ja za nikim nie tęsknię tak bardzo, jak za mamą i siostrami.

Mówi, że choć nie jest rodowitą leszczynianką, to czuje się jak cudzoziemiec, któremu wręczyli upragniony paszport. Kilkanaście lat temu
razem z mężem wybudowała dom
w Wilkowicach i to tutaj chce zapuścić korzenie. Jest mamą 15 letniej
Julki i 12 letniego Huberta, a dla ich
dobra trzykrotnie zawiesiła karierę
zawodową. Trzy lata temu zaliczyła powrót w wielkim stylu i z pasją
uczy matematyki w Szkole Podstawowej w Wilkowicach. Jest również
wychowawcą ósmoklasistów, z którymi stara się inicjować trudne
rozmowy o nietolerancji i niepełnosprawności, bo sama w tym temacie ma wiele do powiedzenia.
TEKST: BARBARA MENDYKA

# KALENDARIUM IMPREZ

Data
3 listopada
godz. 19-20
5 listopada
godz. 11-12
9 listopada
godz. 18-20
10 listopada
godz. 10-11
10 listopada
godz. 17-19
11 listopada
godz. 10-16
11 listopada
godz. 11-16
11 listopada
godz. 11:11
11 listopada
godz. 18-20:30
15 listopada
godz. 18
16 listopada
godz. 17-18:30
16 listopada
godz. 18-20
23 listopada
godz. 18-20
30 listopada
godz. 18-20
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Nazwa imprezy
Titanic - dotyk historii. Spotkanie z Krzysztofem Mędralą, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie
Wykład pt. „Street art – manifestacja artystyczna czy znakowanie terenu?", Galeria w Ratuszu MBWA w Lesznie
Portrety Ziemi – „Pod ciemną skórą Filipin”, spotkania z podróżnikami, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)
Bezpłatne „Spotkanie z jogą dla dzieci” (Leszno, sala jogi przy ul. Zwycięstwa 1)
Horacka muzika w Bibliotece Ratuszowej – koncert czeskiego zespołu, Biblioteka Ratuszowa w Lesznie
Biblioteka Niepodległości: o godz. 10 otwarcie Muzeum Niepodległości i rozpoczęcie warsztatów plastycznych dla dzieci w budynku głównym MBP w Lesznie, o godz. 13 quest w Bibliotece Ratuszowej, a od godz. 14 Festyn Niepodległościowy na Rynku (szczegóły na www.
mbpleszno.pl)
Pieszy Rajd Niepodległościowy „Śladami Bartka z Piekła”, Boszkowo – Letnisko (start: Ośrodek Jeździecki Kalumet przy ul. Żeglarskiej 1A)
Narodowy Bieg Stulecia w Rydzynie, trasa 11 km
Koncert „Wolność”, hala widowiskowo-sportowa OSiR w Poniecu (ul. Szkolna 8A)
Pokaz filmu „Gerhard Richter” w Galerii w Ratuszu MBWA w Lesznie
Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie „Pan Tadeusz – kantata na głosy solowe, chór
i orkiestrę do wybranych wersetów epopei narodowej”, Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (ul. Chrobrego 3A)
Portrety Ziemi – „Kolumbia roztańczonym krokiem”, spotkania z podróżnikami, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)
Portrety Ziemi – Boliwia „Na szczyty w spódnicy”, spotkania z podróżnikami, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)
Portrety Ziemi – Kamila Kielar: Alaska, spotkania z podróżnikami, aula I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie (ul. Kurpińskiego 1)

Wystawy czasowe w Lesznie

► do 16 listopada | "Żużel w Lesznie. 80 lat wrażeń" (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)
► do 20 listopada | „20 Prezentacje - Leszno. Ziarnko prawdy.” (Galeria w Ratuszu oraz Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
► do 25 listopada | "Papier, nożyce, talent – wycinanka ludowa" (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, Pl. Metziga 17)

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