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Na Budżet Obywatelski
zagłosują również dzieci
LESZNO > Zmiany w przepisach na szczeblu centralnym wymusiły zmianę sposobu przygotowywania tak zwanego Budżetu Obywatelskiego. Najważniejsza
zmiana dotyczy tego, że prawo głosu na projekty będą miały również… dzieci,
czyli obywatele nieposiadający zdolności do czynności prawnych, nie mówiąc już
o prawach wyborczych. Czy jest to dobre, czy niewłaściwe rozwiązanie, trudno
ocenić. Trzeba przyjąć, że taka zmiana nastąpiła i daje inne możliwości w rozkładzie głosów na poszczególne projekty. Dodajmy, że zgodnie z nowymi zapisami
środki przeznaczone na Budżet Obywatelski będą musiały wynosić nie mniej niż
0,5% wydatków miasta z poprzedniego roku. Mówiąc wprost, taka zmiana podnosi znacznie kwotę, jaka musiałaby zostać przeznaczona na realizację inwestycji
z tego zakresu. Budżet Obywatelski miałby być również uchwalany wcześniej, aby
był odpowiedni zapas czasu na jego realizację. Oznacza to konieczność przyspieszenia prac i przeprowadzenia trzech Budżetów Obywatelskich w ciągu dwóch
lat. Dwa miałyby być głosowane jeszcze w tym roku. Ponadto nastąpi zmiana
w podziale środków. Projekty małe to te, które będą obejmować kwoty od 10.000
do 150.000 złotych, a projekty duże - do 600.000 złotych. Mieszkańcy będą mogli
głosować na oba. Kolejną istotną zmianą miałoby być wprowadzenie głosowania
internetowego. Wiadomym jest, że nie każdy mieszkaniec ma dostęp do sieci, dlatego zorganizowane zostałyby punkty, w których można by oddać głos.
REKLAMA

"Moraczewo"
z odznaką

Trzy dekady
w przedszkolu

POZNAŃ/RYDZYNA > Zespół Tańca
Ludowego "Moraczewo" dostał odznakę "Za zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego". Została ona przyznana na wniosek przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Wiesława Szczepańskiego, a przyznał
ją Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wręczenie odznaki odbyło się
w Poznaniu. Przekazali ją marszałek
województwa wielkopolskiego Marek
Woźniak oraz przewodniczący Sejmiku Wiesław Szczepański. Wyróżnienia
odebrały założycielka zespołu Kazimiera Różyńska, a także instruktorka
Patrycja Maciejewska. W uroczystości
uczestniczył burmistrz Rydzyny Kornel
Malcherek oraz dyrektor Rydzyńskiego Ośrodka Kultury Magdalena Szymańska. Oczywiście nie zabrakło także głównych zainteresowanych, czyli
dzieci i rodziców z ZTL "Moraczewo".
Tancerze zaprezentowali poloneza
oraz kujawiaka z oberkiem.

WŁOSZAKOWICE > Renata Mejza, od
32 lat w Przedszkolu numer 2 we Włoszakowicach, przeszła na emeryturę.
Pani Renata przez długie lata szefowała placówce, tworząc klimat do organizacji kształcenia przedszkolnego wielu
pokoleń dzieci. Pożegnalne spotkanie
odbyło się w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach. Pani dyrektor odebrała
list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów.

Teraz będzie lepiej
LASOCICE > Mieszkańcy wsi zyskają
nową, ładną ulicę. Chodzi o Kolejową, która zmienia się nie do poznania. Ulica wykonana została z kostki
brukowej, dzięki czemu można przypuszczać, że znacznie podniesie się
komfort przejazdu. W kosztach budowy partycypowali mieszkańcy i było
to 15 procent wartości inwestycji.

Krzywińskie
mażoretki
w stolicy
Wielkopolski
KRZYWIŃ/POZNAŃ > Mażoretki z grupy "Verva" Krzywiń wzięły udział w pokazach zorganizowanych na terenie
poznańskich szkół. Pokazy trwały dwa
dni, a dziewczyny z Krzywinia wystąpiły w czterech szkołach, dając łącznie
osiem występów. Celem wyprawy była
popularyzacja mażoretek, a także promocja Mistrzostw Polski Mażoretek,
które w czerwcu tego roku mają odbyć
się właśnie w Krzywiniu.

Nagrodzone firmy
z powiatu
leszczyńskiego
LESZNO > Miejscowy oddział Państwowej Inspekcji Pracy zorganizował XXV edycję konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".
W efekcie zmagań konkursowych
nagrodzonych zostało czternastu
pracodawców, którzy tak prowadzą
działalność, że ich pracownicy mogą czuć się komfortowo jeśli idzie
o bezpieczeństwo pracy. Wśród firm
wyróżnionych znalazły się spółka
Werner Kenkel z Krzycka Wielkiego,
a także firma Bartkowiak z Przybyszewa. Ponadto było kilka małych
przedsiębiorstw, które wzięły udział
w szkoleniu prowadzonym przez PIP.
Elementem tego szkolenia było przeprowadzenie samokontroli na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie.
Za to właśnie działanie mające na celu poprawę BHP dyplom od leszczyńskiego oddziału PIP otrzymała firma
Ślusarstwo Usługowe Maciej Fabiańczyk z Kłody. Wśród wręczających wyróżnienia pracodawcom znalazł się
między innymi wicestarosta leszczyński Grzegorz Rusiecki.
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Nowy Renault Kadjar - dynamiczny i oszczędny
Segment SUV-ów w ostatnim czasie zjednuje sobie nowych klientów. Te samochody, dzięki swojej budowie, są wygodne, funkcjonalne
i do tego ładne. My sprawdziliśmy jak spisuje się Nowy Renault Kadjar.
Jest duży i z przetłoczeniami
na bokach charakterystycznymi dla francuskiej marki. Nowy Renault Kadjar przeszedł

znalazło się miejsce na kubki oraz schowek. W samochodach niektórych marek nie do
końca wiadomo też, gdzie tę
prawą rekę wygodnie ułożyć,

Zarządzanie
Parametry pracy samochodu,
w tym spalanie, średnią prędkość, ustawienia asystentów
parkowania czy pasa można

FM lub DAB+ (antena dachowa
w postaci "płetwy rekina"). Nagłośnienie robi wrażenie, w testowanym modelu zastosowano system nagłośnieniowy
o przyjemnym brzmieniu. Na
ekranie można też wyświetlić
obraz z kamery cofania (bardzo
przydatne rozwiązanie). Bieżące informacje o aktualnej pracy auta dostępne są także przy
multimedialnym prędkościomierzu, natomiast poniżej konsoli centralnej zamontowano
pokrętła służące do zarządzania nawiewem i klimatyzacją.
W samochodzie zainstalowano
wariant automatyczny, dwustrefowy, dzięki czemu pasażerowie na tylnej kanapie też
będą mogli poczuć przyjemny
chłodek.

Napęd, osiągi, zawieszenie

niedawno facelifting, stąd też
zmiany w postaci zwiększonej
liczby chromowanych elementów, nowa osłona pod silnikiem
czy wyższe umiejscowienie
tablicy rejestracyjnej. Do tego
dochodzą drapieżne światła
wykonane w technologii LED.
Spodobały mi się duże lusterka boczne, które - jak okazało
się podczas jazdy - zapewniają spore pole widzenia. Testowałem samochód w wariancie
Intense na obręczach 18-calowych. Jest to wersja wzbogacona o kilka przyjemnych rozwiązań. W ciepły dzień może nie są
one szczególnie widoczne, ale
zapewniam, że podgrzewana
przednia szyba zimą to jednak
w pojeździe dobra rzecz.

Wnętrze

Na pierwszy rzut oka w porównaniu do bryły auta wydaje się
nieduże, ale widać, że konstruktorzy przemyśleli wnętrze samochodu. Dawniej Kadjar miał
bardziej plastikowe wykończenie, teraz zastosowane materiały są zdecydowanie lepszej jakości. Pod prawą ręką kierowcy

zwłaszcza jeśli nie używa się jej
akurat do zmiany biegów. Tutaj
jest w porządku. Przednie fotele są wygodne i zapewniają
optymalną ilość miejsca osobom wysokim. Dobrym rozwiązaniem jest też manualna
regulacja wysokości podparcia
i długości siedziska. Pasażerom
o większych gabarytach może być jednak ciasno na tylnej
kanapie. Na plus zdecydowanie należy zaliczyć podłokietnik z miejscem na kubki oraz
dostęp z przodu i z tyłu do złączy USB. Takie przyjemne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
naładować komórkę. Ciekawie wykończony został przedni schowek - jest wyściełany
przyjemnym w dotyku materiałem. Bagażnik w moim przekonaniu do gigantycznych nie
należy, chyba że złożymy tylną kanapę. Wówczas uzyskuje
się naprawdę sporo przestrzeni, którą można efektywnie
wykorzystać. Pasażer siedzący
z przodu ma też po swojej lewej stronie do dyspozycji rączkę do przytrzymania. Fajny
patent.

kontrolować na obszernym,
7-calowym wyświetlaczu na
konsoli centralnej. Ekran jest
sprzężony z systemem multimedialnym, do którego bezprzewodowo można podłączyć
smartfon. Muzykę można włączyć sobie z nośnika USB, radia

Pod maską umieszczono benzynowy silnik o pojemności
1.3 litra i mocy 140 KM (TCe
140 FAP). Dawniej takie parametry były nieosiągalne,
dziś to standard. Testowany
egzemplarz sprzężony jest
z manualną sześciobiegową
przekładnią. Auto zbiera się
żwawo, dynamicznie reaguje
na pedał gazu, ale nie jest tajemnicą, że w takich okolicznościach równie żwawo spada

wskazówka od paliwa. Jeżdżąc
po drodze ekspresowej S5 oraz
po Lesznie zeszliśmy ze spalaniem w tym masywnym aucie do 6,3 litrów na 100 km.
Można? Pewnie, a dałoby się
zejść jeszcze niżej. Kto jednak nie lubi oszczędnej jazdy,
ten nie będzie miał na co narzekać. Samochód potrafi się
rozpędzić, pewnie trzyma się
drogi i zwinnie pokonuje łuki. Silnika prawie nie słychać,
a zawieszenie dobrze wybiera
nierówności.

Podsumowanie
Nowe Renault Kadjar ma sylwetkę przyciągającą wzrok,
przyjemne przyśpieszenie,
a kiedy trzeba - jest oszczędne. Na plus w testowanej wersji zdecydowanie można zaliczyć detale takie jak nakładki
na progi drzwi przednich czy
tapicerkę materiałową z elementami skóry ekologicznej.
System hands-free jest tutaj
standardem. Dla kogo ten samochód będzie dobrym rozwiązaniem? Na pewno dla
osób ceniących sobię wygodę
w podróżach, a także dla rodzin z dwójką dzieci. Dostępy
jest w dziewięciu wariantach
kolorystycznych. Mnie spodobał się Zielony Ural.

(10/2019)
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MOK z nowym pomieszczeniem i płatnością kartą

ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

LESZNO > Kto mówił, że za bilety nie da zapłacić się kartą, temu właśnie jego kluczowy argument został wytrącony z ręki. Mowa o Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie
i zakupach biletów przy ulicy Chrobrego. Nie dość, że teraz można zapłacić za nie elektronicznie, to jeszcze można nabywać je w nowym pomieszczeniu pod adresem
Bolesława Chrobrego 4. Spieszymy wyjaśnić, że to obok głównego budynku MOK-u (po lewej stronie). Zorganizowanie punktu kasowo-informacyjnego w tym miejscu
jest wyjściem naprzeciw klienteli, zwłaszcza tej starszej, która teraz bez wchodzenia po stromych schodach może dowiedzieć się, co w kulturalnym mieście piszczy.

Co dalej z ulicą Fabryczną?
Wniosek został złożony
LESZNO > Samorząd stara się o pozyskanie 2.000.000 złotych na przebudowę
ulicy Fabrycznej. Jest to odcinek o długości około 900 metrów, który - zgodnie
z założeniem - miałby otrzymać nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę pieszo-rowerową. W ramach realizacji inwestycji musiałyby zostać wymienione sieci
podziemne. Kompleksowa przebudowa odcinka miałaby rozpocząć się jeszcze
w tym roku, a całość inwestycji miałaby kosztować 9.000.000 złotych. W tym roku
na ten cel miałoby zostać przeznaczone 4.000.000 złotych. Dodajmy, że do przebudowy arterii obiecała się dołożyć Leszczyńska Fabryka Pomp.

Atrakcje na alejce
LESZNO > Niedawno pisaliśmy o zrewitalizowanej alejce Słowackiego, a w lutym
wzbogaciła się ona o tablice informacyjne. Dlaczego? Ponieważ w tym miejscu
przebiegały wały miejskie i z historycznego punktu widzenia jest to bardzo ważny rejon. Teraz można zaczerpnąć informacji o tym, po co właściwie te wały budowano i jak wyglądała dawna Brama Kościańska. Warto wybrać się na spacer
w tę okolicę, aby poszerzyć swoją wiedzę historyczną i przy okazji zobaczyć, jak
wygląda zrewitalizowana okolica.

ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

W powiecie niżej niż w Lesznie
REGION > W Lesznie i okolicach sukcesywnie spada poziom bezrobocia co jest
związane bezpośrednio z wciąż pędzącą gospodarką. I chociaż pojawiają się zapowiedzi, że niedługo zacznie się hamowanie, bo koniunktura nie trwa wiecznie,
liczby są na razie bardzo optymistyczne. Na koniec 2018 roku w skali Wielkopolski
stopa bezrobocia wynosiła 3,1%. W powiecie leszczyńskim wynik ten jest jeszcze
niższy i oscyluje wokół 2,9%. W mieście Lesznie liczby wskazują na 3,5% bezrobocia. Dla porównania w powiecie kościańskim bezrobocie wynosi 3%, w gostyńskim - 5,4%, w wolsztyńskim - 1,4%, a w rawickim - 4,1%.
REKLAMA

Sędzia Zygmunt Przytulski na emeryturze
LESZNO > Przepracował 40 lat, a od 1983 roku szefował Wydziałowi Karnemu
leszczyńskiego sądu. Przez kilka lat piastował również stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Lesznie. Mowa o Zygmuncie Przytulskim, jednym z najbardziej znanych leszczyńskich sędziów, który w lutym przeszedł w stan spoczynku.
Obecnie Wydziałowi Karnemu Sądu Rejonowego w Lesznie przewodniczyć będzie sędzia Ewa Kubacka-Batura.

Leszno ma nową panią skarbnik
LESZNO > Barbara Krawiec nie jest już skarbnikiem Leszna. Przeszła na emeryturę, a na jej miejsce powołana została nowa skarbnik, Grażyna Hałupka, do tej
pory pracująca w Wydziale Finansowo-Księgowym UML. Pracę rozpoczęła od 24
lutego.
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Gdy bank mówi nie…
Avenir Finance to nowa na leszczyńskim rynku firma pośrednicząca w udzielaniu kredytów i ubezpieczeń. Właścicielka Katarzyna
Wróblewska z rynkiem finansowym związana jest już od 9 lat. Duże doświadczenie wyniosła z pracy dla międzynarodowych instytucji
finansowych. Rozmawiamy o tym, co Avenir Finance oferuje leszczyniakom.
W czym Avenir Finance może pomóc
leszczyniakom?
Posiadamy w ofercie kredyty i ubezpieczenia większości banków i towarzystw
ubezpieczeniowych, w tym także oferty
kredytów, które nie wymagają zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego. Pomagamy więc ludziom w różnych sytuacjach życiowych, zazwyczaj nagłych,
gdy środki finansowe są potrzebne

Posiadamy np. kredyty hipoteczne z marżą
już od 1,15%. Warto więc sięgnąć po radę
specjalisty z Avenir Finance, tym bardziej,
że koszty naszych usług ponosi bank. Klient
nie płaci nic.
Klienci często nie rozumieją szczegółowych zapisów w umowach kredytowych. Czy tu również mogą liczyć na
wasze wsparcie?
Oczywiście, omawiamy dokładnie zapisy

ryku wybieramy różne ubezpieczeniami
z różnych towarzystw. To z jednej strony
pozwala zaoszczędzić pieniądze klientów, a z drugiej strony wzmocnić ich
ochronę ubezpieczeniową. Tu również
za doradztwo Avenir Finance płaci towarzystwo. Klient nie płaci nic.

co mają czas zapraszamy do placówki w Centrum Finansowym MANHATTAN. Przy dobrej
kawie i dokładnej analizie sytuacji klienta oraz
naszych możliwości, zazwyczaj okazuje się, że
problem nie jest taki poważny i da się go
rozwiązać.

Swoją ofertę kierujecie dla osób indywidualnych czy także dla firm?
Również dla firm, tych jednoosobowych,
prowadzonych przez przedstawicieli wolnych zawodów, ale i dużych przedsiębiorstw. Organizujemy finasowanie 100%
inwestycji, oferujemy kredyty obrotowe do
500 tysięcy. Posiadamy ponadto specjalne
kredyty dla rolników. Mamy także ofertę
leasingu.
Podsumowując dlaczego leszczyński
klient miały wybrać usługi finansowe Avenir Finance?

i tłumaczymy ich konsekwencje finansowe oraz prawne. Ostrzegamy przed różnymi pułapkami w umowach.

Gdy bank mówi nie, to można do Was?

No dobrze, a dlaczego klient zainteresowany ubezpieczeniami miałby przyjść
z tym do Was, zamiast bezpośrednio do
towarzystwa ubezpieczeniowego?

Na pewno tak. Posiadamy wiele niestandardowych rozwiązań, dzięki którym
zwiększamy szansę uzyskania kredytu. Ale
ofertę kierujemy także do tych osób, które mają zdolność kredytową i bez problemu otrzymają kredyt w banku, ale nie mają
czasu by skompletować niezbędne dokumenty lub by przeanalizować dostępne na
rynku oferty. Musimy mieć świadomość, że
różnice w ofertach banków są duże. Przy
większych kredytach np. hipotecznych mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Tu jest podobnie jak w przypadku kredytów. Różnice w stawkach ubezpieczeniowych są niekiedy znaczące.
Ponadto towarzystwa mają swoje specjalizacje i w niektórych obszarach mają bardzo dobre oferty, w innych słabsze, o czym klientów nie informują. My
mamy w ofercie polisy 17 towarzystw
ubezpieczeniowych. Dzięki znajomości

Teraz tylko trzeba mieć… czas, by
doWas przyjechać?
Naszą dewizą jest oszczędność pieniędzy i czasu, więc dojeżdżamy do
klienta, kiedy to jest niezbędne. Tych

Kredyty i ubezpieczenia
C.H. Manhattan | tel. 887-34-7777

(11/2019)

szybko. Wstępną decyzję przy kredytach do 200 tysięcy zł mamy już w 15
minut.

Nie działamy w branży finansowej
od wczoraj, znamy potrzeby klientów i funkcjonowanie instytucji finansowych. Szybko analizujemy
sytuację klienta i równie szybko
dobieramy konkretny produkt.
Dzięki doświadczeniu pomagamy uzyskać kredyty dla osób,
które samodzielnie miały z tym
problemy, przygotowujemy
klienta do kredytu. Wreszcie
analizujemy oferty i wybieramy
wspólnie z klientem najlepszą.
Jednym słowem oszczędzamy czas
i pieniądze.
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W których zawodach brakuje pracowników,
a w których jest ich za dużo?
POWIAT LESZCZYŃSKI > Interesujące są wyniki prognozy sytuacji zawodowej na
naszym terenie. Okazuje się, że w powiecie leszczyńskim zawodami bardzo deficytowymi są kierowca autobusu, kierowca samochodów ciężarowych oraz tapicer, a deficytowymi - cieśla, dekarz, elektryk, elektromechanik, grafik komputerowy, krawiec, kucharz, mechanik, murarz, nauczyciel przedmiotów zawodowych,
piekarz, programista, robotnik budowlany, spawacz czy ślusarz. Na drugim biegunie, czyli w ramach zawodów zwyżkowych znalazły się ekonomista, pedagog, pracownik biura podróży, cukiernik oraz pracownik technologii żywności i żywienia.

Sokół robi porządek
LESZNO > Na ptaka najskuteczniejszy jest inny ptak, w przypadku Leszna jest to sokół. Specjalnie wyszkolony osobnik zajmuje się przepędzaniem gawronów z parku
na placu Kościuszki. Dawniej gawrony uprzykrzały życie mieszkańcom korzystającym z tego miejsca i tak było jeszcze przed zatrudnieniem sokolnika wraz ze swoim drapieżnym kompanem. Sokół, jak to sokół - zaprowadził "ład i porządek" i teraz
w parku "nie będzie niczego".
Koniec żartów i cytatów ze znanego niegdyś Krzysztofa Kononowicza. Ptak skutecznie wypłoszył gawrony, tak, że zamiast 70 gniazd zostały tylko 3. Sokolnik razem ze
swoim dzielnym drapieżnikiem będzie pracował w parku do połowy kwietnia, co
spowoduje, że wspomniane już ptaki nie założą gniazd w tym miejscu. Będzie czyściej i przyjemniej. Miasto nie prowadzi akcji odstraszania gawronów na własną rękę,
lecz ma na to zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Dodajmy, że sokolnika można spotkać, kiedy przechadza się po parku, pilnując
pracującego dla niego sokoła. Ten znajduje się na krótkiej lince. Warto wiedzieć,
że do tego drapieżnika w służbie mieszkańcom miasta nie należy się zbliżać.

W Sułowie Małym powstanie świetlica
GMINA BOJANOWO > Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomira Białasika będzie
miał za zadanie budowę świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym. W ramach zadania
powstać ma nie tylko budynek, ale także ma zostać zagospodarowany teren w jego
bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto mają zostać doprowadzone przyłącza elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, jak również podłączony
bezodpływowy zbiornik na nieczystości stałe. Poza tym inwestycja przewiduje projekt budowy zjazdu ze świetlicy na publiczną drogę. Zgodnie z ustaleniami firma ma
wykonać prace do połowy października tego roku. Całość ma kosztować 482.191
złotych, gdyż taka cena została zaoferowana w przetargu. Gmina jednak nie płaci
ze swojej kieszeni za całość inwestycji, gdyż na ten projekt dostała dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota pozyskana wyniosła 226.000 złotych. Świetlica Wiejska w Sułowie małym, jednym z najbardziej wysuniętych punktów gminy Bojanowo, służyć będzie przede wszystkim organizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych czy spotkań.
REKLAMA

Peter Lindbergh na Berlinale: "przepraszam"
BERLIN/LESZNO > Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie odbyła się prapremiera filmu pod tytułem "Peter Lindbergh - Women's Stories”, który poświęcony został osobie znanego fotografika o leszczyńskich korzeniach. Film został wyreżyserowany przez francuskiego reżysera Jean Michel
Vecchiet'a i jest zapisem życia Lindbergha. Nie on jednak mówi o sobie, lecz kobiety, które w pewien sposób wpłynęły na jego życie, czyli siostry, żony, najbliższa
współpracowniczka, jak również modelki, które miał możliwość uwieczniać w kadrach. A są to naprawde znane panie: Linda Evangelista, Kate Moss, Mila Jovovich, Naomi Campbell i jeszcze więcej.
Inscenizacje zdjęciowe nawiązują do przeżyć fotografa, do wojennej traumy:
modelki owinięte są grubymi płaszczami i dźwigają walizki. To obraz uciekinierów. Później modelki pośród maszyn fabrycznych obrazują przemysłowe miasto,
gdzie Lindbergh mieszkał wraz z rodziną po powrocie do Niemiec. Reżyser obrazu o fotografiku próbuje przekazać widzowi, że dla artysty najważniejsza jest modelka bez dodatków czy retuszy.
Reżyser przez 25 lat zbierał materiały do filmu, a jego ukoronowaniem była wizyta w Lesznie w 2017 roku. Rozmawiał z mieszkankami Leszna, które pamiętają
okres okupacji, a ich głosy zostały zawarte w ścieżce dźwiękowej produkcji. To,
o czym leszczynianki mówiły, zostało okraszone materiałami udostępnionymi
przez Pawła Prałata, prowadzącego znany w Lesznie profil facebookowy pod tytułem "Leszno w czasach PRL". Archiwalne fotografie pokazane w produkcji pochodzą z Archiwum Państwowego w Lesznie oraz ze zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Peter Lindbergh przyznał, że czuje się współodpowiedzialny za to, że polska rodzina z Leszna musiała opuścić swój dom tylko dlatego, żeby to miejsce zajęli jego rodzice. Podobno jego ojciec, żołnierz Wehrmachtu, nie odciął się od ideologii
faszystowskiej, przez co nigdy młody Lindbergh nie nawiązał z nim dobrych relacji. Do dziś czuje wyrzuty z powodu tych krzywd wyrządzonym Polakom.
Po emisji filmu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Peter Lindbergh do leszczyńskiej delegacji obecnej w Berlinie powiedział "przepraszam". Artysta otrzymał także upominek prosto z Leszna - obraz z jednym z leszczyńskich kościołów,
a także przypinkę z herbem miasta.
Film o Lindberghu swoją polską premierę ma mieć w Lesznie. Reżyser obrazu, Jean Michel Vecchiet, przyjął zaproszenie złożone przez prezydenta miasta Łukasza
Borowiaka. W mieście miałby się też pojawić fotografik.

Będzie współpraca z biznesem
LESZNO > Prezydent Łukasz Borowiak spotkał się w Miejskim Ośrodku Kultury
z lokalnymi przedsiębiorcami. Opowiedział o inwestycjach już zrealizowanych,
trwających i tych planowanych. Zapewnił, że najbliższe lata będą nastawione na
współpracę samorządu z lokalnym biznesem. To jeden z priorytetów rozpoczętej
niedawno kadencji. Spotkanie uświetnił występ Emilii Nowak, młodej leszczynianki, finalistki popularnego programu Mam Talent. Całość zwieńczyły rozmowy
kuluarowe.

Rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej
z Gołanic do Włoszakowic
POWIAT LESZCZYŃSKI > Do końca września tego roku miałaby się zakończyć
rozpoczęta pod koniec lutego budowa ścieżki rowerowej z Gołanic do Włoszakowic. Inwestycję o wartości 9.400.000 złotych ma zrealizować firma Strabag. Planowana ścieżka będzie miała nawierzchnię wykonaną z masy bitumicznej poza
terenem zabudowanym oraz z kostki brukowej w obszarze zabudowanym. Trasa
dla rowerzystów zbudowana zostanie przy drodze po jej prawej stronie patrząc
w kierunku Włoszakowic. Zanim roboty zostały rozpoczęte, Nadleśnictwo Włoszakowice wycięło drzewa w pasie przyszłej ścieżki. Inwestycja została dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
w kwocie ponad 6.727.394,78 złotych. Budowa ścieżki jest zapowiadanym i zarazem jednym z najważniejszych zadań, jakie w tym roku postawił przed sobą do
realizacji powiat leszczyński.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Nowa Toyota RAV4 już dostępna w salonach
Trzeba przyznać, że piątą generacją RAV4 nie jedzie się, lecz płynie po jezdni. Auto nie daje odczuć kierowcy, że pokonuje nierówności
na drogach i tylko przy gwałtownym przyśpieszeniu słychać, że pod maską pracuje hybrydowy motor.

Przyjrzyjmy się wyposażeniu.
Nowa Toyota RAV4 w wersji Active wyposażona została między innymi w klimatyzację manualną (w odmianie
hybrydowej zastosowano wariant automatyczny), nawiewy w tylnym rzędzie, elektryczne szyby, podgrzewane
i elektrycznie składane lusterka zewnętrzne i wielofunkcyjną kierownicę. Zastosowano
tu także światła w technologii
LED. We wnętrzu, w części centralnej, zamontowano 7-calowy system multimedialny
z dostępem do nawigacji, portu USB, pozwalający również
zarządzać różnymi ustawieniami auta. Przed kierowcą, na
desce rozdzielczej, znalazł się
wyświetlacz o wielkości 4,2 cala, pozwalający podglądać bieżące parametry pracy pojazdu.

Wersja RAV4 w odmianie Comfort dodatkowo oferuje większe wyświetlacze, relingi dachowe w kolorze Piano Black,
tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, lusterko fotochromatyczne, a także 17-calowe, aluminiowe obręcze kół.
Wersja ta ma również dwu-

strefową klimatyzację automatyczną. Odmiana Selection
cechuje się dwukolorowym
nadwoziem i jest dostępna
wyłącznie w wersji hybrydowej na 18-calowych aluminiowych obręczach kół. Tutaj
mamy do dyspozycji między
innymi elektrycznie bezdotykowo uchylaną klapę bagażnika, system inteligentnego
kluczyka, a - za dopłatą - system audio z najwyższej półki
znanej firmy JBL. Nowa Toyota RAV4 w wersji Executive to

odmiana dla tych, którzy chcą
mieć wszystko, co współczesny samochód może oferować - monitor panoramiczny
z systemem kamer 360 stopni, lusterko wsteczne z wyświetlaczem cyfrowym, pamięć ustawień fotela kierowcy,
a także tapicerkę ze skóry na-

turalnej ze wstawkami ze skóry syntetycznej. W tej wersji
system multimedialny wzbogacony jest o obsługę radia
w technologii DAB.
Toyota szczególny nacisk kładzie

na bezpieczeństwo kierowcy
i pasażerów, dlatego wszystkie odmiany RAV4 mają pakiet
bezpieczeństwa Toyota Safety
Sense 2 wraz z funkcją połączenia alarmowego eCall. W ramach pakietu zastosowano
między innymi system wykrywania pieszych i rowerzystów
czy układ ostrzegania o niechcianej zmianie pasa ruchu.
Poza tym systemy wspomagają
pokonywanie podjazdów oraz
potrafią wykryć zmęczenie
kierowcy. W wersji Executive
obecny jest między innymi nowy układ detekcji przeszkód,
który pozwala zapobiegać kolizjom podczas manewrów,
a także funkcję automatycznego hamowania systemu ostrzegania o ruchu poprzecznym
z tyłu pojazdu.
Jak jeździ się Nową RAV4? Przyjemnie. Samochód pewnie
trzyma się drogi i pokonuje
nierówności w sposób niezauważalny dla kierowcy. Układ
hybrydowy daje miłe wrażenia,
a przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu z ciszy wyłania

się delikatny dźwięk pracującego silnika spalinowego. Wykończenie - najwyższej jakości.
W testowanej przez nas wersji
dostojnie wygląda przeszycie
w kolorze niebieskim. Spalanie
- w trybie mieszanym odnotowaliśmy 5,6 litra na 100 kilometrów w standardowym trybie
jazdy. Jak na tak duży i ciężki
samochód wynik rewelacyjny. Bardzo wygodne przednie
fotele z pełną regulacją. Można jechać naprawdę daleko
bez obaw, że długa jazda będzie męcząca. Z tyłu duża ilość
miejsca dla pasażerów i przestronny bagażnik.
Nowa Toyota RAV4 jest objęta 3-letnią gwarancją z limitem 100 000 km. Zabezpieczenia przed perforacją blach
otrzymują 12-letnią gwarancję.
W przypadku wersji Hybrid elementy układu hybrydowego
otrzymują gwarancję na 5 lat
z przebiegiem do 100 000 km,
a gwarancja na akumulator hybrydowy trwa do 10 lat. Polska
cena Nowej Toyoty RAV4 zaczyna się od 109.900 złotych.

TOYOTA Mikołajczak Leszno
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
tel. 65 529-63-13, e-mail: leszno@toyocar.pl

(12/2019)

S

amochód dostępny jest
w czterech wersjach wyposażenia oraz w dwóch odmianach przewidujących przeniesienie napędu na dwa albo
na cztery koła. Auto ma sztywne nadwozie i doskonałe właściwości jezdne. W wersji, którą testowaliśmy, wyposażony został
w napęd hybrydowy z silnikiem
benzynowym o pojemności 2,5
litra współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. Piąta
generacja jest najdynamiczniejszą RAV4 w dotychczasowej historii producenta.
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# ZE STRAŻY POŻARNEJ

Mniej zdarzeń, nowy s
i oczekiwane podwyżk
W Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące działalność straży pożarnej. Dobre informacje
przywiózł dla strażaków Andrzej Bartkowiak, komendant wojewódzki PSP w Poznaniu. Poinformował między innymi o wprowadzonych podwyżkach płac dla strażaków oraz pracowników cywilnych.

Z

danych przedstawionych przez
komendanta Macieja Zdęgę wynika, że 2018 rok był dla strażaków
bardziej łaskawy niż wcześniejszy. Najlepiej wyrażają to liczby. W 2018 roku odnotowano bowiem 1167 zdarzeń, czyli
mniej niż wcześniej. Więcej było jednak
pożarów, bo aż 227 (w 2017 roku 196),
mniej za to odnotowano tak zwanych
miejscowych zagrożeń, których było 868
(wobec 1064 wcześniej).
- Spadek liczby tak zwanych zagrożeń
miejscowych związany był z faktem, że nie

W 2018 roku wyliczono je na 6.111.200
złotych, gdy tymczasem w 2017 roku
określono je na poziomie 8.317.000 złotych. Ogólny spadek strat materialnych
wyniósł rok do roku 26,52 procent.
Najwięcej zdarzeń odnotowano w Lesznie, kolejnym miejscem gdzie działo
się najwięcej była gmina Włoszakowice. Należy jednak pamiętać, że obciążenie Włoszakowic większą ilością zdarzeń
jest spowodowane przede wszystkim napływem dużej liczby ludzi do Boszkowa. Główną przyczyną pożarów była nieostrożność osób dorosłych.
Największe zdarzenia, jakie odnotowano w 2018 roku to pożar domu w Tarnowej Łące, który był szczególnie trudny

do opanowania ze względu na materiały, z których dom został pobudowany. Bardzo
charakterystyczne było ponadto
zdarzenie drogowe z udziałem
pojazdów wojskowych na
drodze krajowej numer 12,
tragiczny wypadek pomiędzy Osieczną a Lesznem,
w którym zginął

Nowe mundury bojowe - najlepsze jakie były dostepne na
rynku.

Miniony rok w statystyce przedstawił Maciej Zdęga, komendant miejski
PSP w Lesznie.
było tak wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mogłyby je wywoływać tłumaczył komendant Zdęga.
Wzrost liczby pożarów może niepokoić,
ale należy podkreślić, że prawie wszystkie zakwalifikowano jako małe. Osiem
pożarów uznano za średnie, a jeden
jest określany jako duży. Ciekawy jest
wskaźnik wielkości odnotowanych strat.

Na coroczne podsumowanie zapraszani są również samorządowycy (na zdjęciu po prawej).

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zarzuty za okradanie pracodawcy
Mieszkańcy gminy Osieczna, Krzemieniewo oraz Bojanowo zostali zatrzymani w związku z działaniem na szkodę swoich pryncypałów. W pierwszym
przypadku mężczyzna miał przywłaszczać firmowe mienie przez kilka lat.
31-latek z gminy Osieczna zatrudniony
był jako serwisant w pewnej firmie na
terenie Leszna. Pięć lat temu miał wpaść
na pomysł przywłaszczania sprzętu należącego do pracodawcy. Chodziło o elektronarzędzia, sprzęt, a także materiały
instalacyjne. Podejrzany, jak ustaliła policja, wprowadzał w błąd pracodawcę
co do rzeczywistego zużycia materiałów
eksploatacyjnych, które były niezbędne
do wykonywania powierzonych zadań.
- Weszliśmy w jednym czasie na trzy posesje użytkowane przez 31-latka, gdzie
znaleźliśmy dużą ilość przywłaszczonego
mienia. Szacunkowa wartość tych przedmiotów wynosi około 50.000 złotych

- mówi Monika Żymełka, oficer prasowa
KMP w Lesznie.
Krócej przestępczą działalność prowadzili mieszkańcy gmin Krzemieniewo
i Bojanowo. 25- i 26-latek zostali zatrzymani po kradzieży elementów metalowych, które następnie wywieźli z terenu
zakładu w gminie Krzemieniewo na posesję jednego z nich. Ten numer wykręcili w nocy, a przedmioty miały zostać
spieniężone prawdopodobnie w punkcie skupu złomu.
- Całość skradzionego mienia o wartości
5000 złotych została odzyskana, ale podejrzewamy, że mężczyźni mogli okradać
swojego pracodawcę od 2016 roku - dodaje M. Żymełka.
Podejrzani mają postawione zarzuty
przywłaszczenia mienia oraz kradzieży. Jest to jednak początek dociekań
policji co do nielegalnych działań zatrzymanych mężczyzn, dlatego niewykluczone, że lista zarzutów może się

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

chłopiec, a także pożar pałacu w Wojnowicach.
W Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie
wciąż prowadzone są inwestycje zmierzające do unowocześnienia tego miejsca i poprawy warunków pracy. Leszczyńscy strażacy zostali wyposażeni w nowy sprzęt,
a do jednostek ochotniczych w Gronowie
i Osiecznej trafiły nowe pojazdy zakupione
przy wsparciu samorządów.
Pod wrażeniem sposobu funkcjonowania
leszczyńskiej jednostki był Andrzej Bartkowiak, wielkopolski komendant wojewódzki PSP w Poznaniu.
- Nie ukrywam, że chciałbym, aby inne komendy miejskie i powiatowe na terenie Wielkopolski funkcjonowały w taki sposób, w jaki działa właśnie ta komenda - przekonywał
zgromadzonych. - To jest duża jednostka wykonująca wiele zadań, bardzo nimi obciążona. I te zadania realizowane są tutaj na najwyższym poziomie.
Komendant wojewódzki zwrócił uwagę, że inwestycje w wyposażenie komendy i doposażenie strażaków nie byłyby
możliwe bez wsparcia samorządów i za
to szef wielkopolskich strażaków złożył
podziękowania.
W ramach zmian w straży pożarnej wprowadzono do służby nowe mundury bojowe.
- To prawda, że kupiliśmy jedne z najdroższych mundurów, ale to są najlepsze
mundury dostępne aktualnie na rynku. Jestem dumny, że udało się pozyskać na to
dodatkowe środki i będziemy starali się
ubrać w nie jak najwięcej naszych strażaków - tłumaczył A. Bartkowiak.
Najbardziej oczekiwana była chyba informacja o podwyżkach, które od początku tego roku mieli otrzymać strażacy.
- Od stycznia to 655 złotych, łącznie z nagrodą roczną. To się już stało, przelewy
zostały zrealizowane. Jest to również ważna informacja dla pracowników cywilnych, którzy od lat byli zapomnieni, a czas
najwyższy, aby i o nich nich pamiętać.
Rząd przewidział dla nich podwyżki o 300
złotych od stycznia i od lipca kolejne 250
złotych. W ten sposób zaczynamy być nieco bardziej konkurencyjni na niełatwym
rynku pracy - podsumował komendant
wojewódzki.
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wydłużyć. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Mercedesem w drzewo
Do wypadku doszło na drodze łączącej Łaszczyn z Konarzewem. Za kółkiem siedział 21-letni mieszkaniec
gminy Bojanowo.
Wypadek odnotowano na początku
lutego w godzinach nocnych. Kierowca samochodu nie dostosował prędkości do warunków drogowych, na

śliskiej jezdni stracił panowanie nad
samochodem, skutkiem czego uderzył w drzewo. Autem podróżowały cztery osoby, a dwie z nich zostały
przewiezione do szpitala.
Siedemnastoletnia pasażerka doznała wstrząśnienia mózgu, urazu głowy, miednicy, a także prawego biodra.
19-letni pasażer mercedesa także miał

wstrząśnienie mózgu, uraz kolan oraz
skręcenie kregosłupa szyjnego.
Pozostali pasażerowie wyszli z wypadku
bez poważniejszych obrażeń, a kierujący samochodem 21-latek za spowodowanie zdarzenia odpowie przed sądem.
Mężczyzna był trzeźwy. Dodajmy, że
wskutek wypadku poważnemu uszkodzeniu uległ mercedes.

Rozbójnicy zabrali mieszkańcowi
Leszna sporą kwotę pieniędzy
Bili po głowie, przewrócili, a następnie z kieszeni wyjęli portfel, w którym znajdowało się 10.000 złotych.
Uspokajamy - pieniądze udało się
odzyskać.
Ofiarą napastników padł 41-letni mieszkaniec Leszna. Pewnego wieczoru został zaczepiony w centrum miasta przez
mężczyzn, którzy przechodzili obok
niego. Chwilowo na tym się skończyło
i leszczynianin poszedł w tym samym
kierunku co oni. Po pewnym czasie jednak nastąpiło gwałtowne przyśpieszenie
rozwoju wypadków.
- Mężczyźni zaatakowali 41-latka, uderzając go w twarz. Napadnięty przewrócił się
i wówczas sprawcy mieli wyciągnąć z jego
kieszeni portfel, w którym znajdowało się
10.000 złotych - mówi Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.

Agresorzy uciekli, a pokrzywdzony
o sprawie powiadomił policję, podając
rysopis sprawców. Dyżurny z leszczyńskiej komendy wysłał policjantów w tę
okolicę. Prawdopodobni sprawcy napaści zostali zauważeni, a policjanci upewnili się, że chodzi o tych jegomościów, gdy jeden z nich
rzucił się do ucieczki. To rozwiązanie w jego wydaniu
okazało się nieskuteczne,
gdyż policjanci zatrzymali go, podobnie jak jeszcze
dwie inne osoby, które miały
mieć związek z tą sprawą.
- Podejrzani o rozbój trafili do
policyjnego aresztu i po wyjaśnieniu sprawy dwóch z nich
otrzymało zarzuty dopuszczenia się rozboju. Są to znani policji mieszkańcy Leszna w wieku

23 i 28 lat - informuje M. Żymełka.
Jeden z zatrzymanych sprawców miał
przy sobie skradzione pieniądze, które
zostały zwrócone 41-latkowi. Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia
wolności.

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

sprzęt
ki
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Pierwsze rozmowy
o cyberprzemocy

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

Niedawno zapowiadano w Lesznie
zorganizowanie cyklu spotkań poświęconych agresji w przestrzeni internetowej. Pierwsze przeprowadzono w Zespole Szkół nr 2.

Hejt to temat, który znany jest odkąd w internecie, na różnych portalach, zaczęły powstawać publiczne fora dyskusyjne. Możliwość
wpisywania komentarzy, bez publicznego
pokazywania się, w wielu osobach ujawnia
REKLAMA

niezgłębione pokłady frustracji, które wylewają na innych w sposób pozornie anonimowy. Spotkania mają na celu pokazanie,
czym jest hejt, jak działa i w jaki sposób można mu przeciwdziałać. Przedstawiono także
prawne konsekwencje takich
zachowań.
W pierwszym spotkaniu
udział wzięło około 200 uczniów z klas trzecich gimnazjalnych oraz pierwszych
średnich. O hejcie opowiadali Szymon Witczak z Wydziału Prewencji oraz Adam
Maruszyński z Wydziału do
walki z Cyberprzestepczością Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu. Ponadto
o hejcie mówił prezydent
Leszna Łukasz Borowiak,
który otwarcie przyznaje, że
jest stałym celem ataków internautów.
Funkcjonariusze zaznaczali, że popełniając przestępstwo w sieci nie jest się
anonimowym. Poza tym należy pamiętać - i to jest chyba sprawa nadrzędna

REKLAMA

- że po drugiej stronie znajduje się inny
człowiek, który ma uczucia i na którego
bezmyślnym pisaniem można wpływać.
Tymczasem każda obelga, szyderstwo
czy znieważenie może odbić się na emocjach, doprowadzając do tragicznych
sytuacji.
Kto czuje się nieprzekonany, że krzywdzi innych, powinien zdawać sobie sprawę z nieuchronności sankcji karnych za
bezprawne działanie w sieci przeciwko
innym ludziom. Wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak opowiedział o następstwach hejtu internetowego, które wynikają z przepisów Kodeksu Karnego,
REKLAMA

a także Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zwłaszcza nieletni powinni wiedzieć, że młody wiek w żaden
sposób nie chroni ich przed konsekwencjami wynikającymi z pomawiania czy
obrażania w sieci, niezależnie od tego,
czy takie działanie odbywa się na portalach czy w mediach społecznościowych.
W Lesznie uruchomione zostało wsparcie dla osób dotkniętych cyberprzemocą. Można się kontaktować za pośrednictwem e-maila: niejestemsam@leszno.
pl. Poza tym na potrzeby spotkań z cyklu
„W sieci cyberprzemocy” wydano edukacyjną ulotkę.
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Nowe Ogrody ze świetną infrastrukturą,

wybierz swoje mieszkanie
Nie tylko spokojna okolica, piękne widoki oraz bliskość centrum miasta są atutem powstającego osiedla Nowe Ogrody w Lesznie. Jest
jeszcze jeden argument, który przemawia za zakupem mieszkania w tym rejonie - w pobliżu osiedla miałyby powstać basen i hala sportowa. Kusząca perspektywa, prawda?

N

jest gratką dla miłośników pięknych
widoków i wypoczynku na powietrzu.
Ceny za metr kwadratowy mieszkań
na osiedlu Nowe Ogrody kształtują się
na poziomie od 4950 do 5950 złotych
brutto za metr kwadratowy.
W nieodległej perspektywie na Nowych Ogrodach powstaną następne budynki, w których - zgodnie
z planem - miałyby się znaleźć lokale
o jeszcze większym metrażu.
Plany inwestycyjne firmy K2 Nieruchomości obejmują nie tylko osiedle Nowe Ogrody. Niedawno spółka zakupiła
prawie hektarową działkę w Boszkowie-Letnisku, będącą do niedawna w
posiadaniu kuratorium oświaty.
- Jest to atrakcyjna lokalizacja z dostępem do własnej plaży. Na razie znajduje się na niej hotel, łaźnia, świetlica, 10
drewnianych domków wolnostojących
i czworaki. Całość - na przełomie marca
i kwietnia - zostanie poddana rozbiórce.
W otoczeniu starodrzewia powstanie
około 35 drewnianych, wolnostojących,

parterowych domków letniskowych
z kawałkiem gruntu na wyłączność tłumaczy M. Kuraś.
Docelowo zostanie zawiązana wspólnota mieszkaniowa, a cały teren będzie ogrodzony i monitorowany. Do
kogo adresowana jest ta inwestyca?
Zdecydowanie do osób, które chcą

uciec od zgiełku miasta. Chociaż domki będą drewniane z przeznaczeniem na pobyt od wiosny do jesieni,
zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby można było podłączyć w nich
ogrzewanie elektryczne. Pierwsze
domki w sprzedaży dostępne będą
prawdopodobnie latem.

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

(13/2019)

owe Ogrody docelowo mają
składać się z dziewięciu budynków wzbogaconych o pełną infrastrukturę tak bardzo przydatną do
życia w mieście. Na parterze budynków zaprojektowane są garaże, obecny jest przestronny parking, poza tym
powstać ma również plac zabaw dla
dzieci. Dlaczego mieszkania tutaj są
tak chętnie wybierane? Okolica jest
spokojna, do Rynku stąd niedaleko,
a poza tym z najwyższych kondygnacji rozpościera się piękny widok na
leszczyńską Starówkę albo - po stronie
przeciwnej - na morenowe, zalesione
pagórki w rejonie Osiecznej.
Pierwsze dwa budynki zostały zbudowane w ramach pierwszego etapu inwestycji i wszystkie mieszkania znalazły już swoich nabywców. Obecnie
trwa drugi etap inwestycji, w którego
ramach powstają dwa kolejne obiekty w takim samym, wysokim standardzie jaki przyjęto w poprzednich
obiektach. Mieszkania mają trzyszybową stolarkę okienną oraz rolety zewnętrzne, z których część sterowana
jest elektrycznie. Na ostatnim piętrze
wszystkie rolety są elektryczne. Każdy
lokal wyposażony jest w wideodomofon, poza tym budynki są monitorowane z możliwością rejestracji obrazu
do miesiąca wstecz. Co ciekawe, to co
dzieje się na monitoringu można podglądać we własnym telewizorze.
W nowo budowanym obiekcie, tym
bliżej drogi, z 29 mieszkań do wyboru pozostało jeszcze tylko 5.
- Są to lokale o powierzchniach 54,5
metrów kwadratowych oraz 52 metrów kwadratowych - mówi Michał
Kuraś, dyrektor firmy K2 Nieruchomości Sp. z o. o. - W drugim budynku na 29 mieszkań sprzedanych zostało 9, dlatego tutaj wybór wciąż
jest większy. Powierzchnie są zróżnicowane, co jest odpowiedzią na
oczekiwania naszych klientów. Wciąż
mamy małe, dwupokojowe mieszkania o powierzchniach 32 i 37 metrów kwadratowych oraz trzypokojowe o metrażach 44, 47 i 52 metrów
kwadratowych.
Lokale na samej górze mają tarasy, co
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Mieszkańcy twierdzą, że lepiej
To już czwarty sezon grzewczy, odkąd Straż Miejska w Lesznie rozpoczęła kontrole palenisk na prywatnych posesjach oraz w firmach.
Praca u podstaw wydaje się przynosić efekty.

N

Oto co znajdują strażnicy
a
w piecach na terenie Leszn

ajwięcej dymów nad miastem można zaobserwować w dzielnicach o starszej zabudowie
jednorodzinnej. W tych miejscach przeważnie wciąż stosowane są piece dawnego typu. Nie ma się
co temu dziwić, gdyż inwestycja w nowe, bardziej ekologiczne kotły węglowe jest droga, a zupełna wymiana
sposobu ogrzewania na przykład z węglowego na gazowe może generować jeszcze wyższe koszty. Często
przed podobną inwestycją odstraszają wyższe ceny surowca, co dla wielu staje się barierą nie do przeskoczenia. W świecie ekologicznych trendów można hołdować zasadzie właściwego spalania paliwa stałego mając
w kotłowni nawet tak zwanego tradycyjnego "kopciucha". Wystarczy spalać paliwo odpowiedniej jakości, nie
utylizować w piecu śmieci i nie wrzucać do pieca rzeczy, które nie powinny się w nim znaleźć.
Od początku tego sezonu grzewczego, czyli od października 2018 roku do końca stycznia 2019 strażnicy miejscy
przeprowadzili około 640 kontroli palenisk. W przypadku domów jednorodzinnych odwiedzin municypalnych
można spodziewać się w godzinach od 6 do 22, a w przypadku zakładów pracy nawet przez całą dobę.
- Na przestrzeni kilku minionych lat obserwujemy wśród
mieszkańców wzrost świadomości ekologicznej. Być
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się oddycha
może wynika to między innymi z faktu,
że kiedy przychodzimy na kontrole, przypominamy zawsze czym i w jaki sposób
należy palić - mówi Dominik Sadowski,
zastępca komendanta Straży Miejskiej
w Lesznie.
Taka edukacja powoli przynosi efekty,
a do strażników docierają informacje, że
w wielu miejscach w Lesznie w sezonie

rzecz wszystkich mieszkańców, zabiegając
o czyste środowisko.
W większości przypadków podczas kontroli prowadzonej w kotłowni okazuje
się, że gęsty dym nad okolicą pochodzący z komina jest efektem nie spalania odpadów, lecz słabą jakością opału lub niewłaściwym sposobem rozpalania pieca.
Optymalnym rozwiązaniem jest robić to

- Podczas kontroli zawsze zwracamy uwagę na opał wykorzystywany do
ogrzewania domów czy zakładów. Można spodziewać się, że w trakcie wizyty w kotłowni poprosimy o certyfikat jakości węgla lub - jeśli spalane
jest drewno - sami sprawdzimy poziom jego wilgotności specjalnym urządzeniem. Jeżeli drewno nie spełnia norm wilgotności, zwracamy uwagę,
że trzeba je dosuszyć - usłyswzeliśmy w Straży Miejskiej w Lesznie.
grzewczym lepiej się oddycha. Ale pozytywne wiadomości nie świadczą o tym, że
można spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie, wciąż jest bardzo dużo do zrobienia i ciągle zdarzają się przypadki skrajne,
które prowadzą do zatruwania powietrza.
- Kontrole wykonujemy samodzielnie typując konkretnie nieruchomości lub jedziemy w określone miejsca po tym, jak
otrzymujemy zgłoszenie od mieszkańców
- tłumaczy D. Sadowski. - Bardzo zmienia się podejście do przekazywania nam
takich informacji. Ludzie mają świadomośc, że dzwoniąc do nas działają na

od góry, a nie od dołu, gdyż wówczas do
atmosfery wydostaje się mniej szkodliwych substancji.
- Podczas kontroli zawsze zwracamy uwagę na opał wykorzystywany do
ogrzewania domów czy zakładów. Można spodziewać się, że w trakcie wizyty
w kotłowni poprosimy o certyfikat jakości węgla lub - jeśli spalane jest drewno
- sami sprawdzimy poziom jego wilgotności specjalnym urządzeniem - tłumaczy
D. Sadowski. - Jeżeli drewno nie spełnia
norm wilgotności, zwracamy uwagę, że
trzeba je dosuszyć.

Wizyty strażników potwierdzają, że
wciąż zdarzają się przypadki spalania
niedozwolonych substancji czy przedmiotów. Municypalni w paleniskach trafiają na wykładziny, panele podłogowe,
odzież, opony czy okucia okienne.
REKLAMA

REKLAMA

- Była też sytuacja, gdy panele płonęły w piecu, a obok pieca - do wrzucenia
- uszykowana była już kolejna ich partia mówi D. Sadowski.
Kiedy strażnik wyciąga z paleniska niedozwolony przedmiot, najczęściej nie ma
już dyskusji, a właściciel kotła przyznaje
się do wykroczenia. Trudno zresztą dyskutować z faktami. Często jednak strażnicy nie karzą ludzi mandatami, ale zaczynają od pouczeń. Tak jest w przypadku
starszych osób, które przez lata były przyzwyczajone do rozpalania ognia kolorowymi gazetami, co nie powinno mieć
miejsca. Zwykle takie uwagi powodują,
że podczas rekontroli wszystko jest już
w porządku.
Spośród ponad 640 kontroli przeprowadzonych do końca stycznia około 100 zakończyło się mandatami. Wystawiono
140 pouczeń oraz dwa wnioski o ukaranie do sądu. Ten ostatni wariant zarezerwowany jest dla najbardziej uporczywych
przypadków.
Straż Miejska przypomina, że warto ją na
bieżąco informować o podejrzeniach spalania w piecach niedozwolonych przedmiotów czy substancji. Wówczas taka
kontrola we wskazanym miejscu zostanie
przeprowadzona. Warto pamiętać, że takim działaniem buduje się społeczeństwo
obywatelskie.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

14

# PROMOCJA

# BUDUJ MĄDRZE

15

Dom na lata musi być ciepły i oszczędny
Budowa pierwszego domu to nie lada wyzwanie. Setki przeczytanych stron w internecie i dziesiątki dyskusji
przeprowadzonych na forach czasami, zamiast rozjaśniać pogląd na sprawę, potrafią zaciemnić obraz. Tymczasem chyba każdemu zależy, aby własny dom budowany był w korzystnym stosunku ceny do jakości.
przyszłego właściciela domu ktoś poprowadził za rękę, pokazując co wybrać, żeby
było dobrze i do tego tanio. Z drugiej strony zawsze jest trochę niepewności, czy uda
się wybrać odpowiedni system. Tymczasem

Kominy inne niż kiedyś
Klienci często są przekonani, że najlepszym wyborem jest komin wykonany z tradycyjnej pełnej cegły. Nic
bardziej mylnego. To nie ta sama cegła co dawniej, a sposób ogrzewania
domów też się zmienił.
Głównym celem ogrzewania domu
jest podniesienie temperatury wnętrza
przy minimalnych stratach ciepła w postaci oddawania go na zewnątrz. W ten
sposób ciepło wytwarzają nowoczesne piece, które jednak produkują spaliny zdecydowanie chłodniejsze i jednocześnie bardziej wilgotne niż kiedyś. To
nie sprzyja długiej żywotności tradycyjnych kominów ceglanych. Oczywiście,
wciąż można je stosować, ale trzeba
mieć świadomość niższej trwałości takiego komina i konieczności zastosowania wkładu kominowego. Generuje to
dodatkowe, wcale niemałe koszty.
- My proponujemy nowoczesne rozwiązania w postaci kominów systemowych.
To prawda, kiedyś były one drogie i wiele
osób wciąż może mieć w pamięci dawne czasy. Dzisiaj takie kominy są trwalsze
i tańsze w zakupie niż wspomniane rozwiązania tradycyjne. Do tego nie trzeba
używać w nich wkładów kominowych tłumaczy Michał Radojewski, specjalista
ds. sprzedaży w firmie AMBIT w Lesznie.
Rodzaj komina systemowego uzależniony jest od dwóch czynników - czy
mamy piec na paliwo stałe czy gazowe
oraz od mocy kotła.
Zarówno w przypadku dociepleń, jak i kominów specjaliści z hurtowni materiałów budowlanych
firmy AMBIT pomogą Państwu w doborze właściwych rozwiązań. Wystarczy przyjść z projektem,
a wszystkie niezbędne wyliczenia zostaną dokonane na miejscu. W oparciu o nie zaprezentowana zostanie oferta z konkretnymi cenami. Rozwiązania przygotowywane przez sprzedawców
z AMBIT-u zapewniają trwałość na lata przy oszczędności. Bo przecież nie jest sztuką kupować wyłącznie to, co najdroższe. Sztuką jest kupić to, co się sprawdzi i co będzie najlepsze. Hurtownia
materiałów budowlanych AMBIT, oprócz dociepleń i kominów, oferuje także beton i zbrojenia,
materiały ścienne, stropy, pokrycia dachowe, bramy, elewacje oraz tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Potrzebujecie Państwo rozwiązań w tym segmencie? Zapraszamy!

gdy podejmuje się temat kluczowych rozwiązań dla domu, a takimi bezspornie są
docieplenia oraz kominy, warto porozmawiać z ludźmi, którzy się na tym znają. Wyjaśniamy, dlaczego jest to tak bardzo ważne.

Dociepleniowy
zawrót głowy
To wyrażenie chyba najlepiej oddaje istotę problemu. Do wyboru mamy sporo materiałów. Podstawowe
to wełna mineralna i styropian. Wśród
klientów zdecydowanie większym
powodzeniem cieszy się ten drugi.
Kiedyś był po prostu styropian. Teraz
też jest, ale w tylu odmianach, że trudno się połapać co i jak wybrać, aby nie
przepłacić i być zadowolonym.
- Powiedziałbym, że docieplenie jest kluczowe, bo to ono decyduje o komforcie
użytkowania budynku - mówi Michał
Radojewski, specjalista ds. sprzedaży
w Przedsiębiorstwie Budowlanym AMBIT w Lesznie.
Latem zapewni chłód, a zimą spowoduje, że ciepło nie będzie uciekać z mieszkania. Wybór styropianu jest o tyle trudny, że poszczególne jego rodzaje mają
różną twardość i współczynniki przenikalności termicznej. Są wersje przeznaczone do docieplenia fasad budynków,
na podłogi czy fundamenty. Producenci oferują styropian
biały oraz grafitowany, który ostatnio stał się bardzo
popularny.
- W naszej hurtowni doradzamy, jaki styropian wybrać, rozmawiamy
z klientem o jego
inwestycji. Często
w tym segmencie
budowlanym bywa
tak, że można wybrać rozwiązania
tańsze, a przy tym
lepsze i trwalsze.
Nie ukrywam, że

skuteczność docieplenia jest uzależniona także od innych czynników, na przykład zastosowanych na nie klejów, siatek, a później także tynków, które u nas
dostępne w różnych wariantach kolorystycznych - wyjaśnia M. Radojewski.
Właściwe wykonanie docieplenia budynku gwarantuje długie lata użytkowania nieruchomości przy niższych
rachunkach za ogrzewanie. Warto również podkreślić, że ważnym wyborem
pozostaje także docieplenie dachu.
- W przypadku dachów płaskich zalecamy styropiany ze spadkiem, które zapewniają grawitacyjny odpływ wody. Dachy
tradycyjne ociepla się od wewnątrz, korzystając z wełny mineralnej, która także ma różną odporność i przenikalność.
Właśnie w przypadku wełny wybór jest
nieco bardziej skomplikowany, gdyż tutaj występują duże rozpiętości cenowe. Zapraszamy do nas w celu dobrania właściwych materiałów - kończy M.
Radojewski.

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o. | ul. Kąkolewska 21 | 64-100 Leszno | tel. 65 538-99-00 | www.ambit.com.pl

(14/2019)

Przegląd materiałów budowlanych na rynku jest szeroki i tak naprawdę im więcej
nowych rozwiązań na tym rynku się pojawia, tym gorzej dla laika, który o wielu rzeczach nie ma pojęcia. Chciałoby się, aby
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Rydzyński zamek na fali wznoszącej
Najpierw znalazł się w zestawieniu TOP 10 wielkopolskich zabytków, później wróciły do niego cenne listy, a ostatnie dni przyniosły informację o przyznaniu dużego dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z

amek w Rydzynie jest członkiem
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, ale nigdy dotąd nie pojawił się w grupie dziesięciu najważniejszych zabytków Wielkopolski.
- Bardzo cieszymy się z tego powodu,
gdyż dla nas jest to bardzo poważna promocja. Mamy zapewnienie, że WOT będzie o nas mówił. Już w materiałach, które
przygotowane zostały na targi Tour Salon w Poznaniu, znalazły się informacje
na nasz temat - mówi Zbigniew Szukalski,
dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie.
Obecność rydzyńskiego zamku w kręgu szczególnego zainteresowania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej jest dla
szefostwa placówki wartością nad wyraz
pożądaną. Z jednej strony wciąż wielu
REKLAMA

mieszkańców Wielkopolski o Rydzynie
i rydzyńskim zamku nie słyszało, a z drugiej obecność w TOP 10 gwarantuje, że
o zamku głośno będzie podczas targów
w Europie Zachodniej, na których bywają
przedstawiciele WOT.
- Nie ukrywam też, że nam potrzebny jest
efekt skali, dlatego poprzez tego rodzaju
promocję chcemy docierać do największych organizacji turystycznych - zauważa Z. Szukalski.
W ubiegłym roku w sierpniu i wrześniu
teksty o rydzyńskim zamku ukazały się
w dwóch niemieckich tytułach: Allgemeine Zeitung oraz Die Welt.
- Te artykuły miały bardzo mocny oddźwięk, gdyż przyczyniły się do budowania mostów pomiędzy turystyką polską

i niemiecką - podkreśla Z. Szukalski.
Pierwsze efekty pracy promocyjnej już
są zbierane. Na przykład w okresie od
kwietnia do września tego roku do rydzyńskiego zamku ma przyjechać około
8000 turystów z Hiszpanii, gdyż rezydencja została umieszczona w planach zagranicznych wycieczek.
W lutym rydzyński zamek otrzymał cztery
prywatne listy księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego. Zostały one napisane w 1827 roku i zaadresowano je do Emila Dreisinga,
ówczesnego zarządcy posiadłości.
- To są prywatne listy, które odnalazły
się w archiwum domowym Helmuta Dreisinga. Pan Helmut postanowił przekazać nam oryginały, mając świadomość, że
trafią tam, gdzie powinny się znaleźć, czyli do obecnego zarządcy zamku - wyjaśnia
Z. Szukalski.
Zamek do tej pory nie był w posiadaniu manuskryptów Antoniego Pawła Sułkowskiego, więc jest to tym bardziej cenny dar.
- Pod koniec marca będziemy chcieli je
wystawić na widok publiczny. Zostaną też
przetłumaczone na język polski - tłumaczy
Z. Szukalski.
To nie koniec dobrych informacji, jakie napłynęły w ostatnim czasie do zamku w Rydzynie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu "Ochrona zabytków" przyznało
placówce 680.000 złotych, kolejne środki mają zostać wyłożone przez Stowarzyszenie SIMP.

- Cieszymy się, że te pieniądze udało się
otrzymać, gdyż do tej pory nie było nam
dane pozyskać takiego finansowania mówi Z. Szukalski.
Pieniądze miałyby zostać przeznaczone
na konserwację, naprawę i restaurację zabytkowych schodów po stronie parku. Są
to elementy oryginalne, które zachowały się od czasów Sułkowskich. W ramach
inwestycji miałyby zostać wyremontowane także średniowieczne pomieszczenia pod schodami (założenie jest takie,
że będzie do nich prowadzić dębowa brama zamiast czarnej kraty). Zostaną one
zabezpieczone przed działaniem wody,
gdyż do tej pory są regularnie zalewane przez deszcze. Ponadto dzięki pozyskanym środkom restauracji mają zostać
poddane między innymi relikty z Sali
Wielka Alkowa z przełomu XVII i XVIII wieku. Jest to zabytkowa sypialnia króla Stanisława Leszczyńskiego, w której
znajduje się wyjątkowy, chociaż zasłonięty na razie rokokowy kominek. Zamek
chce skupić się także na konserwacji fresków oraz pracach konserwatorskich i restauratorskich na balkonie umieszczonym
nad północnym wejściem.
- To jest oryginalny balkon z czasów Augusta Sułkowskiego, niezniszczony w wyniku działań wojennych. Niestety został
nadgryziony zębem czasu, gdyż brakuje
w nim odwodnienia - mówi Z. Szukalski.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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"Brykające Brzdące" czekają
na Twojego maluszka!
T

rzeba przyznać, że budynek, w którym mieści się żłobek robi bardzo
pozytywne wrażenie. To odrestaurowana kamienica położona przy ulicy Sienkiewicza w Lesznie z przestronnym ogrodem zaadaptowanym na potrzeby dzieci.
W "Brykających Brzdącach", w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, zorganizowano trzy grupy wiekowe: od 6
do 12 miesięcy, od 12 do 20 miesięcy
oraz od 20 do 30 miesięcy. Atutem żłobka jest to, że grupy nie są przepełnione,
co pozwala poświęcić uwagę każdemu dziecku z osobna. Nie trzeba nikogo
przekonywać, że dla dziecka pozostawionego bez rodziców zmiana otoczenia bywa trudna. Ale właśnie tutaj, dzięki indywidualnemu podejściu, udaje się
przełamać tę barierę i maluchy szybko
traktują panie niczym swoje ciocie.
Do dyspozycji maluszków dostępnych
jest pięć przestronnych sal oraz łazienka z małymi toaletami i umywalkami. Już
w najmłodszej grupie realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe oparte na teorii
inteligencji wielorakich. Mówiąc jaśniej,
oznacza to tyle, że Państwa dziecko będzie rozwijać tutaj kompetencje językową, przyrodniczą, artystyczną, matematyczną czy społeczną. Wszystkie zajęcia
dostosowywane są do możliwości małych dzieci i realizowane w sposób naturalny zgodnie z ich tempem.
- Rodzice, których maluchy chodzą do naszego żłobka, przyznają, że ich dzieci bardzo
się zmieniają, stają się samodzielne i potrafią współpracować z rówieśnikami. Nas to
bardzo cieszy - mówi szefowa żłobka "Brykające Brzdące" Dominika Maćkowiak.
Wszystkie dzieci, nawet te zupełnie malutkie, mają już zajęcia językowe. Nie
chodzi w nich jednak o wtłaczanie języka na siłę, lecz o osłuchiwanie się z angielskim. Dzięki temu dzieci poznają
z jednej strony mowę ojczystą, a z drugiej powoli przyzwyczajają się do języka
obcego, który w przyszłości będzie mógł
być mocniej rozwijany. Zajęcia językowe
odbywają się raz w tygodniu.
W "Brykających Brzdącach" nacisk kładzie się na profilaktykę logopedyczną.

Wykwalifikowana kadra potrafi wyłapać
wszelkie elementy wymagające uwagi,
które następnie mogą zostać skonsultowane z rodzicami. Logopeda jest poza tym dostępny dla rodziców i może
odpowiedzieć na wszelkie ich pytania
lub rozwiać pojawiające się wątpliwości.
W żłobku zajęcia prowadzone są także
w oparciu o terapię wczesnego wspomagania rozwoju, która pozwala wychwycić wszelkie nieprawidłowości jeszcze na ich wczesnym etapie.
- Zdarza się tak, że dziecko w pewnym
wieku powinno już siedzieć, a jeszcze tego
nie robi albo powinno skupiać uwagę na
zabawce, a ma z tym problem. Bywa też
tak, że ma kłopoty z wyciszeniem się i zasypianiem - mówi D. Maćkowiak. - Wiemy, jak temu zaradzić, a w razie potrzeby
skierujemy rodziców do odpowiednich
specjalistów.
Najstarsze dzieci biorą udział w audycjach muzycznych organizowanych
w żłobku, poznając dźwięki z różnych
stron świata. Ich udziałem stają się także przedstawienia teatralne, gdyż nic tak
nie rozwija dziecka jak interakcja.
- Atmosfera jest taka, że maluszki dobrze
się u nas bawią. Jedyny problem, jaki obserwujemy związany jest z tym, że… nie
chcą później iść do domu, bo tak jest im tu
fajnie. Ale to jest chyba tylko powód do zadowolenia - śmieje się D. Maćkowiak.
W "Brykających Brzdącach" istnieje możliwość wdrożenia dla Państwa dziecka
indywidualnej diety, w tym również diet
bezmlecznych i bezglutenowych.
Kiedy tylko sprzyjają ku temu warunki,
dzieci pod opieką cioć ze żłobka spędzają czas na wolnym powietrzu, w rozległym ogrodzie. Poza tym obiekt jest
zamknięty i monitorowany, dzięki czemu w "Brykających Brzdącach" zapewnione jest stuprocentowe bezpieczeństwo dzieci. Istnieje również możliwość
pozostawienia wózka lub fotelika (jeżeli
rodzice zmieniają się w odbieraniu pociechy), a placówka - co ważne dla osób
pracujących - czynna jest w godzinach
od 6:30 do 17:00. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Żłobek "Brykające Brzdące"
ul. Sienkiewicza 8
64-100 Leszno, tel. 669-280-128

(15/2019)

Chcesz wrócić do pracy i martwi Cię, że nie masz z kim zostawić
swojej pociechy? A może myślisz, że Twoje dziecko nie dostanie
się do żłobka? Zupełnie niepotrzebnie. Żłobek "Brykające Brzdące" w Lesznie wciąż ma wolne miejsca i przyjmie od zaraz dzieci
już od 6. miesiąca życia. Zobacz, co placówka ma do zaoferowania!
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Zniknęły stare zabudowania, ju
powstanie nowoczesna szkolna
Mieszkańcy Leszna byli w lutym świadkami zmian w tkance miejskiej.
Na rogu Alei Jana Pawła II oraz ulicy Chrobrego wyburzono stare obiekty, które niedawno jeszcze zajmował Zespół Szkół Specjalnych.

A

© AUTORZY OPENSTREETMAP

leja Jana Pawła II
zmienia się od lat.
Po raz pier wsz y
można było to zaobserwować podczas budowy
trasy W-Z, kiedy wąska ulica Żwirki i Wigury stała się
szeroką arterią o dwóch
jezdniach. Wówczas już ta
część miasta straciła dawnych charakter w imię
wyższej przepustowości
dla wciąż wzrastającego
ruchu kołowego. W lutym
w północnej pierzei Alei
Jana Pawła II, przy skręcie
w ulicę Chrobrego, wyburzono kompleks obiektów
zajmowanych przez Zespół Szkół Specjalnych. Po
interwencji buldożerów
z budynków pozostała
sterta gruzów. Niebawem
gruzowisko zniknęło stając się czystym miejscem

pod budowę hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Nowoczesny obiekt
będzie prezentem dla
uczniów położonej po sąsiedzku Szkoły Podstawowej nr 3.
Ze swojej strony zachęcam, aby przejść się na
spacer w ten rejon i na żywo zobaczyć, jak wygląda
ulica bez budynków, które
stały tam od zawsze. Warto
przypatrzyć się pustemu
miejscu, które za jakiś czas
zostanie zabudowane. Dla
wielu leszczynian wyburzenie starych obiektów
stanie się wydarzeniem
historycznym, o którym
pewnie za jakiś czas niewielu będzie pamiętać.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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a hala sportowa
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Ewa Bartkowiak-Nabzdyjak, kierownik
Działu Informacyjno-Bibliograficznego
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.

Wydawnictwo mocniej zaznaczy
swoją obecność na rynku książki
Wydzielenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie Działu Wydawniczego ma przyczynić się do profesjonalizacji tego segmentu
działalności książnicy. Wydawnictwo coraz silniej zaznacza swoją obecność na rynku książki między innymi dzięki ciepło przyjętej młodzieżowej serii pod nazwą "Pułapki Czasu". Nie traci przy tym dawnego charakteru, wciąż pamiętając o swoich korzeniach.

W

ydawnicza działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej
zapisana jest w jej statucie, toteż regularnie na rynek wypuszczane są nowe tytuły. W 2001 roku w bibliotece założone zostało
Wydawnictwo "Cicer", a jego
nazwa bezpośrednio odnosi się
do łacińskiego określenia grochu.
Ten z kolei jest nawiązaniem do
Stanisława Grochowiaka, wielkiego poety, który z Leszna się
wywodził i którego imię nosi teraz biblioteka.
Wczesna działalność wydawnicza książnicy przypada na lata
osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte minionego wieku. Wówczas
w czterech częściach ukazała się
bibliografia wspomnianego już
Grochowiaka. Poza tym później drukiem ogłaszano monografie i wiele innych opracowań.

Działalność wydawnicza z biegiem czasu została zintensyfikowana. W latach dwutysięcznych
ówczesna dyrektorka biblioteki, Małgorzata Halec, postawiła
na popularyzację w druku postaci związanych z Lesznem. I tak
pojawiły się kolejne wydawnictwa książkowe, w tym między innymi takie tytuły jak "Ulicami Eugeniusza Wachowiaka"
autorstwa dyrektorki biblioteki, "Z Romanem Maciejewskim
w Lesznie i okolicy" czy "Leszczyńskie cmentarze".
- Wydawnictwo kładzie szczególny nacisk na publikacje sublokalne, o Lesznie i regionie oraz
o ludziach, którzy stąd się wywodzą czy tutaj tworzą - mówi Ewa
Bartkowiak-Nabzdyjak, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.

Szczególną rolę wydawnictwo
przykłada do propagowania kultury wyższej, wypuszczając na
rynek tomiki poezji Krystyny
Grys czy zbiór twórczości lokalnych poetów pod wspólnym tytułem "Parnas Leszczyński".
Biblioteka nie ukrywa, że działalność wydawnictwa koncentruje się przede wszystkim na
wydawaniu tytułów niskonakładowych, niekoniecznie nastawionych na sukces komercyjny. Należy jednak podkreślić,
że również na polu literatury lekkiej i atrakcyjnej dla czytelnika biblioteczna oficyna radzi sobie całkiem nie najgorzej.
Przykładem niech będzie projekt "Pułapki Czasu". W jego
ramach ukazały się dwie książki dla młodzieży, których akcja
osadzona jest w realiach leszczyńskich. "Klątwa pieczęci"

i "Kielich braci czeskich" cieszą
się dużą popularnością i są dostępne w księgarniach w całym
kraju.
- Jest to skrzyżowanie "Harry'ego
Pottera" i "Pana Samochodzika", gdzie scenografią jest Leszno, istniejące w nim przestrzenie
i gmachy - precyzuje Andrzej
Kuźmiński, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Lesznie. - Wiosną otwieramy Muzeum "Pułapek Czasu", w którym znajdą się eksponaty
związane z książką oraz uruchamiamy Szlak "Pułapek Czasu".
W przedsięwzięciach tych skorzystaliśmy z wiedzy lokalnych
badaczy historii oraz opowieści o bibliotece przygotowanej
przez poprzednią panią dyrektor.
W trakcie swojej długoletniej
działalności wydawnictwo ogłosiło drukiem ponad 30 pozycji

książkowych, a w kolejce już
czekają następne. W ostatnim
czasie poczynione zostały kroki w celu profesjonalizacji tego
segmentu działalności biblioteki, co skutkowało wydzieleniem
w strukturach placówki Działu Wydawniczego. Biblioteczne wydawnictwo zamierza
zabrać się za tłumaczenie i wydanie tytułów niedostępnych
jeszcze w języku polskim. Poza
tym postawi mocniej na literaturę, a w najbliższym czasie wyda
książkę kresowiaków z Kanady,
będącą zapisem ich wspomnień.
- Nie ukrywam, że niektóre zlecenia robimy "po kosztach" tylko po to, aby ocalić pamięć
o dawnych wydarzeniach - kończy dyrektor Kuźmiński.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Stawiamy na drogi, priorytetem ro
Łukasz Litka, jeszcze do niedawna szeregowy pracownik Urzędu Gminy Lipno, zwyciężył w wyborach samorządowych i objął stanowisko wójta gminy Lipno. O tym, jak spogląda na gminę z perspektywy szefa, jakich zmian dokonał w urzędzie oraz o bliższych i dalszych
planach rozwojowych Łukasz Litka mówi w rozmawie z Łukaszem Domagałą.

- Takie mam zamierzenia, gdyż po to
z naszym komitetem wyborczym szliśmy do wyborów. Chcieliśmy, aby było
spokojniej i aby gmina dynamicznie się
rozwijała. Mam tutaj na myśli nie tylko
rozwój społeczny, ale też gospodarczy.
Stawiamy sobie cele zaprezentowane
w programie wyborczym i będziemy je
realizować.
- Jak wygląda budżet gminy Lipno?
Jeszcze kilka lat temu, z tego co sobie
przypominam, pieniędzy na inwestycje było niewiele.
- Mamy środki finansowe na prowadzenie różnych przedsięwzięć. W tym roku
kończymy budowę remizy strażackiej
w Lipnie, chcemy też rozpocząć pierwszy etap budowy przedszkola w Wilkowicach, którego projekt jest już kończony. Wkrótce zostanie również wykonany
projekt hali widowiskowo-sportowej
w Wilkowicach. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie, to realizacja hali mogłaby
rozpocząć się w przyszłym roku. Zdecydowanie największą bolączką gminy
Lipno są drogi, które w wielu miejscach
są trudno przejezdne, dlatego ich naprawa lub budowa muszą stanowić dla
nas priorytet.
- Pewnie chodzi przede wszystkim
o drogi w tych miejscach, w których
odnotowywany jest dynamiczny rozwój, głównie w Wilkowicach.
- Nie tylko, są to także inne miejscowości, takie jak: Lipno, Gronówko, Mórkowo. I tam właśnie chcemy skupić się na
drogach.
- Tam, gdzie przybywa mieszkańców,
rosną również oczekiwania nowych
mieszkańców. Jest pewnie nacisk na
rozwój infrastruktury, ale nie wszystko da się zrobić tu i teraz, od ręki, bo
pieniędzy jest ograniczona ilość.
- Oczywiście, dlatego ustalamy priorytety. Mamy pięć lat na wypełnienie
programu i każdy z punktów będziemy
sukcesywnie realizować. Wszystko sobie

odpowiednio układamy i zapewniam,
że zrealizować możemy wiele.
- Wspominał pan, że jest kilka inwestycji do wykonania, między innymi
hala w Wilkowicach. Jakie są jednak
możliwości budżetowe? Ile pieniędzy
gmina może wydać na inwestycje?
- W roku 2019 na inwestycje w budżecie przeznaczono 5.303.032,19 zł. Liczymy jednak na uzyskanie dofinansowań,
również dla tych inwestycji, które będą
realizowane w kolejnych latach.
- Wróćmy do tematu dróg. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć już teraz czego i gdzie mogą spodziewać się mieszkańcy jeśli chodzi o tę infrastrukturę?
- Zaprojektowane są już ulica Szkolna w Wilkowicach i Jesienna w Lipnie.
Przymierzamy się ponadto do utwardzenia kilku kolejnych dróg w Wilkowicach oraz w Gronówku. Nie ukrywam,
że zwiększamy ilość środków na tego
rodzaju infrastrukturę. Poza tym powołałem w urzędzie Referat do spraw Dróg
Lokalnych, gdyż do tej pory zajmowała się tym jedna osoba. W moim przekonaniu musimy zintensyfikować nasze działania w tej sferze i już myślimy
o projektach kolejnych dróg, również
osiedlowych. Aktualnie przygotowujemy niezbędną dokumentację projektową. Na początek będą to krótkie odcinki, ale myślę, że mieszkańcy kilku
osiedli w różnych miejscach gminy będą zadowoleni.

urzędników. Osoby, które były nadmiernie obciążone pracą mają zmniejszony zakres obowiązków. Inne z kolei otrzymały nowe obowiązki. Myślę,
że obecnie praca odbywa się płynnie.
Poza tym rozstrzygnęliśmy konkurs na
stanowisko w referacie Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki
Przestrzennej, które było zajmowane
przeze mnie zanim zostałem wójtem.
- Czy przesunięcia, zmiana zakresu
obowiązków poszczególnych pracowników jest następstwem pańskich obserwacji w funkcjonowaniu urzędowej struktury? Sam
był pan do niedawna urzędnikiem i pewnie miał pan swoje
przemyślenia na ten temat. Czy
jako szef spogląda pan na to
wszystko inaczej?

- Przez 14 lat pracowałem na stanowisku Planowania i zagospodarowania
przestrzennego i zdaję sobie sprawę,
że każdy pracownik ma przygotowanie w pewnej dziedzinie. Po objęciu stanowiska wójta i po rozmowach z pracownikami niektórzy z nich otwarcie
powiedzieli, że mając określone wykształcenie i predyspozycje, chcieliby
rozwijać się właśnie w swoim kierunku. Tę możliwość rozwoju chciałem im
stworzyć. Stąd moje decyzje w sprawie przesunięć obowiązków. Jestem przekonany, że
to podniesie efektywność ich pracy.
- Jakie pomysły na
rozwój gospodarczy
gminy?
- W związku z wybudowanym łącznikiem do węzła Święciechowa

- Powołanie nowego referatu było
koniecznością?
- Tak, ponieważ osoba, która do tej pory
zajmowała się drogami, odpowiedzialna była także za inne sprawy. Nie mogła
skupić się przez to wyłącznie na najważniejszych obowiązkach, a utworzenie
referatu pozwoli na pełne zaangażowanie w to, co dla naszej gminy jest, wspomnianym już przeze mnie, priorytetem.
- Czy wprowadził pan zmiany w funkcjonowaniu urzędu, poza sprawą powołania samego referatu?
- Przeprowadziłem rozmowy z pracownikami i dokonałem pewnych korekt
w zakresie obowiązków niektórych

ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

- Gmina Lipno kilka lat temu targana
była różnymi niepokojami. Czego możemy spodziewać się teraz, czy jest konieczność i pomysł na to, aby pewne
sprawy wyprostować?

Wójt Lipna Łukasz Litka.

# SAMORZĄD
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ozwój kolejnej strefy przemysłowej
na drodze ekspresowej S5 zamierzam
powiększyć o kolejne kilkadziesiąt hektarów Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną
Strefę Ekonomiczną w Maryszewicach.
Poza tym zamierzamy utworzyć około
40-hektarową strefę przy węźle Lipno.
Jestem przekonany, że to pozwoli na
przyśpieszenie rozwoju naszej gminy.
- Czy planowana strefa w pobliżu
węzła Lipno będzie większa od tej
w Maryszewicach?
- Będzie podobnych rozmiarów.
- Czy nie obawia się pan niekorzystnego scenariusza, który wcale nie
tak dawno rozważany był podczas
zebrań wiejskich? Mam na myśli pomysł wciągnięcia Wilkowic w obszar
administracyjny miasta Leszna. Skoro taki temat kiedyś wypłynął, niewykluczone, że powróci w przyszłości.
- Nie jestem za tym, aby Wilkowice zostały przyłączone do Leszna i mam nadzieję, że ten temat nie będzie więcej wywoływany. Wilkowice są dla nas

- W związku z wybudowanym łącznikiem do węzła Święciechowa na drodze ekspresowej S5 zamierzam powiększyć o kolejne kilkadziesiąt hektarów Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w Maryszewicach. Poza tym zamierzamy utworzyć około 40-hektarową strefę przy
węźle Lipno. Jestem przekonany, że to pozwoli na przyśpieszenie rozwoju naszej gminy - mówi wójt Lipna Łukasz Litka.
kluczową miejscowością, tutaj najintensywniej rozwija się zabudowa mieszkaniowa i przemysłowa. Po wtóre stąd,
dzięki przedsiębiorstwom, mamy do
budżetu gminy spory zastrzyk finansowy z tytułu podatków i opłat. Granice
gminy niech pozostaną takie, jakie są.
- A jeśliby taka sytuacja się zdarzyła?
Będzie pan przekonywał, żeby jednak nic nie zmieniać?
- Oczywiście, że nie będzie naszej zgody na takie rozwiązanie, zresztą nie bez
znaczenia są czynione przez nas kroki
na rzecz powiększenia strefy przemysłowej z tamtej strony gminy. Więcej zakładów to dla nas wyższe wpływy, więc
i my - dzięki dodatkowym pieniądzom

- będziemy mieli więcej do zaoferowania mieszkańcom.
- Z jednej strony gmina rozwija się
gospodarczo, z drugiej - zyskuje
demograficznie.
- Zgadza się, wystarczy spojrzeć jak
szybko powstają nowe budynki mieszkalne. Dzięki temu też wzrastają nasze
wpływy do budżetu.
- Panie wójcie, czy jakieś dalekosiężne plany? Sięgając po władzę musiał
pan mieć wizję na okres nieco dłuższy, na przykład na dwie kadencje.
- Obecnie musimy poradzić sobie z bieżącymi sprawami. Na najbliższe lata

mamy do załatwienia tyle drobnych rzeczy i to na nich musimy się skoncentrować w pierwszej kolejności.
- Mieszkańcy są panu życzliwi?
- Spotykam się z życzliwością mieszkańców, zresztą o kandydowaniu na stanowisko wójta Lipna zdecydowałem po
rozmowie przede wszystkim z mieszkańcami oraz pracownikami urzędu.
Współpraca układa się tak, jak należy.
- Czy czuje pan na sobie brzemię odpowiedzialności? Ludzie, wybierając pana, zaufali, że poprowadzi pan
gminę w odpowiednim kierunku.
- Wiem, że oczekiwania są spore, ale jestem przekonany, że zarówno ja, jak
i cała Rada Gminy Lipno im sprostamy.
Mamy przed sobą pięć lat, ruszyliśmy
od razu i ciężko pracujemy.
- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Misja w Iraku nauczył
- Ja wiem, że to inaczej wygląda w filmach. Że jak ktoś zostanie postrzelony lub zastrzelony to niewiele widać. Ale to nie tak. Rzeczywistość jest inna, kiedy ciało ludzkie nabiera przerażających kształtów. I w takich sytuacjach człowiek zdaje sobie sprawę z kruchości życia, a już sam umarły wywołuje w żywych jakaś obawę - opowiada starszy chorąży rezerwy Dariusz Rusek z Leszna. Nam opowiedział,
jak spogląda na wydarzenia, które ponad 14 lat temu stały się jego udziałem. Czy jeszcze raz pojechałby na misję stabilizacyjną do Iraku i co tak naprawdę jest w życiu ważne?

D

o wojska w Lesznie trafił w 2001
roku z Gubina po rozformowaniu tamtejszej jednostki. To
właśnie w Lesznie powstał dywizjon
przeciwlotniczy, w którym służył aż do
2011 roku. Kiedy na początku 2004 roku pojawiła się możliwość wyjazdu na
III zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji stabilizacyjnej w Iraku, długo się nie wahał. Co nim
powodowało?
- Przede wszystkim świadomośc, że jestem żołnierzem. Nie wyobrażam sobie,
że skoro gdzieś trwa konflikt, a Polska jest
członkiem NATO, ja miałbym nie być dyspozycyjny czy gotowy do wzięcia udziału
w takiej misji poza granicami kraju.

Zanim na misję trafił, trzeba było przejść
wszelkie procedury. Najpierw pojechał
do Bydgoszczy po etat, a później odbyło się kilkumiesięczne szkolenie w Bartoszycach i Wędrzynie.
- Trenowali nas polscy
żołnierze, którzy wrócili z pierwszej zmiany oraz
Amerykanie. Przygotowywali nas na różne ewentualności. Wiadomo, teoria
teorią, ale ważna jest praktyka - ataki z powietrza,
zagrożenie z lądu, sposób
prowadzenia kontroli pojazdów czy pieszych. Do
tego dochodziła kwestia
REKLAMA

Rodzina bardzo się bała, przeforsowanie
pomysłu nie było proste.
- Ale decyzja była moja i bliscy mogli to wyłącznie zaakceptować. Nie ukrywam, że niektórzy znajomi żołnierze stukali się po głowie, pytając: Po co ty tam jedziesz? Przecież
to nie jest nasz problem, nie nasza wojna.
A później tak mówiono: - Skoro się tam
pcha, to pewnie dla pieniędzy.
- Dla pieniędzy? Żart, zresztą wtedy na
takich misjach nie zarabiało się wiele opowiada. - Ale zgłosiłem swój akces,
chociaż bałem się. Czego? Tego, że nie
wiedziałem, czy wrócę do domu. Taki lęk
odczuwa chyba każdy człowiek. Tylko głupiec się nie boi, zresztą przypomnę, że poprzednia polska zmiana, była dość konfliktowa. Mam tutaj na myśli wydarzenia
w Karbali, co przełożyło się na dużą liczbę ofiar wśród żołnierzy.
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zabezpieczenia się przed chorobami czy
nieprzyjaznym robactwem. Tłumaczyli
nam, w jaki sposób zachować się w nieprzewidzianych sytuacjach. To wszystko było ważne. I ci żołnierze, którzy już
w Iraku byli, mieli wiedzę, w jaki sposób
wygląda rzeczywistość.

Przerażenie w oczach
O tym, co wydarzyło się podczas II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego
powstał film pod tytułem "Karbala". Polscy żołnierze pojechali do Iraku w przeświadczeniu, że biorą udział w misji stabilizacyjnej, gdy tymczasem w kwietniu 2004
roku doszło tam do regularnych starć między oddziałami rebeliantów a wojsk koalicji, w tym Polaków.
W walkach o ratusz w Karbali wzięli

udział przede wszystkim żołnierze 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego z Bielska Białej, a poza tym żołnierze koalicji.

Wrogie siły zostały odparte, ale przez lata milczano o tym, co naprawde wydarzyło
się podczas starć w tym mieście. Teraz mówi się, że to była jedna z największych bitew
polskich żołnierzy od czasu zakończenia II
wojny światowej.
Najpierw amerykańska baza w Kuwejcie,
a później, po trzech dniach wyjazd do Iraku.
Piasek wdzierający się w oczy i uszy oraz
wojenna rzeczywistość, rozumiana przez
pryzmat obecności w strefie militarnej.
- Już od początku byliśmy uzbrojeni
i przygotowani na różne sytuacje. Prowadził nas konwój śmigłowców, a my obserwowaliśmy teren z naszych rodzimych starów. I tak jechaliśmy do Babilonu - mówi.
W Iraku dość szybko uzmysłowił sobie, że to już nie jest jednostka wojskowa w Lesznie, lecz że tutaj zagrożenie
może czaić się na każdym rogu, że może wypełznąc zza samochodu albo czyhać we wraku auta. Kiedy konwój dotarł do Babilonu i pan Dariusz już
wiedział, że docelowo trafi ze swoim plutonem tam, gdzie nikt nie
chciał jechać, czyli do Camp Juliet
w Karbali, trzeba było mieć się
na baczności.
- Na temat II zmiany nie
chciałbym się wypowiadać,
ale kiedy my zmienialiśmy
tamtych żołnierzy, z ich oczu
można było wyczytać przerażenie. Taki sam obraz rysował się zresztą w ich zachowaniu. Nie ukrywam, że wtedy zacząłem zastanawiać się nad tym, czy
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yła mnie pokory
dobrze zrobiłem, że zdecydowałem się
wyjechać. Później jednak wielokrotnie
nachodziła mnie refleksja, że przecież
gdzieś jest przeznaczenie. Równie dobrze mógłbym iść ulicą w swoim mieście,
mogłoby się urwać koło w samochodzie
i mnie zabić - opowiada.

W kręgu ograniczonego
zaufania
Od lipca do listopada 2004

roku Dariusz Rusek przebywał w Camp Juliet, która następnie została przejęta
przez armię amerykańską.
Później jego pluton rozpoczął stacjonowanie w Al-Diwaniyah, gdzie znajdowała się międzynarodowa
baza sił stabilizacyjnych.
- Jeszcze w pierwszej bazie logistycznie wyglądało
to wszystko bardzo kiepsko, gdyż przebywaliśmy
w miejscu, które tak naprawdę było wydzieloną częścią hotelu. Pamiętam, że obok znajdował
się staw, w którym za
dobrych czasów, za rządów Saddama Husajna, bogacze relaksowali się w łódeczkach.
Wszystkie zabezpieczenia naszej bazy
musieliśmy przygotować sobie samodzielnie, chociaż
część spośród
nich została wykonana

jeszcze przez żołnierzy z poprzedniej
zmiany - wspomina. - Na szczęście teren był płaski i nie było zagrożenia, że
ktoś będzie strzelał ze wzgórz. Jednak
mimo istnienia zabezpieczeń - worków
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z piaskiem i betonowych bloków, mających chronić nas przed wjazdem w bazę
na przykład ciężarówki wyładowanej materiałami wybuchowymi - zawsze istniało
zagrożenie, że do bazy może wlecieć jakaś
niespodzianka z powietrza. Mieliśmy kilka
zdarzeń, gdzie tubylcy próbowali strzelać
do nas moździerzami. Zresztą przewożenie przy sobie takiej broni przez miejscowych nie było niczym nadzwyczajnym.
Taką broń mieli nawet przy rowerach,
a każda rodzina miała w domu jakiegoś
"kałasznikowa" czy broń krótką.
Sama baza była wielkości leszczyńskiej
jednostki wojskowej. Wjazd do środka do
łatwych nie należał, gdyż trzeba było najpierw przejechać przez kilka punktów kontrolnych. Trochę tych transportów było,
gdyż regularnie przyjeżdżały na przykład
samochody z wodą do kąpieli, czy pojazdy
dostarczające pracowników sprzątających.
Pan Dariusz był dowódcą ochrony, a tutaj panowały jasne zasady - należało
sprawdzać każdego człowieka i każdy pojazd, chociaż już nie raz wcześniej wchodził czy wjeżdżał na teren bazy. Mogło
się przecież zdarzyć, i była to opcja jak
najbardziej realna, że dziesięć razy człowiek wjechał do środka nieuzbrojony,
a za jednenastym wwiózł ładunek wybuchowy. W grę wchodziły pieniądze i za
odpowiednią sumę terroryści mogli kupić
REKLAMA
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osobę do wykonania zadania przeciwko
żołnierzom.
Zaufanie zawsze trzeba było mieć ograniczone i tak działo się w każdej sytuacji.
Rewidowanie poszczególnych osób musiało odbywać się za to zgodnie z pewnym kanonem. Na przykład muzułmańscy mężczyźni nie mogą klękać, gdyż
taka pozycja wobec niewiernych, a już
zwłaszcza pokazywanie stóp jest dla nich
ujmą. Żołnierze respektowali te zalecenia.
- Najbardziej żal robiło mi się dzieci, które musiały żebrać, aby mieć pieniądze na
przeżycie. Kiedy takiemu dziecku dawało się coca-colę czy dolara, mówiły "good
Bolanda, good Bolanda", (Bolanda to
Polska - dop. red.) co oznaczało akceptację dla nas, dla Polski i polskich żołnierzy. Jeżeli jednak tę samą coca-colę otwarło się przy dziecku i podało mu ją do
ręki, wtedy ze złością w oczach potrafiło tak powiedzieć: Mr, tommorow i shoot
you. W wolnym tłumaczeniu: Panie, jutro
cię zastrzelę.
Dlaczego?
- Bo otwartej coli już nie dało się zamienić na granat. Taka była rzeczywistość
i dlatego w stosunku do każdego trzeba było być w pewnym stopniu nieufnym.
Analogiczna sytuacja miała miejsce z płaczącymi czy pobitymi kobietami. Bywały
i takie zdarzenia, że wołająca do nas kobieta miała przy sobie w reklamówce kilka kilogramów ładunków wybuchowych.
Albo że w martwym zwierzęciu leżącym
przy drodze upchano kilka kilogramów

ładunków wybuchowych i telefon komórkowy, który umożliwiał zdalne wywołanie
eksplozji.

Bomba na poboczu
Polskie wojsko informacje o potencjalnych zagrożeniach otrzymywało od
kontrwywiadu. Ten z kolei pozyskiwał
wiadomości od irackich informatorów.
Dzięki temu mniej więcej było wiadomo
czy, czego i gdzie można się spodziewać.
Czasami z dużym wyprzedzeniem wiedziało się o planowanych atakach na bazę, a kiedy indziej do potencjalnego ataku pozostawało kilka godzin. Wówczas
należało działać błyskawicznie. Informatorzy zmieniali się dość często. Terroryści
wiedzieli, że takie osoby są w ich gronie,
dlatego były skutecznie eliminowane. Na
ich miejsce pojawiali się jednak kolejni
śmiałkowie współpracujący z wojskiem.
W polskim przekonaniu terrorysta to
człowiek z długa brodą, turbanem i bronią w ręku.
- W rzeczywistości było inaczej. Potencjalnie mógł być nim każdy - nastolatek, kobieta, czy mężczyzna. Fanatyzm religijny doprowadził do tego, że wielu było dumnych
ze śmierci członka rodziny w walce przeciwko niewiernemu. To jest taka "święta
wojna", która rozpoczęła się lata temu i do
teraz zakończyć się nie chce. Wśród tych ludzi oczywiście nie wszyscy byli źli. W większości żyją tam osoby, które chcą normalnie
żyć i pracować. Dzieci natomiast chcą się
bawić i uczyć, a tymczasem w ich oczach
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widać było tylko strach. My musieliśmy
mieć do nich ograniczone zaufanie. Tak już
musiało być.
Wyjazdy z bazy w teren realizowane były
polskimi starami 266 i honkerami.
- Nasze pojazdy wypełnione były w środku
workami z piachem, które w razie ostrzału
umożliwiały zatrzymanie pocisku. Ale w razie najechania na minę pojazd niechybnie
wyleciałby w powietrze.
Czy żołnierze wiedzieli o tych słabych
zabezpieczeniach?
- Teoretycznie tak, ale praktycznie przekonali się o tym dopiero wówczas, kiedy
rzeczywiście wjechali na minę. Mieliśmy
takie zdarzenie. Jeszcze w Karbali, w sierpniu 2004 roku, podczas przejazdu naszego konwoju zdalnie zdetonowano ładunek
leżący w pobliżu drogi, w rowie. Był ukryty w martwej kozie. W pojeździe było kilku
żołnierzy. Najbardziej w tym ataku ucierpieli moi koledzy. Bułgar miał poszarpaną łydkę, a żołnierzowi z mojego plutonu
na skutek wybuchu nagle bardzo spuchła
głowa. Pamiętam, że był nie do rozpoznania, coś strasznego. Przetransportowano
ich do szpitala w Babilonie, gdyż nasza baza nie była przygotowana na przyjęcie rannych. Przyleciał po nich amerykański black
hawk. Na szczęście obaj przeżyli.

Światełko na ciele
Bez kamizelek kuloodpornej i taktycznej

nie było mowy o wyjściu z bazy. To było tak oczywiste jak zabieranie ze sobą
broni. Ale i w bazie potrafiło być niebezpiecznie, gdyż istniał wariant, że któryś
z terrorystów użyje "kałasznikowa", albo
że któregoś z żołnierzy z zewnątrz postanowi "zdjąć" snajper.
- Kiedyś, za chorego kolegę, poszedłem
na nocną zmianę na punkt obserwacyjny. Byłem już trochę przemęczony. Nagle
zobaczyłem wędrująca czerwoną kropkę
szukającą celu. Moja reakcja była błyskawiczna. Padłem, a później usłyszałem
strzał. Niecelny. To była reakcja tak automatyczna, że nawet nie wiem, jak się to
potoczyło.
Pomyślał pan przez sekundę o żonie, powiedział pan do siebie: Gosia, już mnie
nie ma? Czy był czas na takie szybkie
przemyślenia?
- Nie, zupełnie nie było na to czasu. Później dopiero stwierdziłem, że widocznie to
jeszcze nie miała być moja pora. Pan Bóg
kule nosi. Ale po tym zdarzeniu wiele się
nad tą sprawą zastanawiałem i do dzisiaj
jeszcze czasami się nad tym myślę. I wie
pan co uważam? Że każdy ma zapisane, ile ma żyć. To po prostu nie była moja
chwila. Nie rozdrabniam się już przesadnie, bo dostałbym obłędu, ale po tej historii nauczyłem się pokory, bo na wojnie
nigdy nic nie wiadomo. Czy jest noc, czy
czterdziestostopniowy upał, nie ma drogi
na skróty. Chodzi o przeżycie.

# OPOWIEŚĆ PRAWDZIWA

A druga sytuacja?
- Wróciłem z jakiegoś patrolu i poszedłem wziąć prysznic. W pewnym momencie
usłyszałem, że jakieś dźwięki dochodzą
z zewnątrz, więc zakręciłem wodę. Uchyliłem drzwi, a wszyscy biegają jak poparzeni, bo coś już się pali. Wybiegłem spod
prysznica cały mokry, chwyciłem ekwipunek i boso biegłem po kamieniach w bezpieczne miejsce. Dopiero tam się ubrałem
i ruszyłem na pomoc kolegom. To są takie sytuacje, że nie ma miejsca na chowanie się po piwnicach. Nie po to jechałem

na misję, aby ktoś narażał swoje życie za
mnie. My, żołnierze, musieliśmy mieć do
siebie zaufanie Czy rodzina wiedziała co
się działo? Mieliśmy bardzo dobre połączenie telefonicznie i nieraz zdarzało się
tak, że w tle słychać było strzały, a ja wtedy mówiłem, że tutaj ktoś obchodzi wesele. Żona nie dawała się nabrać, zresztą
na bieżąco oglądała telewizję, gdzie donosili o wydarzeniach w Karbali. Miała
świadomośc, że ściemniam, ale nie mogłem mówić wszystkiego. Po co jeszcze
ktoś, oprócz mnie, miałby się niepotrzebnie stresować?
A dzieci? Wyjeżdżając na taką misję trzeba mieć świadomość, że dziecka

można już nie zobaczyć.
- Na pewno była ta myśl, ale starałem się
postawić barierę i nie dopuszczać jej do
siebie. Córka miała wtedy dziesięć lat, był
płacz przed wyjazdem, często o niej myślałem. Mówiłem sobie, że muszę wrócić dla niej i tyle. Pewnie, mogłoby być
i tak, że zapakowaliby mnie w worek. Ale,
jak już wspominałem, to widocznie nie
był mój czas. Bóg ma względem każdego
z nas plany.

Pad na posadzkę
Tam, gdzie jest zagrożone życie, tam
psychika potrafi płatać figle. Wielu
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żołnierzy pod wpływem traumatycznych
przeżyć i niechcianych emocji nie umie
poradzić sobie z życiem. Nie potrafiąc
poukładać sobie relacji z otoczeniem popadają w różnego rodzaju uzależnienia.
Bywa też, że potrzebują wciąż silnych
bodźców i szukają wyjazdów na kolejne
konflikty albo ryzykownych rozrywek.
- Nie jestem może jakoś bardzo silny psychicznie, ale emocje wyrzucam z siebie
poprzez zabawę, żart i pracę. Poradziłem
sobie z tym problemem, chociaż po powrocie miałem nietypowe sytuacje. Kilka tygodni po zakończeniu misji ktoś na dworze strzelił małą petardą, a ja stałem na
REKLAMA
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balkonie i wykonałem niekontrolowany
pad na posadzkę. Później trochę się z tego
śmiałem, ale to jednak potwierdza, że coś
w głowie pozostaje, że była obronna reakcja organizmu. O wojennych wydarzeniach szybko się nie zapomina. Podobno
po misji budziłem się zlany potem, z krzykiem, ale te sprawy na szczęście gdzieś się
zatarły. Wciąż jednak czuję podwyższone
ciśnienie, kiedy oglądam w telewizji filmy
na podbudowie konfliktu irackiego. Niestety, w mediach wciąż widać, że jest wiele
osób, które sobie z tym nie poradziły. Cóż,
wydaje mi się, że system pomocy żołnierzom po takich wydarzeniach ciągle nie
działa w Polsce tak, jak powinien. A przecież to, co człowiek widział i przeżył, mocno się na nim odbija. Czy ja chciałem jeszcze jechać na kolejną misję, bo gdzieś
zabrakło adrenaliny? Była taka myśl, ale

moje zapędy ostudziła rodzina.

Uczuć nie da się wyzbyć
Najgorzej, kiedy wojna zmienia człowieka. Nałożenie munduru w warunkach konfliktu, nie wiedzieć czemu, u niektórych uaktywnia pokłady złej energii,
strach, złość i inne zachowania. Bywa, że
żołnierz potrafi się zmienić, stać się wyzuty z emocji, nie panuje nad tym, co robi.
Może to jest nawet jakaś forma zezwierzęcenia, wybudzenia uśpionej natury tkwiącej głęboko w psychice. Czasami bywa
ona nie do okiełznania. Ale trudno się dziwić tak skrajnym emocjom, kiedy dookoła
widzi się samo zło.
- Mnie ta misja nauczyła pokory i postrzegania życia w innych barwach. Po takich doznaniach wiem, że trzeba cieszyć
się każdym dniem, otwierać się na ludzi.

Mam 13-letniego syna, z którym dużo rozmawiam, również o misji, na której byłem.
Wszystko w granicach rozsądku, o wielu rzeczach nie musi wiedzieć, to nie ten
czas. Moja już dorosła córka jako dziecko
to przeżyła i o swoich emocjach na pewno
rozmawiała z bratem.
Mówiąc o doznaniach, które trudno wymazać z pamięci, przychodzą na myśl
zmasakrowane ludzkie ciała po wybuchach lub ostrzale.
- Ja wiem, że to inaczej wygląda w filmach. Że jak ktoś zostanie postrzelony lub
zastrzelony to niewiele widać. Ale to nie
tak. Rzeczywistość jest inna, kiedy ciało
ludzkie nabiera przerażających kształtów.
I w takich sytuacjach człowiek zdaje sobie
sprawę z kruchości życia, a już sam umarły wywołuje w żywych jakaś obawę. To nie
powszednieje i również u mnie były takie
chwile, gdzie łzy same cisnęły się do oczu.

REKLAMA

Kiedy pytam o dzieci, bo takie widoki też
się zdarzały, w żołnierzu widać emocje.
- Tak, ciała dzieci to jest coś strasznego. A kiedy ma się swoje, widzi się w tym
małym człowieku własne dziecko, jakby krótkimi uderzeniami, migawkami. To
nic, że ten chłopiec wcześniej powiedział,
że mnie zastrzeli, bo mu podałem otwartą
coca-colę. Tłumaczę sobie, że to był z jego strony tylko moment złości wyrażony w taki sposób, w jaki był tego nauczony. Powiem więcej - naprawdę można
być twardym. Ale ja uważam, że uczucia i emocje, jakie są głęboko w każdym
z nas, potrafią zmiękczyć twarde skorupy,
w których staramy się ukryć. Każdy potrzebuje miłości. Bądźmy dla siebie lepsi i doceńmy to, co mamy i gdzie żyjemy.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Na Manhattanie w dzień
Jakie pierwsze skojarzenia przychodzą Wam na myśl, słysząc imiona Max i Albert? W dziedzinie filmu z całą pewnością odpowiedź
będzie brzmiała: Seksmisja. A z czym kojarzy się nazwa Manhattan? Z drinkiem? Z amerykańskim projektem bomby atomowej?
Już pewnie się domyślacie, jaki jest wspólny mianownik…

J

ogromu czasu spędzanego w kolejce po
młode ziemniaki, najważniejszym gastronomicznym produktem były chipsy Ruffles o smaku pieczonego kurczaka, a dietetycy byli bezradni… Po lewej stronie,
idąc od osiedla Zamenhofa, znajdował się
jeden z moich ulubionych punktów. Zaopatrywałem się w nim w miniaturki żużlowców. Moment ogromnych emocji, kiedy egzemplarze trafiały na szybę i miałem
prawo wyboru zawodnika.
- Największe zainteresowanie żużlowcami pojawiało się na początku sezonu, szczególnie po pełnym zmian okresie transferowym. Idole zmieniali się
wraz z kolejnymi pokoleniami - mówi
Pan Mariusz, u którego nadal, przy ulicy Jagiellońskiej, można nabyć miniaturki. - Mimo upływu lat, pochodzą od tego
samego producenta i są ręcznie wykańczane. W pobliżu znajdował się kolejny
z moich ulubionych punktów, w którym
nabywałem kasety magnetofonowe. Będąc ogromnym miłośnikiem muzyki, od
najmłodszych lat skrupulatnie śledziłem
"30 ton", popularną wówczas listę przebojów. Kilkusekundowe utwory nie potrafiły jednak zaspokoić muzycznych potrzeb. Stąd spora część kieszonkowego
przeznaczana była na „taśmy”, odpalane
tuż po zakupie na domowym „Kasprzaku”. W weekendy natomiast wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska z grami na pegasusa. Gra toczyła się nie tylko

ZDJĘCIA: FB/LESZNO W STARYM OBIEKTYWIE

ZDJĘCIA: 3 X FB/LESZNO W STARYM OBIEKTYWIE

estem członkiem pokolenia, dla którego „od zawsze” był tutaj bazar.
Sprawa wygląda jednak trochę inaczej. Mimo pewnej odległości od centrum
miasta, już w XIX wieku to miejsce było zagospodarowane. Mieściła się tutaj
gospoda. Po rozbudowie powstał obiekt,
który moglibyśmy nazwać kompleksem
restauracyjno-rekreacyjnym. Nosił nazwę
Etablissement Wolfshrum Po odzyskaniu
niepodległości nadano mu polską nazwę:
Wilcza Sława. Po II wojnie światowej:
Grody Leszczyńskie. Wielu mieszkańców do dziś tak nazywa ten rejon. Rosnące wzdłuż alejki, stare i wysokie drzewa
przypominają o parkowym kompleksie.
Dzięki zachowanym fotografiom i widokówkom mamy możliwość obejrzenia lokalu. Mimo likwidacji restauracji teren
nadal sprzyjał rekreacyjnemu spędzaniu
czasu. Dzieci mieszkające w tej okolicy do zabawy wykorzystywały biegnący
tędy ciek wodny. Najwięcej wspomnień
z tym obszarem przywołuje jednak niezwykle popularne targowisko.
Na Manhattanie nie mogło zabraknąć
kupców oferujących warzywa. Wówczas nie byłem zupełnie nimi zainteresowany. Brokuł nie miał jeszcze takiego PR
jak dziś, topinambur kojarzył mi się z egzotycznym zwierzakiem, a koper czy seler znałem z wiersza Jana Brzechwy. Dziś
to jedni z największych sprzymierzeńców
amatorów zdrowego odżywiania. Mimo

Pamiętacie tę handlową alejkę? To było wcale nie tak dawno.

Na zdjęciach u góry rejon Manhattanu w dawnych czasach - restauracja ogródkowa; na samym dole Grody Leszczyńskie w okresie międzywojennym. Rysunek wyszedł spod ręki W. Piosickiego.
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REPRODUKCJA: MATEUSZ GOŁEMBKA

ń targowy
ZDJĘCIE: MATEUSZ GOŁEMBKA

Manhattan na bonie kons
umpcyjnym.

Supermarket MAX. Pamiętacie?
na ekranach podłączonego Heliosa czy
Rubina do konsoli. Rozpoczynała się już
w momencie zakupów. Zachęcające ilustracje na dyskietkach niekoniecznie pokrywały się z ich zawartością. Możliwość

wymiany dyskietki na inną tylko pogłębiła
ten niezwykle ponury proceder. Zaletą pegasusa była jego prostota. Nowa gra nie
wymagała żadnych instalacji czy instrukcji. Można była siadać i grać!

Nic nie może przecież wiecznie trwać –
śpiewała Anna Jantar. Słowa doskonale
pasują do słynnego targowiska, które po
wielu latach zlikwidowano. W październiku 2000 roku nastąpiło uruchomienie
targowiska przy ulicy Holenderskiej oraz,
już nieistniejącego, przy Królowej Jadwigi. Na terenie dawnych Grodów Leszczyńskich zachowany został jednak handlowy charakter działalności. Otwarto
supermarket, dzięki któremu polubiłem
utwór grupy Zero pod tytułem "Jedziemy

na maxa". Podobnie jak w przypadku
dawnej restauracji, tak i supermarket często zmieniał swoją nazwę. Duży sklep
spożywczy stanowił dopełnienie Centrum
Handlowego, w którym doczekaliśmy się
pierwszego w Lesznie Empiku. Pozostaje ufać, że to miejsce służyć będzie kolejnym pokoleniom, dostarczając niezwykłych wrażeń, jak dawne targowisko.
TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA
REKLAMA
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Czy małe robaczki zabiją
królową lasu?
P

rawdą jest, że w obecności korników nie ma nic nadzwyczajnego.
Od dawien dawna żerują one na
drzewach, a ich bytowanie nieodłącznie
kojarzy się z dzięciołem, który z przyjemnością konsumuje nieproszonych gości.
- Zdrowe ekosystemy samodzielnie regulują liczebność korników i dzięcioły są ich
elementem - mówi Andrzej Szeremeta,
inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Karczma Borowa. - Ale czasami dzieje się tak
- i właśnie takie zjawisko obserwujemy że drzewa zupełnie poddają się kornikom,
które najpierw je opanowują, a później
powoli zabijają. Przyczyną zmasowanego
ataku owadów jest osłabienie drzewostanów, będące następstwem braku wilgoci.
Wprawdzie drzewa iglaste są odporne na
niedostatek wody, ale w Nadleśnictwie
Karczma Borowa już nie mówi się o krótkim braku pewnej jej ilości, lecz o długookresowej suszy.
- Nasilenie tego zjawiska przypadło na
lata 2015-2017 i wciąż nie jest tak, jak
powinno być. Niska średnioroczna suma
opadów połączona z wyższą temperaturą
dały znakomite warunki do rozwoju korników, których teraz jest naprawdę dużo mówi A. Szeremeta.
Próbując jak najprościej wyjaśnić ten
przypadek można powiedzieć, że drzewa

Niby takie niewielkie, ale mają potężną moc, gdyż ich
ilość idzie w miliony osobników trudnych do pokonania.
Nadleśnictwo Karczma Borowa walczy z kornikami drukarzem i ostrozębnym, które w tak dużej ilości w tych lasach dotąd nie występowały.

są za słabe, korników zbyt wiele, a dzięciołów za mało. Szkodników nie można
zredukować do normalnego poziomu, a
do tego w ciągu roku namnażają się dwa
albo nawet trzy kolejne pokolenia. Dodając, że każda samica składa 80 jak, można sobie tylko wyobrazić, jakiego rzędu
są to wzrosty ilościowe populacji.

Biorą wszystko
Najbardziej ekspansywny i najpopularniejszy jest kornik
drukarz, który atakuje przede wszystkim
świerki.
- Tyle że w naszych
kompleksach leśnych
świerk jest jedynie gatunkiem domieszkowym-dodatkiem do
s o s n y, d o
której drukarz też się
już dobiera
- tłumaczy A.
Szeremeta.
Kornik drukarz
w przeszłości

występował już falami, które sięgały Karczmy Borowej, ale leśnik nie
pamięta, aby były one tak potężne jak najnowsza.
Do tego ramię w ramię z drukarzem

przeciwko drzewom stanął kornik ostrozębny, który nigdy nie czynił tak poważnych szkód w podleszczyńskich lasach.
- Wysyp kornika ostrozębnego nadszedł
do nas ze wschodu. W 2016 roku walczyli z nim leśnicy ukraińscy, później dotarł na Lubelszczyznę, a teraz na Dolny
Śląsk i do lasów południowej Wielkopolski. Jesteśmy zaniepokojeni tym zjawiskiem, gdyż podwójnie atakowana sosna
jest u nas głównym gatunkiem lasotwórczym i jednocześnie królową naszych lasów. Tymczasem poddaje się działalności dwóch odmian kornika - mówi A.
Szeremeta.
Andrzej Szeremeta, inżynier nadzoru
w Nadleśnictwie Karczma Borowa.

Na tych zdjęciach widać kępę drzew
zaatakowanych przez korniki. Cechą
charakterystyczną ich obecności jest
rude igliwie.
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Korniki, opanowując swoją ofiarę, wżerają się pod cienką korę i zagłębiają się w łyko. Powoli zjadają drzewo, a występując
w nadmiarze, poprzez drążenie korytarzy,
odcinają drogę sokom stanowiącym substancję odżywczą żywiciela. O ile kornik
drukarz jest łatwiejszy do wychwycenia,
ponieważ żerując pozostawia po sobie trocinki wylatujące z chodników na zewnątrz
drzewa, o tyle stwierdzenie występowania kornika ostrozębnego jest trudniejsze.
Sprytny to szkodnik, który bytuje w górnej partii drzewa, bliżej korony, gdzie jest
mu lżej penetrować i pożerać. to, co mu
najbardziej odpowiada. Jedynym sposobem jego wykrycia jest kontrolna wycinka
drzewa, które podejrzewa się o obecność
w nim kornika ostrozębnego.
- Igliwie sosny czy świerka zaatakowanego
przez tę odmianę robi się najpierw szare, a
później wpada w kolor rudy i dla nas jest to
znak, że dzieje się coś niedobrego. Zwykle
takie zjawisko obserwowane jest w kępach
drzew i jeśli potwierdzi się nasze przypuszczenie, trzeba wykonać tak zwane cięcie sanitarne .Działanie to musi być precyzyjne i
natychmiastowe - mówi A. Szeremeta.

Zobaczymy co przyniesie wiosna

Tak wygląda drzewo po zmasowanym ataku korników. ich działanie
paraliżuje przewodzenie soków, a nastepnie drzewo obumiera.

Jak złapać kornika?
Metod walki z nadmiarem korników jest
wiele. Długoterminowa polega na przekształcaniu lasów jednorodnych w lasy różnorodne, z wieloma gatunkami drzew nie
tylko iglastych, ale przede wszystkim liściastych. W takich miejscach kornikom trudnej
atakować, chociaż nie wszędzie, ze względu na rodzaj gleby, da się wprowadzać zróżnicowanie w leśnym ekosystemie. Sama
przebudowa leśnej struktury jest w obecnej sytuacji działaniem niewystarczającym.
Niezbędne stało się wprowadzenie działań
ochronnych rozumianych jako regularne
usuwanie uszkodzonych drzew, na których
mnoży się niechciany owad, monitorowanie
drzewostanów i - w razie potrzeby - wywożenie zainfekowanego surowca z lasu, a następnie jego utylizacja.
- W walce z kornikiem wystawiamy klasyczne pułapki składające się ze stosów drewna
atrakcyjnego dla korników, a później, gdy
już szkodniki je zasiedlą, przeprowadzamy
ich utylizację. Korzystamy także z pułapek
feromonowych skutecznych w okresie godowym - zaznacza A. Szeremeta.

W Nadleśnictwie Karczma Borowa jest
pięć głównych miejsc nasilonego występowania kornika ostrozębnego. Z tego powodu w Leśnictwach Książęcy Las oraz
Tarnowa Łąka trzeba było wyciąć 22 hektary lasu, głównie sosnowego. Kornik drukarz opanował osiem punktów również w
Książęcym Lesie oraz w Leśnictwie Nowy Świat. W tym przypadku trzeba było
wyciąć 12 hektarów lasu.
- Niestety, takie drewno - z gospodarczego punktu widzenia - jest niepełnowartościowe i zdecydowanie trudniej je
sprzedać. Najgorzej jest, kiedy szkodniki
doprowadzą dodatkowo do wtórnego ataku, tym razem ze strony grzybów, których
zarodniki wprowadzają w głąb drzewa.
Taki materiał traci niektóre walory użytkowe i estetyczne - zauważa A. Szeremeta.
Czy prowadzone zabiegi pozwolą unicestwić armię korników zalewającą lasy Karczmy Borowej?
- Na razie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy, co przyniesie nam wiosna.
Wówczas rozpoczyna się okres lęgowy kornika - mówi A. Szeremeta.
W związku z walką wytoczoną leśnym przeciwnikom w Karczmie Borowej
wstrzymano planowe wycinki. Priorytetem
pozostaje maksymalne zagospodarowanie
surowca pochodzącego z wycinek prowadzonych na rzecz walki z kornikiem.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: T. FURMAŃCZAK,
A. SZEREMETA I Ł. DOMAGAŁA

REKLAMA
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# CIEKAWOSTKI

Świat w pigułce
Tym razem wrócimy do sprawy królewskich klejnotów, zastanowimy się, dlaczego rosyjski obywatel chciał koniecznie lecieć do Afganistanu,
poznamy największą ofiarę rokoszu lwowskiego oraz dowiemy się o wielu innych, niemniej fascynujących wydarzeniach minionego miesiąca!

Pamiętacie o zuchwałej kradzieży klejnotów królewskich Karola
IX Wazy i jego żony Krystyny? Dla
mniej wtajemniczonych przypomnę, że pewnego słonecznego dnia przynajmniej jeden
mężczyzna włamał się do katedry w Strängnäs, a następnie
z gabloty ukradł skarby królewskie z XVI wieku. Po wszystkim
wsiadł na rower, później na łódkę
i zniknął. Na szczęście miesiąc temu udało się złapać zuchwałego
złodzieja. Oczywiście nie chciał
powiedzieć, co zrobił z łupem.
Nikt jednak nie spodziewał się,
że śledztwo może być aż tak…
dynamiczne. Na początku lutego szwedzka gazeta Aftonbladet
opublikowała zeznania podejrzanego, który stwierdził, iż nigdy na
oczy nawet nie widział katedry.
Śledczy zarzucili mu jednak, iż
na rowerze, jak i w katedrze, znaleziono ślady krwi, która zgadza
się z DNA 22-latka. Na to mężczyzna stwierdził, że w takim razie…
ktoś musiał ukraść jego krew.
Na szczęście kilka dni później
udało się odnaleźć klejnoty
w Akersberg koło Sztokholmu.
Co ciekawe leżały zabezpieczone w torbie na… wysypisku śmieci. Biegli natychmiast
ustalili, że skarb o wartości 65
milionów koron szwedzkich
nie został uszkodzony. Oczywiście na torbie także znaleziono ślady krwi z identycznym
DNA. Wkrótce później mężczyzna drastycznie zmienił swoje
zeznania. Zarówno łódkę, jak
i rower ukradł kilka dni wcześniej, aby później je sprzedać.
W katedrze był, ale nie była jego zdaniem ładna, więc szybko
o niej zapomniał. Jednak w trakcie jej zwiedzania usłyszał hałas
dobiegający z pomieszczenia,
w którym znajdowały się klejnoty. Pobiegł tam, a następnie
zauważył, że szyba została zbita,
a mimo to skarb pozostał nietknięty. Wówczas zapragnął…
dotknąć klejnotów koronacyjnych. W porę jednak zrozumiał,

że może to spowodować włączenie się alarmu, więc bez łupu uciekł z katedry. Równie
ciekawe są dalsze wydarzenia.
Otóż twierdzono, że mężczyzna został złapany przez policję. Natomiast kilka dni temu
okazało się, że mężczyzna sam
zgłosił się na posterunek policji,
aby dowiedzieć się, czy nie jest
przypadkiem… poszukiwany.
Teraz prawdopodobnie zostanie oficjalnie oskarżony o dużą
kradzież z premedytacją oraz
“bezwzględną szkodą na rzecz
instytucji ważnej dla Szwedów”.
Choć chyba nikt nie będzie zaskoczony, jeśli za miesiąc napiszę o kolejnym, nieoczekiwanym zwrocie akcji…

Najbezpieczniejsi/
najniebezpieczniejsi
To, co wydarzyło się w Szwecji, teoretycznie nie powinno wydarzyć się na… Islandii.

bezpieczeństwo. Mniej bezpiecznie jest choćby we Francji
czy Wielkiej Brytanii. Stany Zjednoczone uplasowały się na 65.
pozycji ze względu na stosunkowo wysoką przestępczość. Co
ciekawe Japonia zajęła dopiero
43. miejsce, ale tylko z powodu częstych klęsk żywiołowych.
Najniebezpieczniejszym państwem na świecie są obecnie Filipiny oraz Jemen.

z przymrużeniem oka stwierdził, że musiał zbyt dużo grać
w gry komputerowe. Co ciekawe nikt nie zastanawia się,
jak mężczyzna w ogóle wniósł
broń na pokład. W końcu nie
od dziś wiadomo, że kontrole
na mniejszych rosyjskich lotniskach to czysta teoria.

Chcę do Afganistanu!

W piątkowy wieczór irańska stacja sportowa IRIB planowała
przeprowadzić transmisję z meczu piłkarskiego Augsburg kontra Bayern Monachium. Ostatecznie zrezygnowano z tego
pomysłu, gdyż okazało się, że
spotkanie będzie prowadzić…
kobieta - sędzia Bibiana Steinhaus. Zgodnie z nakazami islamskiej religii kategorycznie zabronione jest pokazywanie skąpo
ubranych kobiet. O co dokładnie chodziło? O spodenki i ko-

Samolot rosyjskich linii lotniczych lecący z Surgut na Syberii do Moskwy musiał awaryjnie
lądować po tym, jak mężczyzna
o imieniu Paweł, zażądał od pilotów, aby zabrali go do Afganistanu. Około 15 minut po rozpoczęciu lotu 41-letni Paweł
zaczął agresywnie zachowywać
się w stosunku do stewardessy. Następnie wyciągnął broń
i straszył innych, że zdetonu-

Lewandowski i spółka
nie dla Irańczyków

Warto zamówić
reklamę w "Leszczyniaku"

Dzwoń: 603-668-780
Zgodnie z najnowszym rankingiem, opublikowanym przez
Global Finance, to właśnie to
państwo jest najbezpieczniejsze na świecie. Pod uwagę,
oprócz wskaźnika przestępczości, wzięto także warunki
przyrodnicze, gospodarkę oraz
ogólne zadowolenie miejscowej społeczności. Badano 128
państw (z oczywistych względów pominięto m.in. Irak oraz
Syrię). Polska uplasowała się
na 27. pozycji. Prawdopodobnie ze względu na dość częste
katastrofy spowodowane losowymi zdarzeniami (wybuch
gazu, pożar, wypadki drogowe, zaczadzenie). Mimo że nie
jest to niska pozycja, powinniśmy bardziej dbać o swoje

je bombę, jeśli natychmiast nie
porozmawia z pilotami. Zażądał, aby natychmiast zmienić
kurs na Afganistan i wylądować
w Kabulu. Piloci skutecznie jednak wylądowali awaryjnie na
lotnisku w Chanty-Mansyjsk.
Agencja TASS podaje, iż mężczyzna od dawna chorował na
zaburzenia psychiczne oraz na
domiar złego spożywał duże
ilości alkoholu. Policja zaznacza, że nie ominą go oskarżenia
o terroryzm oraz próbę dokonania zamachu terrorystycznego.
Oczywiście musi także pokryć
koszty awaryjnego lądowania. Wciąż nie ustalono jednak, dlaczego “zamachowiec”
chciał koniecznie lecieć do Afganistanu. Jeden z dziennikarzy

pewnej części społeczeństwa,
która nie podejmowała żadnej pracy. Następnie przyznano
im “pensję” wysokości 560 euro. Kwota ta była wypłacana bez
żadnego warunku oraz wymagania. Ot tak. Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy osoby
bezrobotne będą bardziej zachęcone do poszukiwania pracy.
Efekt nikogo nie zaskoczył. Bezrobotni dalej pozostawali bezrobotnymi. Co ciekawe zwiększyło się jednak poczucie szczęścia
oraz… bezpieczeństwa. Spadło
także spożycie alkoholu wśród
grupy objętej eksperymentem.
Zauważono, że osoby te starały
się żyć na takim samym poziomie, co osoby pracujące. Zamiast
na używki pensję przeznaczali
na lepsze jedzenie oraz wycieczki. Jednak mimo to prawie nikt
nie starał się znaleźć pracy. Fiński
minister Petteri Orpo podkreślił,
iż pomysł ten nie będzie już nigdy testowany, ani tym bardziej
wprowadzany w życie. Identyczne doświadczenie chce przeprowadzić Unia Europejska.

Z kronik Polski jagiellońskiej
AUTOPROMOCJA

Karol IX Waza odzyskał
swój skarb

szulkę. Spodenki miały niedostatecznie zakrywać nogi kobiety,
natomiast koszulka zbyt mocno
przylegała do ciała oraz odkrywała część ręki. Wcześniej irańska
stacja zrezygnowała z transmitowania lekkoatletyki, natomiast
w trakcie mistrzostw świata
w piłce nożnej skutecznie ocenzurowała skąpo ubrane kobiety
siedzące na widowni. Należy jednak podkreślić, iż znaczna część
irańskiego społeczeństwa nie
popiera tego typu zakazów.

Koniec fińskiego eksperymentu
Właśnie zakończył się fiński eksperyment dotyczący bezwarunkowego dochodu podstawowego. Polegał on na wyodrębnieniu

Rokosz lwowski, czyli w sporym
uproszczeniu bunt szlachty,
został zawiązany w 1537 roku
przeciwko polityce Zygmunta Starego. Szlachta zarzucała
królowi m.in. brak kodyfikacji
prawa oraz nieudolną politykę
ekonomiczną królowej Bony.
Negocjacje z królem oczywiście prowadzono, jednak przez
większość czasu szlachta bawiła się oraz ucztowała. Do tego stopnia, iż wkrótce okazało
się, że w całej okolicy brakuje…
kur. Złośliwi twierdzą, że nawet w samym Lwowie zaczęło
brakować mięsa! Ostatecznie
rokosz w żadnym stopniu nie
przyczynił się do reform. Tylko
kur szkoda… No właśnie, stąd
rokosz lwowski zaczęto określać
terminem “wojna kokosza” (na
kurę dawniej mówiono kokosz).
TEKST:
KAMIL DUDKA

# SPORT
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ŻUŻEL

SIATKÓWKA

Reprezentanci Fogo Unii Leszno, podobnie jak przed rokiem, szykowali się do sezonu
w słonecznej Hiszpanii. Przez 10 dni trenowali na crossie, rowerach i w hali. Piotr Baron
miał do dyspozycji niemal wszystkich swoich podopiecznych, zabrakło tylko Australijczyka Brady’ego Kurtza.

Gładko przebiegł ostatni pojedynek trzecioligowców z Leszna, którzy podejmowali
zespół TG Sokół Kępno. Siatkarze UKS 9 Leszno pewnie wygrali 3:0. Przed nimi ostatnie ligowe spotkanie z ekipą z Osieka. Przypomnijmy, że w tym sezonie leszczynianie
nie wywalczyli awansu do fazy play-off.

Ogłoszono wyniki 29. Plebiscytu Tygodnika Żużlowego. Przedstawiciele Fogo Unii
Leszno odebrali sporo nagród. Indywidualny Mistrz Świata Juniorów Bartosz Smektała
został wybrany juniorem roku, menedżer „Byków” Piotr Baron trenerem roku w Ekstralidze, a Roman Jankowski trenerem w II Lidze, działaczem roku prezes Unii Piotr Rusiecki, imprezą roku ogłoszono finał Ekstraligi na Stadionie im. Alfreda Smoczyka, a nagroda fair play trafiła w ręce Piotra Pawlickiego.

W Lesznie zorganizowano Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej. W zmaganiach
uczestniczyło w sumie ponad 500 zawodników, w tym silna 70-osobowa reprezentacja gospodarzy, a więc UKS 9 Leszno. W sumie rywalizowano w aż 10 kategoriach.

SZERMIERKA
Reprezentantka IKS Leszno Renata Tomczak, wspólnie z koleżankami z kadry,
walczyła w niemieckim Bochum w ramach Pucharu Świata Juniorek we Florecie. Polski, pod wodzą Sławomira Mocka, zajęły 2. miejsce.

FUTSAL
Leszczyńscy futsalowcy znaleźli pogromcę. Po wygranej 2:5 w Warszawie, w 15. kolejce I Ligi niespodziewanie przegrali przed własną publicznością 1:2 z Heliosem Białystok. Mimo to, z 13 zwycięstwami, 1 remisem i 1 porażką na koncie nadal zasiadają na
ligowym fotelu lidera.

W Lesznie zorganizowano zawody Pucharu Świata Juniorów we Florecie.
Dwudniowa impreza przyciągnęła bardzo mocną obsadę zawodników. Najlepszy z Polaków, Jan Jurkiewicz, zakończył zmagania na 14. pozycji.

LEKKOATLETYKA

Zakończył się tegoroczny piękny sen leszczynian o Pucharze Polski. W 1/8 finału zmierzyli się z aktualnym mistrzem Polski, ekstraligowcem Rekordem Bielsko-Biała. Wstydu nie było, ale niespodzianki niestety również. Leszczynianie robili co mogli, jednak
przegrali 1:6 i odpadli z rozgrywek. Przypomnijmy, że awans do 1/8 finału PP pozostaje historycznym sukcesem naszych reprezentantów.

Mogło być lepiej – to zapewne myśli wielu kibiców basketu w Lesznie. Delikatnie mówiąc, luty nie był wymarzonym miesiącem zawodników pierwszoligowej Jamalex
Polonii 1912 Leszno. Porażki: w Słupsku z STK Czarni 88:67, w Lesznie z SKK Siedlce
81:86, w Bydgoszczy z Astorią 94:84, we Wrocławiu z WKK 81:71 i tylko jeden triumf na
przetarcie łez – w Trapezie 88:76 nad ekipą z Łowicza. Widać jak na dłoni, że o punkty
w pierwszej lidze jest piekielnie trudno. Niemniej podopieczni Łukasza Grudniewskiego nieustannie zajmują miejsce w górnej części tabeli, po ostatnich bojach - 6. lokatę.

PIŁKA RĘCZNA
Są mocni! Szczypiorniści Realu Astromal Leszno dopisują kolejne punkty w pierwszoligowej tabeli. Pokonali kolejno: MKS Wieluń 27:20, Forzę Wrocław 24:28 (na wyjeździe)
i Grunwald Poznań w rzutach karnych (22:22). Po 15 kolejkach leszczynianie piastują
miano wicelidera rozgrywek. Brawo!

KOSZYKÓWKA KOBIET
Śmiało poczynają sobie podopieczne Jędrzeja Jankowiaka w kolejnych potyczkach na
pierwszoligowych parkietach. W Trapezie pokonały Enea AZS II Poznań 49:41, a w meczach wyjazdowych Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. 70:78 i Grot TomiQ Pabianice
66:69. Jedyną porażkę w lutym odnotowały w spotkaniu z liderem tabeli z Sosnowca,
przegrywając na własnym parkiecie 59:71. Koniec rundy zasadniczej sezonu 2018/19
coraz bliżej. Na tą chwilę Tęcza Leszno zajmuje 5. miejsce w I Lidze.

BIEGI
Niezwykle łaskawa okazała się być pogoda dla uczestników I edycji Biegów Powstańczych w Wijewie. W imprezie wzięło udział ponad 400 biegaczy. Na 5 km najszybsi
w swoich kategoriach byli Dawid Miaskowski i Liliana Młynarczyk. 10 kilometrów najszybciej pokonali Jacek Stadnik i Ewelina Michnowicz.
OPRACOWANIE: MICHAŁ DUDKA

REKLAMA

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN

Sukcesy w Toruniu podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów. Ewelina
Maciejewska z UKS Achilles Leszno wywalczyła brązowy medal w trójskoku
(11,53m). Z kolei Eryk Świergocki z LKS Krokus Astromal Leszno również wywalczył brązowy krążek, tyle że w siedmioboju.
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Paznokcie łuszczycowe

JoannaKaliska
PODOloveLeszno
Leszno,ul.KrólowejJadwigi4
(Budynek„GabinetyLekarskie”,piętroII)
tel.509901102
www.facebook.com/PODOloveLeszno
Łuszczyca jest uciążliwą chorobą skóry,
której towarzyszą zaburzenia keratynizacji, trwającej w przypadku osoby chorej
około 4 dni, zamiast, jak u osoby zdrowej

około 28 dni. Objawia się najczęściej na skórze w postaci srebrzystych łusek. Zajęte są też często
paznokcie, które charakteryzują
się pożółkłym zabarwieniem, kruchością oraz często naparstkowatymi zagłębieniami.
Duża grupa Pacjetów, zgłaszających się do gabinetu podologciznego z powyższymi objawami, są
świadomi choroby i wiedzą skąd
wynika stan ich paznokci. Często
zdarza się również, że osoby zgłaszają się z problemami paznokci,
sugerując infekcje grzybicze. Przy
zaawansowanych zmianach, różnicowanie jest trudne. Dokładny
wywiad pozwala jednak ukierunkować dalszą diagnostykę na łuszczycę, choć zawsze wskazane jest
wykonanie, dodatkowo badania
mykologicznego, wykluczającego
towarzyszące chorobie ewentualne infekcje płytek paznokciowych.
Działania podologiczne pozwalają na poprawienie estetyki paznokci, co znacząco
poprawia samopoczucie osób chorych.
Pielęgnacja domowa paznokci łuszczycowych powinna być bardzo łagodna.

Zaleca się stosowanie kosmetyków hipoalergicznych, pozbawionych konserwatów, barwników; unikanie nadmiarnego
czyszczenia przestrzeni podpaznokciowych, a w przypadku takiej potrzeby,
wykonywanie zabiegów bardzo delikatnie, unikając głębokiej penetrakcji
narzędziami pod płytki paznokciowe.

Ważne jest regularne nawilżanie skóry i
paznokci.
Na załączonym kolażu, do góry widoczny jest stan paznokci, z którym
zglosił się Pacjent do gabinetu PODOlove. Na dole kolażu widoczny jest stan
po pierwszej wizycie i opracowaniu
paznokci.
(16/2019)

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę

Temat rozwiązania umowy o pracę z winy
pracownika, czyli tzw. „dyscyplinarki”, budzi
z naturalnych względów zawsze sporo emocji. Niestety bywa dość często tak, iż regulacja ta jest nadużywana przez pracodawców.
Z jednej bowiem strony, pracodawcy odwołują się do zamierzchłych zdarzeń z czasu
trwania stosunku pracy, w innych zaś przypadkach zdarzenia te bezspornie nie kwalifikują się jako podstawa do zastosowania takiego trybu rozwiązania umowy o pracę.
Ostatnio w ramach mojej praktyki

Czy takie rozwiązanie umowy o pracę jest dopuszczalne i czy jakieś szczególne warunki muszą zostać spełnione przez
pracodawcę w tym zakresie?
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, to wyjątkowy tryb, który może być zastosowany tylko
wówczas, kiedy wystąpi co najmniej jedna
z trzech przyczyn, wskazanych art. 52 § 1 Kodeksu pracy, tj.:
- pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia
podstawowych obowiązków pracowniczych;

- w czasie trwania umowy o pracę, pracownik popełnił przestępstwo, które uniemożliwia
dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, pod warunkiem, że przestępstwo jest
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
- pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Pracodawca formułując przyczynę wypowiedzenia (w niniejszym przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony) powinien
pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa.
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem sądów, warunek podania konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy spełniony jest
wówczas, gdy pracodawca wskazuje w uzasadnieniu fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące osoby pracownika bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń
- także niezależnych od niego, mających
wpływ na decyzję pracodawcy.
Natomiast ciężkość naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych polega na znacznym stopniu winy sprawcy. Jej ocena powinna
nastąpić w stosunku do naruszenia podstawowych obowiązków pracownika,

z uwzględnieniem naruszenia lub przynajmniej zagrożenia interesów pracodawcy.
Ponadto, co niezwykle istotne w zakresie przytoczonej powyżej sprawy, rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia,
w którym pracodawca dowiedział się o przewinieniu pracownika - które miałoby stanowić przyczynę dla rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli
wypowiedzenie umowy nastąpi po upływie tego terminu, sąd uzna je za niezgodne
z prawem – co zapewne znajdzie zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym.
Pamiętać jednak należy o złożeniu odwołania
(pozwu) od przedmiotowego oświadczenia
o rozwiązaniu umowy o pracę – w terminie 21
dni od dnia doręczenia pisma z rozwiązaniem
umowy o pracę bez wypowiedzenia - do właściwego miejscowo sądu pracy (tj. co do zasady tam, gdzie pracodawca ma swoją siedzibę
lub tam gdzie praca była świadczona).
Podstawa prawna: art. 52 § 1 i 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.
U. 2014 poz. 1502)
MAREK TYLEWSKI – RADCA PRAWNY

(17/2019)

zawodowej spotkałem się z przypadkiem
pracownika od ponad czterech lat zatrudnionego w prywatnej firmie usługowej
w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Osoba ta przyznała na wstępie, iż od
pewnego czasu, z przyczyn czysto osobistych, współpraca z szefem ulegała stopniowemu pogorszeniu. Otrzymała pisemne oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu
umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym –
z uzasadnieniem ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (według pracodawcy dotyczyło niewłaściwego rozliczenia się
z klientem), które miało mieć miejsce ponad
trzy miesiące wcześniej - o czym wiedział już
w dacie zdarzenia pracodawca wyłącznie ustnie upominając pracownika.

LIST DO REDAKCJI

# ROZMAITOŚCI

O Bańdziochu
w Tatrach
i… Bojanowie

Szanowni Państwo,

AUTOPROMOCJA
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w numerze 9/2018 ukazał się interesujący dla mnie tekst Pana
Łukasza Domagały pt. "O dwóch
takich z Bojanowa, co w Tatrach
odkryli jaskinię". Było to rzeczywiście 50 lat temu, w dniu 11 lipca
1968 r. dwójka mieszkańców Bojanowa – Janusz Nickowski i Czesław Majchrowicz w masywie Kominiarskiego Wierchu w Tatrach
odkryli otwór jaskini, która okazała się jedną z największych w Polsce. Wymienieni koledzy należeli
(i ciągle należą jako seniorzy) do
Sekcji Grotołazów Akademickiego Klubu Turystycznego w Poznaniu (dzisiaj Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego).
Sekcja powstała w 1964 roku na
bazie młodzieży studenckiej poznańskich uczelni, które swoje
domy akademickie miały na Winogradach (Dożynkowa 9), wyróżniała się tutaj grupa studentów
z Wyższej Szkoły Rolniczej (Golęcin), a inicjatorem założenia Sekcji był Piotr Biniek, wtedy student
Wydziału Technologii Drewna. Na
tej uczelni studiował w tamtym
czasie Janusz Nickowski, o którym
musimy wspomnieć, iż w tamtym okresie był głównym inicjatorem poszukiwań jaskiń w masywie Kominiarskiego Wierchu. Gdy
po studiach wrócił do Bojanowa
skaptował do grupy Cześka Majchrowicza, no i razem dokonali naprawdę dużego odkrycia!
Poznańska grupa grotołazów
pierwszą „swoją” jaskinię odkryła na Jurze k. Olsztyna (nie mylić
z Mazurami), nazywała się Kopana,
a nazwa mówi sama za siebie, miała długości…14 m. Natomiast Bańdzioch był już 11 jaskinią odkrytą
w Tatrach przez poznaniaków, z reguły były to jaskinie małe, czasami

tylko schrony, ale też godne uwagi,
gdyż wiedza o nich bywała przydatna dla grupy gdy następowało
nagłe załamanie pogody.
SG AKT Poznań natychmiast podjęła też działania w Jugosławii,
który to kraj znany był z pięknych
wielkich jaskiń – Postojna, już
w 1965 r. pierwsza wyprawa wyruszyła na południe Europy, w której
uczestniczył Nickowski. Przywiózł
m.in. wieści o Durmitorze – pięknej
i wyniosłej grupie górskiej w Czarnogórze (Bobotov Kuk – 2 522 m
n.p. m.), leżący między kanionami
rzek Tary i Pivy. Kolejne dwa lata to
wyprawy naszej grupy do Durmitoru, odkryliśmy tam wiele głębokich jaskiń – awenów, a w ’67 pokonaliśmy Nevidio – Niewidzialny
Kanion Komarnicy, było to drugie
przejście po Czarnogórcach, którzy w 1965 r. dokonali I przejścia
Nevidia.
Do Czarnogóry w tamtych latach
akurat koledzy z Bojanowa się nie
wybrali, natomiast Janusz łaził po
Kominiarskim i odkrywał kolejne jaskinie (Ślimacza, Rura Kominiarska), a w grupie miał interesujących przyjaciół m.in. Agnieszkę
Duczmal (tak Amadeus!), czytamy nazwiska odkrywców w Atlasie jaskiń tatrzańskich – t.3, red. J.
Grodzicki, 1993. Wreszcie w 1968
w Tatry wybrali się razem – Janusz
i Czesiek, gdy na lipiec planowaliśmy dużą wyprawę całej Sekcji
koledzy z Bojanowa zapowiedzieli wcześniejszy wyjazd, a Czesiek
odezwał się do mnie: czekaj na
telegram i natychmiast przyjeżdżaj. I tak się stało, telegram do
Sławy (lubuskie) przyszedł następującej treści: Fred duże odkrycie
przyjeżdżaj.
Mimo, że były żniwa spakowałem plecak, wyruszyłem do Zakopanego i dotarłem do Doliny

Lejowej, tam byłą baza, przyjechali inni członkowie Sekcji i zaczęły
się eskapady do Bańdziocha. Były
to piękne dni, wszyscy mieli swój
udział w odkrywaniu nowych korytarzy, sal, zacisków, wspomnijmy Wyżymaczkę, którą pierwszy
pokonał szczupły Janusz, a która
otworzyła drogę do dalszej części
ogromnej jaskini. Dodajmy, że później udało się Wyżymaczkę obejść .
Wróćmy do artykułu, sadzę że okazał się ciekawy dla czytelników, jest
dobrze zredagowany, ucieszyły
mnie dwa mojego autorstwa zdjęcia, które w gazecie są wyraźnie
czytelne, a robione były Startem
i z pomocą odpalanych żarówek!
Na końcu z uśmiechem przeczytałem o pomyśle uczczenia wydarzenia pamiątkową tabliczką –
oczywiście to akceptuję. Wspomnę
jeszcze, iż z Cześkiem we dwójkę,
po skończonej pamiętnej wyprawie wybraliśmy się na grań Tatr Zachodnich i w 3 dni przeszliśmy ją
od Przełęczy Bobrowieckiej po Liliowe. A były to czasy, kiedy szczególnie Słowacy pilnowali grani bo
tam granica. Obaj - Czesiek i Janusz - byli uczestnikami wyprawy
do Czarnogóry w 1969 r. i znowu
były tam ciekawe odkrycia w masywach Volujak i Maglic i było by
dużo opowiadań.
List jest już długi, trzeba go kończyć, wspomnę więc iż nie wiem
dlaczego Czesiek określił słowo
bańdzioch jako worek, w gwarze góralskiej znaczy ono brzuch,
można by powiedzieć, iż odkrywając i penetrując naszą jaskinię „dobraliśmy” się do brzucha Kominiarskiego Wierchu. Gdyby drukowano
tabliczkę proszę pamiętać, iż piszemy przez en z kreseczką.
					
ALFRED ROSLER
08.02.2019

- Mamo, Tato - grałem w pokera i... wyprowadzam się z tego domu!
- Oooo, gratulacje!
- Wy też...
:-)
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią
u dziadków. Przed pójściem spać, klękają
przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile
sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się
o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Bóg nie, ale babcia już niedosłyszy.
:-)
Nauczyciel pyta się Jasia:
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio.
:-)
Zaspany facet w hotelu rano odbiera telefon z recepcji:
- Czy zamawiał Pan budzenie na godzinę 6?
- Tak.
- To szybciutko, szybciutko, bo już 7.
:-)
Spotyka się trzech emerytów i opowiadają
jak żyją.
Zdzisiek: chłopaki, ja śpię jak kamień całą
noc. Wstaję o 6, o 7 idę siku i... nie mogę.
Chodzę do urologa.
Franek: a też śpię twardo całą noc. Wstaję o 6, o 7 sikam jak koń. Żadnych problemów… ale o 8 mam problem z dwójką.
Chodzę do proktologa.
Henryk: ja też śpię kamieniem całą noc. O 7
sikam bez problemu, o 8 dwójeczka, tylko
budzę się po 9...
:-)
Przychodzi 60-latek do seksuologa:
- Panie doktorze, strasznie kiepsko u mnie
z tymi sprawami, a mam dopiero 60 lat.
Mój sąsiad ma ponad 80 i mówi, że on to
codziennie po dwa razy.
Doktor: - Proszę otworzyć usta, proszę

powiedzieć: "Aaaaaa".
- Aaaaaa...
- Struny głosowe w porządku. Może pan
mówić to samo.
:-)
Facet dzwoni do znajomych. Odbiera synek.
- Cześć Jasiu, jest tata?
- Jest (Jaś cały czas szepcze!).
- Daj go do telefonu.
- Nie mogę, zajęty.
- A jest mamusia?
- Jest.
- To daj ją do telefonu.
- Nie mogę, też jest zajęta.
- A jest jeszcze ktoś z dorosłych?
- Tak, policjanci i strażacy.
- To poproś kogoś do telefonu.
- Nie mogę, też są zajęci.
- Czym do licha wszyscy są tak zajęci?!
- Szukają mnie.
:-)
- Panie doktorze, mam sklerozę.
- Od kiedy?
- Co od kiedy?
:-)

Sudoku
łatwe

Humor
na marcowe dni

średnie
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Mąż, po powrocie do domu, zastaje żonę
ze swoim kolegą w łóżku. Niewiele myśląc
łapie za broń i strzela do rzeczonego, zabijając go. Wzrok kieruje ku żonie, na co ta:
- Świetnie... Rób tak dalej, a żadnych kolegów nie będziesz mieć!
:-)
Nauczycielka dała dzieciom następującą
zagadkę: w domku jest 7 krasnoludków, 7
kefirków i 6 ogórków. Pytanie brzmi: czego
nie dostanie jeden z krasnoludków? Zgłasza się Jasio:
- Jeden z krasnoludków nie dostanie
rozwolnienia.
:-)
Faceta przygotowują w szpitalu do operacji. Już leży na stole operacyjnym, podchodzi do niego anestezjolog ze strzykawką
i pyta:
- A pan to u nas jest prywatnie, za swoje
pieniążki czy z kasy chorych?
- Z kasy chorych.
- A, to w takim razie – odkładając strzykawkę zaczyna śpiewać - A, a, a, kotki dwa...

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)

Baran (21.03-19.04)

Marzec będzie miesiącem zbierania plonów, tego co do tej pory
udało Ci się zrobić. Nie wolno Ci spoczywać na laurach, bo wtedy
kompletnie zniweczysz swoje przedsięwzięcie. Bez pardonu bierz
sprawy w swoje ręce.

Byk (20.04 - 20.05)

Boleśnie będziesz odczuwać konsekwencje wiary we własne siły. Nie
tylko znajdzie się ktoś, kto będzie chciał Cię wykorzystać, ale również sam będziesz się biczował w myślach za swoje postępowanie,
mimo że nie będzie w tym Twojej winy.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Najwyższa pora podnieść głowę i skończyć z uniżonością w stosunku do pewnej osoby, bądź instytucji. Twardo będziesz stawiał swoje warunki, tylko bądź konsekwentny w swoim działaniu, bo z tym
masz problem.

Rak (21.06 - 22.07)

W tym miesiącu uda Ci się pogodzić ze sobą kilka spraw, a co ważne załatwić coś, co gdzieś się za Tobą ciągnęło. Będziesz miał możliwość poprawienia swoich finansów, pieniądze mogą przyjść z niespodziewanego źródła.

Lew (23.07 - 22.08)

Postaraj się bardziej podążać za swoją intuicją. Twój wewnętrzny
głos bez problemu poprowadzi Cię przez sprawy, które uważałeś za
beznadzieje i nie do rozwiązania. Mocno zwracaj uwagę na ludzi,
którzy Cię otaczają.

W tym miesiącu staniesz przed wyborem, nie daj się jednak w tym
wszystkim ponieść emocjom. Sukces całej sprawy będzie mocno
uzależniony od Twojego przygotowania do niej zarówno materialnie
jak i merytorycznie.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Nie zadręczaj się myślami o sprawach, na które nie masz kompletnie wpływu. Ktoś będzie chciał Cię obarczyć swoimi problemami, ale
w sposób dość napastliwy. Nie poddawaj się temu, ponieważ sam
będziesz odnosił negatywne skutki.
Nie wszystko na pierwszy rzut oka będzie wyglądać, jak Ci się pierwotnie będzie wydawać. Postaraj się mocniej zagłębić w temat, zanim w jakikolwiek sposób się w niego zagłębisz. Dojrzejesz do pewnych zmian.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Posłuchaj rady kobiety, która jest znacznie bardziej od Ciebie doświadczona w danym temacie. Nie obrażaj się na nią, że jest dość
kontrowersyjna w swoich wypowiedziach, ale właśnie ta szczerość
znacząco Ci pomoże.

Wodnik (20.01 - 18. 02)

Zadręczasz się nie tylko w kwestiach fizycznych, ale również w kwestiach duchowych. Postaraj się o więcej wyciszenia, a wszystko
będzie szło w odpowiedni sposób, poddaj się temu, a osiągniesz
sukces.

Ryby (19.02 - 20.03)

Sporo ognia będzie w tym miesiącu. Nie tylko w domowych pieleszach, gdzie tam właśnie ten ogień będzie miał początek, ale również przeleje się na inne dziedziny życia. Powiesz dość pewnych
sprawom.

Panna (23.08 - 22.09)

Nie bierz na siebie więcej niż jesteś w stanie udźwignąć, ponieważ
już już z początkiem drugiej połowy miesiąca zaczniesz odczuwać
tego negatywne skutki. Niestety nie będziesz miał możliwości wymiksowania się z obowiązań.

Horoskop klasyczny na marzec 2019 r.
opracowała wróżka Nadija
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Zabytki na wyciągnięcie ręki,
czyli jak leszczynianin urządza c

REKLAMA

Jeśli kiedykolwiek zechcecie przejść wirtualnym Szlakiem Maryjnym w południowej Polsce i na Słowacji lub postanowicie odwiedzić komnaty wawelskie w wersji elektronicznej, miejcie w pamięci, że nad ich przygotowaniem czuwał specjalizujący się
w digitalizacji zabytków Paweł Klak z Leszna.

J

est luty, za oknem zimno i jakoś
tęskno do wiosny. Chciałoby się
wyrwać na chwilę z domu i wyjechać kilkaset kilometrów dalej, żeby obcować z historią, znowu zobaczyć
coś fajnego, może poszerzyć swoją wiedzę. Mówi się, że odkąd istnieje internet, wiedza jest na wyciągnięcie ręki,
ale dopiero teraz, dzięki zaawansowanym technologiom, można być tam, będąc tutaj. Pisząc ten tekst siedzę przed
komputerem, a w drugim oknie zerkam na Szlak Maryjny. Gdzie dziś chcę
być? Wybierzmy Kalwarię Zebrzydowską. Odwiedzam ją w jakieś pięć sekund
i nie muszę jechać w tym celu specjalnie pod Kraków, chociaż - nie powiem gdybym mógł, już bym to zrobił.
Patrzę z góry na Sanktuarium Pasyjno-Misyjne. Jest piękna pogoda (chociaż
u mnie za oknem właśnie pada), a przede mną pagórki. Jeszcze nie patrzę na
sanktuarium, najpierw napawam się
pięknem okolicy, bo gdzieś daleko dostrzegam fenomenalne widoki. Później
klikam i odwracam się ku północy.
Czas zapukać do wrót klasztoru. Jeden
ruch i już jestem w środku. Tu złocenia,

tam obraz, wszystko to pragnę ogarnąć
wzrokiem, ale po kolei. Niech o Kalwarii opowie mi przewodnik. Jedno kliknięcie, jest! I to jeszcze znajomym głosem radiowego spikera z Leszna. Jestem
tam, a jednak tutaj. Przyjemnie.
***
Szlak Maryjny to duży projekt wirtualny zrealizowany w 2017 roku przez
leszczyńską firmę S3D.
- Przygotowywałem go na zlecenie Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie.
Wiodącym celem było zdigitalizowanie
28 miejsc kultu maryjnego w Polsce i na
Słowacji - mówi Paweł Klak, właściciel
firmy S3D.
Każde z tych miejsc zostało sfotografowane, co zajęło bardzo dużo czasu.
Dla pełnej perspektywy odwiedzanego
obiektu sakralnego stworzono bajeczne
widoki z poziomu niebiańskiego - poszczególnym miejscom można przyjrzeć się z lotu ptaka. Mnie w ten sposób
zachwyciła wspomniana już Kalwaria
Zebrzydowska, chociaż to tylko jedno
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cyfrowy Wawel

Podczas prac w komnatach wawelskich. Firma Pawła Klaka wykonuje
tak zwane gigapanoramy o bardzo wysokiej szczegółowości.
Klak. - Poza tym zaletą
rozwiązania wirtualnego
jest możliwość dokładnego zapoznania się na przykład z obrazami, do których
podczas tradycyjnych wycieczek trudno się zbliżyć.
Najcenniejszym walorem wirtualnych wycieczek po Szlaku Maryjnym
jest dostęp za ich pośrednictwem do starych zdjęć,
które na co dzień zamknięte są w klasztornych piwnicach i być może nigdy więcej w postaci papierowej
nie ujrzą światła dziennego.
- Cieszę się, że wirtualny
Szlak Maryjny wciąż się rozwija, że mogę wprowadzać
Jeśli chcesz zobaczyć Szlak Maryjny, nie musisz
do niego nowe funkcjonalwpisywać adresu w wyszukiwarkę. Zbliż swój te- ności i wciąż wzbogacać go
lefon komórkowy do kodu powyżej i odwiedź
o nowe materiały - mówi P.
Kalwarię Zebrzydowską. Możesz wejść również
Klak.
na www.szlak.maryjny.pl
***
z wielu sanktuariów, które można zwiedzić zerkając do komputera.
Jeszcze większym wyzwaniem jest dla
- Dzięki takiej wirtualizacji jest możli- firmy Pawła Klaka gigantyczny prowość zapoznania się z wnętrzami obiek- jekt multimedialny przygotowywany
tów, przeczytania, bądź odsłuchania od września 2018 roku dla Zamku Króhistorii danego miejsca, a także przej- lewskiego na Wawelu. Na Wzgórzu Warzenia archiwaliów - tłumaczy Paweł welskim dokonuje się mała rewolucja

REKLAMA

i niedługo ma powstać tam sala multimedialna z prawdziwego zdarzenia. Treści,
które wyświetlane będą na monitorach,
są produkowane właśnie przez firmę S3D
Pawła Klaka według jego autorskiego
pomysłu, który zyskał w Krakowie pełną aprobatę.
- Na razie mogę powiedzieć tyle, że wędrówka będzie zaczynała się od unikalnych zdjęć z lotu ptaka nad Wzgórzem
Wawelskim. Będą one o tyle wyjątkowe,
że nad obiektami zabytkowymi nie można
latać dronami, a my taką możliwość mieliśmy - objaśnia P. Klak.
Zdjęcia już zostały przygotowane, ale
być może będą jeszcze powtarzane kiedy poprawi się przejrzystość powietrza. O tę w Krakowie bardzo trudno nie
ze względu na pogodę, lecz z uwagi na
wszechobecny smog, który w odległej
perspektywie daje na zdjęciach charakterystyczną mgiełkę. Poza tym ekipa S3D
fotografuje wszystkie komnaty wawelskie, z których część będzie można obejrzeć prawdopodobnie także w internecie.
- Przygotowujemy je w formie tak zwanych gigapanoram, czyli zdjęć o bardzo dużej dokładności - mówi Paweł
Klak. - Jednym z naszych zadań w ramach wawelskiego projektu jest sfotografowanie wszystkich obrazów z kolekcji Lanckorońskich. Głównym celem tego
działania jest zachowanie ich w celach

Digitalizacja zabytków polega na przenoszeniu materiałów ze świata rzeczywistego w
postać wirtualną. Można to robić w postaci 2D
(dwuwymiarowej) lub 3D (trójwymiarowej).
W postaci dwuwymiarowej można kopiować
na przykład dokumenty lub fotografie, dzięki
czemu mogą one zostać umieszczone następnie w internecie do przeglądania wszystkim
zainteresowanym. W postaci trójwymiarowej
można reprodukować na przykład figury. Jeżeli jakiś zabytek musi być szczególnie chroniony, można wykonać jego kopię użytkową
w wersji cyfrowej odwzorowaną na przykład
w stosunku 1:1.
dokumentacyjnych. Dzięki precyzyjnemu
odwzorowaniu obrazów będzie można
w przyszłości sprawdzić, czy nic złego nie
dzieje się z oryginałami. Cyfrowa wersja
może być przy tym znakomitym materiałem badawczym dla naukowców z odległych zakątków świata.
Projekt wawelski, podobnie jak w przypadku Szlaku Maryjnego, zyska wsparcie
lektora i zostanie połączony z serwisami
społecznościowymi, co jest wymogiem
dzisiejszych czasów. I pomyśleć, że jeszcze trzydzieści lat temu opowieści o wirtualnych wędrówkach na czymś takim
jak komputer mogliśmy traktować wyłącznie w kategoriach science fiction.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# KOBIECYM OKIEM

Pięć sposobów na udany Dzień Kobiet
W PRL-u przymusowo świętowane dla podkreślenia roli
kobiety, czyli rodzicielki kolejnych pokoleń. Mimo, że
w 93 roku Premier Hanna Suchocka zniosła oficjalne celebrowanie tego dnia, to do
dziś cieszy się ono dużą popularnością. Oczywiście swój
dzień kobiet każda pani powinna mieć przynajmniej raz
w tygodniu. Jednak w praktyce nie zawsze jest tak kolorowo. Dlatego święta jak to
są fajnym pretekstem, który motywuje kobiety by zrobić coś tylko dla siebie. Nie
ma więc co czekać na goździk i rajstopy od kolegi z pracy. 8 marca bierzemy sprawy
w swoje ręce i celebrujemy
swoją kobiecość! Bez wyrzutów, bez ograniczeń i ram
czasowych.
1. Warsztaty rozwoju - to modne w ostatnich latach formy spędzanie czasu wolnego, dlatego

książek i nieprzejrzanych gazet?
Może to dobra okazja, by przesiedzieć cały dzień w wygodnym fotelu, pić ciepłą herbatę
i czytać, czytać, czytać…

oferta jest szeroka. Można na
przykład wybrać się na kurs renowacji mebli i stworzyć swój
unikatowy mebel lub nauczyć
się przyrządzać sushi. Można
pójść na warsztaty TRE by potrenować uwalnianie emocji

uwięzionych w naszym ciele. To
po prostu dobry czas by zrobić
coś co zawsze się chciało, a na
co zawsze brakuje czasu.
2. Dzień z książką - masz przy
łóżku stertę rozpoczętych

3. Wieczór gier - pogaduchy
w damskim gronie to zawsze dobry pomysł na wieczór. W końcu
można bez skrepowania pogadać o boskim uśmiechu Ryana
Goslinga i uwodzicielskim spojrzeniu Idrisa Elby. Aby urozmaicić standardowe ploteczki warto
pograć w jedna z imprezowych
gier planszowych. Na tę okazję
świetnie sprawdzi się gra Kim jest
Janusz? Czyli nowa odsłona kalamburów, w której hasła pokazuje się za pomocą dmuchanej
lalki, czyli tytułowego Janusza.
Gumowy rekwizyt już na wstępie
zapewnia uśmiech na twarzach
graczy.
4. Kino z przyjaciółkami - jak
tu nie skorzystać z okazji by
w końcu pójść się bezkarnie

Co warto przeczytać w marcu,
czyli inspiracje dla…

powzruszać na komedii romantycznej? Zwłaszcza, że na ostatnie pięć razy w kinie z naszym
mężczyzną, cztery seanse to
filmy o Avengersach…Zapewne w tym roku również odbędzie się marcowa edycja Kina
na szpilkach w Cinema 3D. Strefa kobiecych różności, konkursy z nagrodami i przedpremierowy pokaz filmu to atrakcje
przygotowane dla pań z okazji
ich święta.
5. Dzień na swoje przyjemności… Jedna pojedzie do SPA, inna zafunduje sobie kobiecą sesję fotograficzną. Jeszcze inna
pójdzie na zakupy lub wybierze
się z koleżanką na koncert ulubionego zespołu. Każda kobieta
wie co dla niej najlepsze
A wy jak spędzicie swój Dzień
Kobiet?:)
TEKST:
MAGDALENA WOŹNA

SMACZNIE, SZYBKO, ORIENTALNIE

►MAŁYCH DZIEWCZYNEK…
Elena Favilli, Francesca Cavallo
„Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet”
Na książkę składa się 100 historii niezwykłych kobiet ze świata kultury, sportu, nauki, polityki, a także
wyższych sfer. Opowieści utrzymane są w konwencji bajek, lecz miejsce wyidealizowanych księżniczek
z dziewczęcych bajek, zajęły prawdziwie istniejące kobiety. Zabieg ten ma na celu obalenie mocno zakorzenionionych w dziecięcej literaturze stereotypów dotyczących płci. Ciekawostką jest, że autorki zebrały
pieniądze na wydanie książki na platformie crowdfundingowej, czyli za pośrednictwem internetu.

►NASTOLATEK…

Wydanie specjalne Wysokich Obcasów
„ Kobiety rządzą światem”
Motywujący do działania opis sylwetek 24 kobiet, które w 2018 roku zmieniały świat. „Nadchodzi czas kobiet gotowych uczestniczyć w męskiej grze o tron, asertywnych i chcących ustanawiać własne zasady walki o władzę” - pisze we wstępie magazynu szefowa wydań specjalnych Karolina Jaroszewicz.

►DOJRZAŁYCH KOBIET…

Michelle Obama
„Becoming. Moja historia”
Najgorętsza premiera książkowa początku roku i jedna z najbardziej wyczekiwanych współczesnych książek biograficzno-politycznych. To zaskakująco intymny rozrachunek z życiem kobiety wrażliwej i stanowczej, która konsekwentnie odmawiała spełniania oczekiwań innych i której historia zachęca, by pójść w jej
ślady. Kobiety kochają Michelle Obamę między innymi dlatego, że jednym zdaniem potrafi zmotywować
je do działania. Inspirująca pozycja nie tylko dla tych, którzy interesują się współczesną polityką.
TEKST:
MAGDALENA WOŹNA

Curry
z kurczakiem
Składniki:
- pierś z kurczaka /2 szt.
- papryka /2 szt.
- czerwona pasta curry/łyżka
- mleczko kokosowe/puszka
- mleko sojowe/pół szklanki
- kurkuma.
Przygotowanie:
Kurczaka podsmażamy na oliwie, dodajemy paprykę . Dajemy łyżkę pasty
curry, mleczko kokosowe i mleko sojowe lub zwykłe. Przyprawiamy kurkumą
i czekamy aż całość się zagotuje. Danie
podajemy z makaronem ryżowym.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA

# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA
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Agnieszka Ciesielska
Moje miejsce na ziemi to…

Czas wolny poświęcam…

...mały ciepły domek przepełniony zapachem pieczonego ciasta , z mężem, dziećmi i psem.

...bieganiu. Dzięki niesamowitym ludziom z klubu R-Team odnalazłam się w pełni akceptowalna z moimi
wadami i problemami. Biegacze są totalnie wyrozumiali i bezinteresowni i to jest cudowne dawać, nie
oczekując nic w zamian. Taka też jestem JA. Mało mam
tego czasu wolnego. Często wydarty jest on kosztem
snu. Jednak radość obcowania z ludźmi pozytywnie
nastawia do życia i daje więcej niż sen:)

Życiową siłę czerpię z…
...w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Biorę życie takie jakie jest i wynajduję w nim przepiękne
zdarzenia, które zamieniam w fotografię w moim sercu. Te piękne "dobre" chwile dają mi siłę na następny
dzień.. :)

Swoją pracę lubię za…
...to że mogę się w pełni realizować. Uwielbiam pracować z dziećmi, odnajdować ich granice, po czym
powolutku je przekraczać, jeśli mi na to pozwalają. Jeśli nie, wyszukiwać mocne strony i po prostu dawać
im radość i szczęście. Bo czy nie o to w życiu chodzi?
O to by być szczęśliwym, czy będąc chudym, czy grubym, czy na wózku. Za czym tak gnamy...? Po co tak
gnamy...? Czy nie lepiej po prostu tak bawić się beztrosko dając jak najwięcej pozytywnych wspomnień
dzieciom, które mają na co dzień tyle własnych trosk.
Za to je kocham - moje dzieciaki - za bezgraniczną
szczerość w okazywaniu uczuć i za możliwość przeżywania życia w pełni. Zauważając każdy detal dnia
codziennego..:)

Szczęście to dla mnie...
...brak trosk o zdrowie. To po prostu "dobry" dzień. Potrafię cieszyć się spacerem z dzieciakami i psiakiem w
lesie, czy wieczorem spędzonym z mężem w kinie.

Jej życiowe motto to: „przekraczać granice i sięgać po niemożliwe” I w jej przypadku to nie tylko puste słowa. Agnieszka jest uosobieniem tego powiedzenia.
Z wykształcenia jest ekonomistką, jednak dobrą posadę w banku porzuciła na
rzecz pomagania innym. Gdy na świat
przyszedł jej synek Janek, zaczęła kształcić się w kierunku pedagogicznym, by
zrozumieć chorobę syna i zrobić wszystko, by ułatwić mu życie. Jak sama przyznaje droga, którą przeszła była trudna,
ale wiele ją nauczyła. Dziś jest Dyrektorką Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Totus Tuus. Szczęśliwą żoną
i mamą dwójki dzieci. O pracy z dziećmi
mówi: moja pasja, moje życie. Sił wyższych nie prosi o to, by jej życie było łatwiejsze, tylko o siłę do pokonywania codziennych trudności…
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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# WYDARZENIA

Dni Leszna 2019 w tym roku od 17 do 19 maja
Wśród gwiazd tegorocznej imprezy pojawią się Lanberry, Kombii i The Music of Electric Light Orchestra Performed by Phil Bates & Band.

Ś

więto miasta rozpocznie się na stadionie Alfreda Smoczyka, gdzie
w piątek zaprezentują się laureaci
konkursu Rozwiń Skrzydła 2018. Później
na scenę wkroczy Lanberry, wokalistka,
kompozytorka i autorka tekstów młodego
pokolenia, której teledyski mają miliony
wyświetleń w serwisie YouTube.
- Staramy się, aby dla każdego znalazło
się coś miłego. Nie ukrywamy, że mocno
liczymy na młodą widownię, zresztą od
wielu lat myślimy o młodzieży i dla niej
działamy, zaczynając koncerty właśnie
od artystów młodszego pokolenia - mówi Maciej Mizgalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie (na zdjęciu z prawej).
Później zagra kultowy polski zespół Kombii, którego niemal wszystkie piosenki stają
się hitami. Jest to propozycja dla pokolenia
średniego, a na koniec piątkowych doznań
muzycznych pojawi się gwiazda zagraniczna The Music of Electric Light Orchestra
Performed by Phil Bates & Band.
- Liczymy, że na koniec piątkowego wieczoru zrobią masę dobrej, rock&roll'owej
zabawy. Myśleliśmy o tym od dawna - tłumaczy M. Mizgalski.

W sobotę pokażą się Artur Chamski, Kaja Paschalska i Agnieszka Włodarczyk,
czyli aktorzy śpiewający, znani z telewizyjnego programu "Twoja Twarz Brzmi
Znajomo". Sobotnie imprezy odbędą
się na leszczyńskim Rynku, a zakończą
się zabawą dla publiczności z udziałem
artystów.
W niedzielę, również na głownym miejskim placu, zorganizowany zostanie przegląd zespołów artystycznych placówek
kulturalnych i oświatowych z Leszna i regionu. Z okazji 25-lecia Orkiestry Dętej
Miasta Leszna odbędzie się jej koncert, a
gwiazdą wieczoru będą Kabaret K2 i Kabaret Skeczów Męczących.
Prezydent Leszna Łukasz Borowiak
przyznaje, że rozmowy związane z wyborem gwiazd prowadzone były od początku roku. Początkowo rozważano również
zmianę lokalizacji koncertu piątkowego.
- Zastanawialiśmy się nad leszczyńskim
lotniskiem, ale z uwagi na remonty na
drodze krajowej numer 12 nastąpiłoby
zbyt duże jej obciążenie ruchem, zwłaszcza, że wszystkie auta jechałyby w tym samym czasie w jedno miejsce. Pomysł co
do zasady jest dobry, bo przestrzeń jest

świetna, ale nad takim rozwiązaniem zastanowimy się po remoncie drogi, gdy będą już przy niej ścieżki rowerowe - dodał
prezydent Leszna Łukasz Borowiak.
Bilety dostępne będą od 1 marca w cenie

5 złotych w przedsprzedaży w Lesznie
oraz po 10 zł w internecie.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

# KURSY
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# PROMOCJA

# KALENDARIUM IMPREZ

Data
1 marca
godz. 17
1 marca
godz. 19
3 marca
od godz. 10:30
3 marca
godz. 12
4 marca
godz. 11
4 marca
godz. 17
9 marca
godz. 17
15 marca
godz. 18
17 marca
godz. 11
22 marca
godz. 18
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Nazwa imprezy
Wykład dr. Waldemara Handke pt.: „Sylwetki Żołnierzy wyklętych w Wielkopolsce” (Biblioteka Ratuszowa,
Rynek w Lesznie)
Pokaz filmu „Gurgacz. Kapelan Wyklętych” - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (Teatr Miejski w Lesznie,
ul. Narutowicza 69)
Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rojęczynie – VII edycja
Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (start/meta przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych w Lesznie,
ul. J. Poniatowskiego)
Wykład pt. „De Stijl. Jedność w wielości” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
Wykład pt. „Konfrontacja czy spotkanie – o sztuce Mariny Abramović” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
Prelekcja pt. „Jak często umierał Jezus?” (Galeria Lochy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, ul. Chrobrego 3)
Spotkanie z żurawiem - "Żurawie w przestworzach", aula I Liceum Ogólnokształcacego w Lesznie
IV Półmaraton Leszno (start/meta na leszczyńskim Rynku)
Pokaz filmu „McQueen” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

Wystawy czasowe w Lesznie
► przez cały marzec | „Chwała Zwycięzcom! - Grupa „Leszno” - Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)
► do 9 marca | „Versus – wystawa prac pedagogów i realizacji studenckich wybranych pracowni Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału
Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
► od 13 marca | „Zwierzęta duże i małe w malarstwie, grafice, rysunku...” (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!

PROMOCJA

