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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W KWIETNIU
Dla rewitalizacji Leszna

LESZNO > W nowo otwartej Restauracji Hotel & Lunch Pub No.1 przy ulicy Słowiańskiej w Lesznie zorganizowano Galę Rewitalizacji. W jej trakcie podziękowano tym osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do pozytywnych
działań na rzecz odrodzenia leszczyńskiej Starówki. Podziękowania z rąk prezydenta Łukasza Borowiaka otrzymali: członkowie Komitetu Rewitalizacji (Karolina Sternal, Zofia Skrzypczak-Czekajło, Michał Biegajski, Ann Goovaerts-Napiecek,
Marcin Świdziński, Teresa Rękosiewicz, Robert Roszczak, Magda Gałach, Mariusz
Musielak), członkowie grupy nieformalnej Nowe Stare Miasto, a także partnerzy
Stacji Biznes. Poza tym podsumowano dwa konkursy zorganizowane przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna: Lider Rewitalizacji i Przemiana
WeWNĘTRZna. Laureatem 6. edycji konkursu Lider Rewitalizacji zostały Apartamenty Skarbowa. Wyróżniono także obiekt Stara Gazownia. Z kolei laureatami
konkursu Przemiana WeWNĘTRZna zostali Marcin Woziński, właściciel Zakładu
Zegarmistrzowskiego przy ul. Wolności oraz Anna Kaczmarek, która prowadzi
Galanterię Skórzaną przy ul. Leszczyńskich. To oni przedstawili najciekawszą strategię długofalowego rozwoju swoich sklepów.

"Stół Napoleona"
przetrwa

Strajk nauczycieli
zawieszony

GMINA LIPNO > Był moment, że na
włosku wisiał los lokalnej atrakcji w postaci głazu, przy którym rzekomo miał
posilać się Napoleon po powrocie
spod Moskwy. Gminie Lipno udało się
porozumieć jednak z właścicielem terenu, na którym kamień ów się znajdował. Chociaż formalnie nie jest on pod
ochroną, szkoda byłoby burzyć lokalną legendę i pozwolić odejść w niebyt
temu okazałemu kamieniowi. Zgodnie z porozumieniem zostanie on przesunięty niedaleko, do pozostałości tak
zwanego lasku napoleońskiego.

POWIAT LESZCZYŃSKI > W całym kraju kwiecień upłynął pod znakiem strajku nauczycieli, w którym jednym z kluczowych postulatów była podwyżka
płac. Strajk rozpoczął się 8 kwietnia.
W jego efekcie w placówkach oświatowych nie odbywały się zajęcia, a nawet
pojawiło się zagrożenie, że uczniowie
nie zostaną sklasyfikowani. Wydarzenia te wywołały falę napięć, przede
wszystkim ze strony rodziców, a sam
strajk i kwestia jego słuszności stała się
tematem rozmów niemal wszędzie.
W ramach działań strajkowych na leszczyńskim Rynku został zorganizowany
wiec poparcia dla nauczycieli. Niespodziewanie 25 kwietnia prezes Zarządu
Głównego Związku Nauczycielska Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział
zawieszenie ogólnopolskiego strajku, co miało być efektem porozumienia z uczniami i rodzicami. Wstrzymanie strajku nie oznacza końca sprawy,
gdyż w sprawach nauczycieli żaden
kompromis nie został osiągnięty.
Wprawdzie wrócili oni do pracy, ale we
wrześniu można spodziewać się ciągu
dalszego potyczek na linii nauczyciele - rząd.

ZDJĘCIE: LESZNO.PL

Wiatrak "Czesław"
wyróżniony

Laureatem konkursu zostały Apartamenty Skarbowa, reprezentowane
przez leszczyńskich przedsiębiorców Waldemara Ciesiółkę, Jarosława Dawidziaka i Mariusza Stajera. Na zdjęciu z wiceprezydentem Leszna Adamem Mytychem, przewodniczącym Rady Miejskiej Leszna Tomaszem Malepszym oraz prezydentem Leszna Łukaszem Borowiakiem.
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LESZNO > Przeniesiony z ulicy Strumykowej do Grzybowa wiatrak "Czesław"
zdobył wyróżnienie w kategorii zabytki
techniki w konkursie Zabytek Zadbany
2019, zorganizowanym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Konkurs ten ma na celu promocję opieki nad zabytkami poprzez
propagowanie najlepszych wzorców
konserwacji, utrzymania oraz zagospodarowania zabytków. W tej kategorii konkursowej zwycięzcą została
ogłoszona wieża ciśnień w Biedrusku.
Decyzja została ogłoszona podczas
gali z okazji Międzynarodowego Dnia
Ochrony Zabytków.

Jeszcze o połączeniu
Leszno-Warszawa
LESZNO > Temat związany z bezpośrednim połączeniem kolejowym pomiędzy Lesznem a Warszawą to niekończąca się historia. Po uruchomieniu
pociągów premium, czyli Pendolino
z Wrocławia do Warszawy, Leszno - dosłownie - zostało zepchnięte na boczny tor. Remont magistrali kolejowej
Poznań-Wrocław też się przyłożył do
obniżenia przepustowości, a politycy
prześcigają się w informacjach, co dalej z połączeniem. Niedawno o zabiegach w sprawie przywrócenia relacji
Leszno-Warszawa informował media
poseł PiS Jan Mosiński. Teraz do naszej
redakcji dotarło pismo z Ministerstwa
Infrastruktury, podpisane przez Podsekretarza Stanu Andrzeja Bittela. Wynika z niego, że w rozkładzie pociągów
2018/2019 na takie rozwiązanie nie ma
co liczyć. Jest to tłumaczone ograniczoną przepustowością modernizowanej
właśnie linii kolejowej Kutno-Łowicz-Sochaczew, czyli odcinka przebiegającego przez województwa łódzkie i mazowieckie. O tym, czy połączenie Leszna
z Warszawą w wersji bezpośredniej powróci, będzie można rozmawiać dopiero po zakończeniu remontów.
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W Toyota Mikołajczak używane samochody
bez niespodzianek
Kupowanie używanego samochodu to dla wielu osób stres. Czasami pod płaszczykiem "super okazji" można kupić pojazd, który przyniesie nieprzewidziane wydatki. Na tym trudnym rynku wyróżnia
się salon samochodów używanych prowadzony przez Toyota Mikołajczak w Lesznie. Każde auto sprzedawane tutaj zostało wcześniej
gruntownie sprawdzone, dlatego klient otrzymuje coś, czego nie dostanie nigdzie indziej - pewność, że wszystko jest w porządku.

W

ofercie salonu około połowa
z prawie 120 dostępnych samochodów to pojazdy marki Toyota. Kupić można egzemplarze potestowe lub samochody, które zostały oddane
w rozliczeniu, bo ich właściciele postanowili nabyć nowszy pojazd. Poza tym salon skupuje samochody innych marek.
To, czy pojazd zostanie przyjęty, zależy
od tego, czy pomyślnie przejdzie ścieżkę diagnostyczną obejmującą około 110
punktów. Drobiazgowość jest szczególnie wymagana, gdyż pozwala ujawnić
usterki, które mogą być kluczowe dla
przyszłych klientów. Jeżeli uchybienia są
niewielkie, salon samochód odkupi i je
usunie. Nie są jednak przyjmowane auta
po poważnych wypadkach lub takie, które wyglądają dobrze, a podczas diagnostyki okazuje się, że zostały zmontowane
na przykład z dwóch części.
- Skupując samochody za gotówkę, a następnie wystawiając je na placu i oferując naszym klientom, musimy być pewni co do stanu technicznego takich
pojazdów - mówi Marcin Mendyka,

dyrektor marketingu i sprzedaży w salonie Toyota Mikołajczak w Lesznie.
Auta używane zawsze mają sprawdzaną
historię, dzięki czemu wiadomo, że nie
były kradzione i że nabite numery VIN
identyfikujące pojazd są zgodne z rzeczywistością. Na ścieżce diagnostycznej

SZUKAJ NAS NA
►uzywane.toyotamikolajczak.pl
►toyocar.otomoto.pl
sprawdzane są również takie elementy
jak zużycie tarcz czy klocków hamulcowych i wielu innych podzespołów. Jest
jasne, że pojazdy starsze mogą nosić ślady zużycia, bo przecież jest to związane
z upływem czasu i z eksploatacją. Jednak
tutaj potencjalny kupujący dostaje do ręki protokół pojazdu, którym jest zainteresowany i dzięki niemu zyskuje pełną wiedzę na temat auta pochodzącą wprost ze
ścieżki diagnostycznej. Wie wtedy, że gdy
wybierze upatrzony model, będzie mógł
nim spokojnie jeździć bez jakichkolwiek

obaw, ale że za jakiś czas będzie musiał dokonać wymiany koniecznych elementów eksploatacyjnych. To jest jasne,
uczciwe i takie podejście klienci cenią sobie najbardziej.
- Dzięki temu mamy wielu kupujących,
którzy w przeszłości nabyli pojazd właśnie
u nas, a po kilku latach - chcąc zmienić auto - znowu wrócili - tłumaczy M. Mendyka.
W odpowiedzi na oczekiwania klientów
salon samochodów używanych został
powiększony i zadaszony. Teraz pojazdy można oglądać w komfortowych warunkach nawet wtedy, gdy pada deszcz.
W ofercie dostępne są auta małe i duże, starsze i młodsze, za 3000 złotych,
30.000 złotych i więcej. Każdy znajdzie
pojazd na własną kieszeń.
Sposobów zakupu samochodu używanego w salonie działającym przy Toyota Mikołajczak jest wiele. Można nabyć
auto za gotówkę, można także oddać
stary samochód w rozliczeniu i dopłacić różnicę do nowego. Poza tym istnieje również opcja sfinalizowanie zakupu

auta używanego w oparciu o kredyt lub
na zasadzie leasingu. Na plus jest informacja, że nie trzeba nigdzie chodzić
i samodzielnie szukać ofert w bankach,
bo wszystkie formalności zostaną załatwione na miejscu, w salonie Toyota
Mikołajczak. Klient tylko czeka na przygotowanie pojazdu, musi go wyłącznie zarejestrować i może cieszyć się nowym nabytkiem. Samochody do 10 lat
i z przebiegiem do 180.000 kilometrów
otrzymują roczną gwarancję.
Auta można obejrzeć nie ruszając się z fotela. Wystarczy odwiedzić internetową stronę
salonu uzywane.toyotamikolajczak.pl lub
w serwisie motoryzacyjnym OtoMoto
- toyocar.otomoto.pl. Drugi plac z autami znajduje się w Kaliszu, toteż - jeśli
klient będzie zainteresowany - wybrany
pojazd do oględzin zostanie dowieziony
do Leszna.

TOYOTA MIKOŁAJCZAK LESZNO
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Nagrody dla "Cantusa" i "Novum"
LESZNO/RYDZYNA > Zespół Wokalny„Cantus”z Leszna został nagrodzony Srebrnym
Pasmem podczas Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej. Festiwal ten odbywał się w dniach od 12 do 14 kwietnia. Oprócz zmagań konkursowych
chóry biorące udział w festiwalu uświetniały msze oraz wykonywały koncerty pasyjne.
Zespół Wokalny„Cantus”wziął udział w koncercie„Requiem d-moll” Wolfganga Amadeusza Mozarta wraz z orkiestrą Collegium Balticum Sinfonietta. Przypomnijmy, że Zespół
Wokalny„Cantus”istnieje od 2017 roku, a swoją działalność zainaugurował koncertem
w ramach Festiwalu Leszno Barok Plus.
Członkowie "Cantusa" to nie jedyni reprezentanci naszego regionu na wspomnianym
Festiwalu. Również rydzyński Chór "Novum", założony w październiku 2017 roku przy
Rydzyńskim Ośrodku Kultury, wyśpiewał wysokie miejsce. Śpiewacy, którzy w swoim repertuarze mają zarówno muzykę renesansową, jak również współczesną, w tym utwory
rozrywkowe i ludowe, otrzymali Brązowe Pasmo w kategorii chórów mieszanych.

Powiat leszczyński wśród założycieli
"Rowerowej S5"
RAWICZ/LESZNO > W Rawiczu powstało Stowarzyszenie Rowerowa S5, która stawia
sobie za cel utworzenie trasy rowerowej mającej połączyć województwa wielkopolskie i dolnośląskie. Chodzi o przeprowadzenie ścieżki głównie po drogach technicznych przy ekspresówce, które mają przyjazną rowerzystom nawierzchnię asfaltową.
Reprezentantem powiatu leszczyńskiego w Stowarzyszeniu został starosta leszczyński
Jarosław Wawrzyniak, prezesem zaś burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik, który jest jednocześnie pomysłodawcą powołania do życia tej organizacji. W zarządzie znaleźli się
też burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel oraz burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski.

Wieża ciśnień zmienia swoje oblicze
LESZNO > Charakterystyczny obiekt przy ulicy Poniatowskiego w Lesznie jest poddawany modernizacji. Zgodnie z założeniami prace mają objąć kompleksowy remont dachu oraz montaż instalacji odgromowej. Zaplanowane zadanie ma zostać
wykonane do końca czerwca. Wieżę ciśnień czekają kolejne etapy remontu. Zgodnie z założeniem miałyby zostać przeprowadzone w połowie 2019 oraz w 2020 roku, jednakże uzależnione są od możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Wartość
właśnie prowadzonych prac wyliczona została na ponad 160.000 netto.

Jest umowa na przebudowę
drogi Mórkowo - Wilkowice
POWIAT LESZCZYŃSKI > Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podpisał umowę
w tej sprawie ze spółką Drogbud Gostyń. Firma ta była jedną z sześciu, jakie zgłosiły się do przetargu, oferując najniższą cenę - 4.737.916 złotych. Droga, która ma
zostać przebudowana ma status drogi powiatowej, a w kosztach prac partycypować będzie także gmina Lipno. Przebudowywany odcinek ma 3,7 kilometra - od
skrzyżowania drogi Lipno-Smyczyna w Mórkowie do Wilkowic. W ramach robót
między innymi wzmocnione zostaną krawędzie jezdni, która poszerzona będzie
do 6 metrów, zbudowane zostaną chodniki i odwodnienie. Ponadto oczyszczone
i wyprofilowane będą rowy. Ponadto spodziewać można się aktywnie oznakowanych przejść dla pieszych oraz wyświetlacz informujący kierowców o prędkości,
z która się poruszają. Poza tym wzdłuż przystanków autobusowych w obu miejscowościach będą wykonane perony autobusowe. Inwestycja ma być finansowana w głównej mierze z Funduszu Dróg Samorządowych.

Progi na życzenie mieszkańców
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GMINA KRZYWIŃ > Gmina zamontowała nowe progi zwalniające, co ma być odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Znalazły się one w Cichowie, Rąbinku, na ulicy Galicy w Krzywiniu i ulicy Nowej w Jerce.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Miejska stacja szansą
na obniżenie
cen paliw w Lesznie?
P

roblem wyższych niż gdzie indziej cen paliw w Lesznie to niekończąca się historia. Już od dawien dawna mówi się, że jest to efekt
zmowy cenowej, czyli nielegalnego
działania właścicieli stacji. Można o tym
opowiadać, można spierać się, czy tak
rzeczywiście jest, ale wykazanie takiego działania bez konkretnych dowodów
wydaje się niemożliwe. Z tego powodu
na niewiele zdają się pisma wysyłane do
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ceny jak były wysokie, tak są.
- Sama czasami tankuję w Lesznie
i wiem, że wysokie ceny paliw są tutaj poważnym problemem. Kiedy temat jest nagłaśniany na przykład przez media, ceny na chwilę spadają, ale później znowu
szybują w górę - mówi Joanna Nawrot.
Jej zdaniem rozwiązaniem sprawy byłoby uruchomienie w Lesznie miejskiej
stacji paliw oferującej paliwa w konkurencyjnych cenach. Taka stacja od marca
REKLAMA

tego roku funkcjonuje w Stalowej Woli w województwie podkarpackim. Powstała na terenie Miejskiego Zakładu
Komunalnego w miejscu dawnej stacji,
zapewniającej paliwo pojazdom tamtejszej komunikacji miejskiej.
- W przeddzień wiosny ogłaszamy prawdziwą odwilż wyczekiwaną od lat w Stalowej Woli - odwilż na rynku cen paliw.
Wśród mieszkańców panuje opinia, że
w naszym mieście jest najdroższe paliwo, że nieważne, na którą stację się pojedzie, są te same dużo wyższe niż nawet
w okolicznych miejscowościach ceny paliw i nie ma konkurencji - mówił podczas
oficjalnego otwarcia stacji Lucjusz Nadbereżny, prezydent miasta Stalowej Woli.
To dokładnie taka sama sytuacja jak
w Lesznie. W Stalowej Woli konkurencja
ze strony miejskiego podmiotu pozwoliła na natychmiastowe wyeliminowanie problemu cenowego. Stacja jest samoobsługowa, umożliwia płatność kartą,

wydaje paragony i faktury, a przy regulowaniu rachunków gotówką wydaje bon
do wykorzystania przy kolejnym tankowaniu. W ten sposób przyciąga klientów.
- W pierwotnej wersji myślałam, aby pomysł ze Stalowej Woli przenieść wprost
do Leszna, ale podstawowym problemem jest, że stację paliw musi prowadzić
spółka. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie jest zakładem budżetowym - tłumaczy J. Nawrot.
Podczas rozmowy z "Leszczyniakiem"
przekazała, że rozważa pewną modyfikację tej koncepcji i że jest ona sama w sobie dobra i korzystna dla mieszkańców.
- Otrzymałam wiele głosów, że to jest
właściwy kierunek - wyjaśnia.
Lucyna Gbiorczyk z Biura Prasowego
Urzędu Miasta Leszna przyznała, że po
doniesieniach medialnych związanych
z pomysłem założenia miejskiej stacji
paliw prezydent Leszna zlecił analizę tego rozwiązania Miejskiemu Zakładowi
Komunikacji w Lesznie.
Budowa stacji paliw pochłonęła w Stalowej Woli ponad 2.200.000 złotych.
Podobne pieniądze trzeba by wydać
zapewne na ewentualne postawienie i uruchomienie stacji w Lesznie. Należy jednak
wcześniej przeanalizować, czy z ekonomicznego punktu widzenia prowadzenie
takiego podmiotu jest opłacalne. Joanna
Nawrot zapowiada, że będzie działać tak
długo aż stacja w Lesznie powstanie.
- Nie mam żadnych wątpliwości, że tylko takie rozwiązanie może przyczynić się
do normalizacji cenowej na leszczyńskim
rynku paliw. Żadne pisma do instytucji
nie pomogą - tłumaczy.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

AUTOPROMOCJA

W Stalowej Woli po uruchomieniu miejskiej stacji paliw stacje komercyjne obniżyły ceny i od razu
rozwiązał się problem drogiego paliwa. Z wysokimi kosztami tankowania borykają się też mieszkańcy Leszna, dlatego realizację scenariusza wdrożonego na Podkarpaciu zaproponowała Joanna Nawrot, asystentka posła PiS Jana Mosińskiego. Prezydent Leszna Łukasz Borowiak zlecił analizę takiego wariantu.
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Wiosenny powiew świeżości
w Peugeot B&B Leszno
Mały samochód na zakupy, wygodny SUV, a może prestiżowy
liftback? W ofercie Peugeota znajdziesz pełną gamę samochodów osobowych, a jeżeli prowadzisz biznes, nie oprzesz się autom użytkowym wyposażonym w trwałe jednostki napędowe.
Jeżeli jesteśmy przy samochodach osobowych, w których liczy się wygoda,
trzeba wspomnieć koniecznie o Peugeocie Traveller.
- Jest to auto nastawione na przewóz
osób i bezwzględnie podporządkowane
potrzebom pasażerów - mówi Sławomir
Pietrucha, dyrektor handlowy B&B Peugeot Leszno.
W jego wnętrzu znajdują się wygodne
fotele, a także między innymi wysuwany
stolik zapewniający miejsce do pracy. Traveller to wybór na długie dystanse - dla
przedsiębiorstw do wyjazdów na targi, do
transferów ludzi na lotniska czy do innych
zastosowań, gdzie w komfortowych warunkach trzeba przewieźć kilka osób. Konstrukcja tego pojazdu została tak pomyślana, że dzięki jego wysokości ( 190 cm) bez
problemu wjedzie on do podziemnych
hal garażowych, co przy podobnych pojazdach nie zawsze jest oczywiste.
Samochodami do zastosowań typowo
roboczych pozostają Peugeoty Partner
oraz jego nowsza odsłona - Rifter. W salonie Peugeota w Lesznie dostępne są
także samochody dostawcze Peugeot
Expert oraz jeszcze większy Boxer.
Salon B&B Leszno oferuje kupującym także
samochody używane.To nie tylko potestowe
pojazdy Peugeot, ale również samochody innych marek. Na placu dostępnych jest zwykle
około 30-35 pojazdów.
Szukającym nowego samochodu dealer oferuje atrakcyjne formy finansowania w ramach
wynajmów krótko- i długoterminowych, leasingu czy kredytu. Oddając w rozliczenie
w Peugeot B&B swój dotychczas używany
pojazd można spodziewać się jeszcze lepszej
oferty na zakup kolejnego auta w postaci dodatkowego rabatu. Czy na wiosnę można
chcieć czegoś więcej? Sprawdź, przetestuj auto i ciesz się nowym Peugeotem!

Peugeot B&B Leszno
ul. Poznańska 27
64-100 Leszno
www.bb.peugeot.pl
tel. 65 529-92-88

Peugeot Traveller - bez problemu wjedzie do garażu podziemnego, a w środku ma
tyle miejsca, że znakomicie spisze się jako auto biznesowe do wyjazdów na targi.

W salonie B&B Peugeot Leszno dostępne są ulubione przez klientów SUV-y. Na zdjęciu po lewej model 2008, po prawej - 3008. Świetne na wyprawy za miasto z rodziną.

Samochody użytkowe Peugeot - zawsze gotowe do pracy w różnych konfiguracjach.

(28/2019)

P

eugeot sprzedaje samochody, które w standardzie pochwalić mogą się
bogatym wyposażeniem. Sześć poduszek powietrznych, klimatyzacja, ASP,
ESP i tempomat to tylko kilka najważniejszych cech, które mają te pojazdy niezależnie od tego, czy to samochód mały czy
duży. Zacznijmy jednak od najmniejszego
auta. W Peugeocie 208 producent przewidział niewysilony silnik benzynowy oraz
nieco mocniejsze jednostki w wersji turbo. W sprzedaży są także znane z niezawodności wersje z silnikami diesla, czyli
popularne HDI. Z tego modelu Peugeota
szczególnie mogą być dumni Polacy, gdyż
udział w jego projekcie miał Polak, Adam
Bazydło, który jest także współautorem
charakterystycznej dla producenta deski
rozdzielczej i-Cockpit.
Kto gustuje w samochodach nieco większych, ale wciąż nie obszernych, ten z pewnością zwróci uwagę na Peugeota 308.
Ten kompaktowy model dostępny jest
w wersji kombi i hatchback. Ostatnie lata
przyniosły eksplozję popularności samochodów z segmentu SUV, czyli pojazdów
nieco wyżej zawieszonych, łączących cechy klasycznej osobówki z samochodem
terenowym. Peugeot przewidział trzy auta tego rodzaju - od nieco mniejszego Peugeota modelu 2008, przez większe i przestronniejsze 3008, aż po długie i duże
5008. Na pokład tego ostatniego modelu
wchodzi do 7 osób. Jest to możliwe dzięki
dodatkowemu rzędowi siedzeń w tylnej
części pojazdu. SUV-y Peugeota doskonale spisują się w roli aut rodzinnych, którymi
można wybrać się na krótką wycieczkę za
miasto albo na zwiedzanie nieco odleglejszych miejsc, zdominowanych niekoniecznie przez wszechobecne asfalty.
Perłą w koronie producenta jest Peugeot
508. Flagowy liftback przykuwa wzrok drapieżną sylwetką, ale nic dziwnego, skoro
to auto spod znaku lwa. Zastosowane reflektory, linia nadwozia oraz wnętrze pojazdu dają jasno do zrozumienia, że obcuje się z samochodem najwyższej klasy,
będącym pokazem możliwości w klasie
premium. Nowe 508 niedawno trafiło do
leszczyńskiego salonu i można je tutaj zobaczyć, a nawet przejechać się po wcześniejszym umówieniu jazdy testowej.

A w wolnym czasie... flagowe, drapieżne i świetnie wyposażone 508. Radośc z jazdy!
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Paliwowy handel w eterze
Pochodzący z powiatu krotoszyńskiego, a zatrudniony w leszczyńskiej firmie 33-latek od roku prowadził nielegalny obrót paliwem. Nielegalny, bo
oferowany przez niego olej napędowy wypompowywany był z ciągnika
siodłowego.
Samochód nie należał do 33-latka, lecz
do przedsiębiorstwa, w którym mężczyzna był zatrudniony. Schemat kradzieży
paliwa polegał na tym, że kierowca podczas kursów zajeżdżał na stacje paliw,
tankował olej napędowy, ale czynności

tej nie wykazywał w karcie kontrolnej,
którą trzeba było następnie przedstawić w firmie. W końcu okazało się, że
rozbieżności pomiędzy dokumentacją
a stanem faktycznym są duże i sięgają
2500 litrów paliwa, które gdzieś zniknęło. Trudno było wytłumaczyć ot tak przepadek dużej ilości oleju napędowego.
Policjanci ustalili, że 33-latek zajął
się paliwowym biznesem. Obrotny
mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego bezpośrednio po zatankowaniu
pojazdu ściągał olej napędowy do kanistrów i oferował go do sprzedaży za

Zabrali sprzęt, chcieli
wymusić pieniądze
Dwaj mieszkańcy Bojanowa staną
przed sądem pod zarzutem rozboju.
Dopuścili się go na 14-letnim mieszkańcu Gołaszyna, któremu zabrali
smartfon i głośnik bezprzewodowy.
Zajście zauważył mieszkaniec Bojanowa, dzięki któremu udało się odwrócić bieg wydarzeń.
Mężczyzna szedł na spacer z dziećmi
i zauważył, że jakichś dwóch wyrostków
znęca się nad 14-letnim chłopcem, którego znał, a który przebywał w towarzystwie kolegów.
22- i 24-latek szarpali i bili dziecko, a na
końcu odebrali mu smartfon oraz głośnik bezprzewodowy. U jego kolegów
nie znaleźli nic, co mogłoby mieć dla
nich jakąkolwiek wartość. Nie przeszkodziło im to pójść dalej i wymusić na chłopcach przyniesienie pieniędzy, które miałyby zostać wydane na
papierosy i alkohol. Zaczepieni nieletni przestraszyli się nie na żarty, ale starsi napastnicy zagrozili im, że jeżeli opowiedzą o tym, co się wydarzyło, a już
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w szczególności jeśli sprawa trafi na policję, czeka ich zemsta.
- Rozbójnicy zauważyli, że dorosły mężczyzna widział, co się wydarzyło i dlatego
oddali 14-latkowi jego sprzęt. Następnie
odeszli - mówi Beata Jarczewska, oficer
prasowa KPP w Rawiczu.
Świadek nie zawahał się zadzwonić
na policję i powiadomił o kierunku,
w którym uciekli podejrzewani o przestępstwo. Ci wkrótce zostali zatrzymani przez bojanowskich dzielnicowych,
a następnie postawiono im zarzuty rozboju, wymuszenia rozbójniczego, naruszenia nietykalności cielesnej oraz
wywierania wpływu na świadka. Wobec obu mężczyzn zastosowany został
tymczasowy areszt na trzy miesiące,
a zagrożenie karą za przewinienia, których się dopuścili to od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Młodszy napastnik w przeszłości siedział w więzieniu za
podobne przestępstwa, dlatego można się spodziewać, że w tych okolicznościach otrzyma wyższą karę. Ostatnie
słowo będzie należeć do sądu.

pośrednictwem CB-Radia. Zawsze znajdowali się chętni na paliwo i tak interes
się kręcił. Proceder trwał rok, od początku 2018 roku. Według wyliczeń mężczyzna przekręcił przedsiębiorstwo, w którym był zatrudniony na około 15.000
złotych.
Zuchwałość sprawcy przekroczyła wszelkie granice, kiedy wywinął inny numer.
- Nie będąc już pracownikiem tej firmy pojechał prywatnym samochodem na jedną
z leszczyńskich stacji benzynowych, gdzie
zatankował 80 litrów oleju napędowego na
tak zwaną "wuzetkę". Podał się za swojego

kolegę z pracy i podpisał dokument jego
nazwiskiem - opowiada Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.
Mężczyzna został zatrzymany na początku kwietnia w miejscu swojego zamieszkania. Funkcjonariusze przedstawili mu
dziesięć zarzutów dotyczących kradzieży i oszustw. Podczas przeszukania pomieszczeń na jego posesji znaleziono 11
dwudziestolitrowych plastikowych pojemników wypełnionych paliwem. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszych losach
zadecyduje sąd.

Złodziej połasił się
na defibrylator
Złodziejom przyda się wszystko, co
można spieniężyć. Przykładem mieszkaniec powiatu gostyńskiego, który
ukradł urządzenie ratujące życie.
W pogoni za zyskiem złoczyńcy dopuszczają
się działań mało etycznych
i nie jest to nic, co mogłoby kogokolwiek zaskoczyć.
Gorzej jeśli - pomijając wartość sprzętu - nie potrafią
pomyśleć o dalekosiężnych
konsekwencjach swoich
działań. Tak potencjalnie
mogłoby być w przypadku 20-letniego mieszkańca
powiatu gostyńskiego, który z pomieszczenia służbowego jednego z wagonów kolejowych ukradł defibrylator o wartości 4000
złotych.

- Urządzenie zniknęło w styczniu tego roku, kiedy mężczyzna był pracownikiem firmy zajmującej się serwisowaniem wagonów - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
20-latek zastawił urządzenie w jednym z leszczyńskich lombardów. I tu może dziwić jego
bezmyślność, gdyż takie urządzenie to nie rower, telefon
komórkowy czy innych sprzęt
elektroniczny, którego wokół
nas na pęczki. Defibrylator to
raczej urządzenie unikatowe,
przy którym łatwo można zaliczyć wpadkę. I tak rzeczywiście było. Policjanici zatrzymali podejrzanego w jego domu
na terenie powiatu gostyńskiego. Za kradzież grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Urządzenie zostało odzyskane i dalej będzie
służyć kolejarzom do ratowania życia.

Dla tych wonności pies
nie miał litości
Narkotykowy zapach policyjny czworonóg wyczuł koło tapczanu ustawionego w mieszkaniu zajmowanym
przez 33-letniego mieszkańca powiatu górowskiego.
Policjanci kryminalni z Leszna uzyskali informację, że mężczyzna może posiadać
w domu narkotyki. Mając takie wieści postanowili je zweryfikować. Jeszcze pod
koniec marca wybrali się wraz z przewodnikiem psa służbowego z Kościana na rekonesans do mieszkania 33-latka. Podczas przeszukania pomieszczeń
pies szczególnie zainteresował się jednym miejscem, a dokładnie tapczanem

stojącym w jednym z pokojów.
- Policjanci znaleźli w nim 350 gramów środków odurzających i psychotropowych w postaci amfetaminy i marihuany - mówi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Podejrzany został zatrzymany, a następnie przewieziono go na dołek. Mężczyźnie przedstawiono zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków, co
jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jako, że do zdarzenia doszło na terenie powiatu górowskiego
podlegającego pod głogowską Temidę,
tamtejszy sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na
trzy miesiące.

# OGŁOSZENIE
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Policyjny ambulans trafił do służby
Dwa pojazdy trafiły na drogi wcześniej, trzeci oficjalnie został oddany do
użytku w kwietniu. Tym razem jest to
ford transit z pełnym wyposażeniem,
dzięki czemu może pełnić on rolę samowystarczalnego ambulansu ruchu
drogowego.

Zarówno ten, jak również dwa pozostałe radiowozy (furgon patrolowy vw
transporter oraz ford transit combi van
z możliwością przewożenia psów patrolowych) zostały zakupione w systemie
50/50, co oznacza, że były finansowane
po połowie z budżetów policji i samorządów. Miasto Leszno dało na wszystkie
trzy pojazd 210.000 złotych. Na zakup
tego konkretnego samochodu pieniądze wyłożyły Starostwo Powiatowe

w Lesznie (10.000 złotych) oraz gminy
Osieczna, Lipno, Święciechowa, Rydzyna oraz Krzemieniewo (każda po 5000
złotych). Poza tym Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego zakupił urządzenia
do badania stanu trzeźwości oraz dwie
latarki, co kosztowało w sumie 14.000
złotych. W uroczystości przekazania pojazdu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz leszczyńskiego WORD.

ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Radiowóz powstał na bazie forda transita. Pojazd jest w pełni wyposażony
i nie chodzi wyłącznie o wyposażenie

standardowe, jakie przewidziane jest dla
samochodów o takim charakterze. W aucie znalazły się także pakiet lamp LED do
oświetlania miejsc zdarzeń wraz z pakietem baterii, komputer z drukarką, aparat
fotograficzny, parawany, zestaw znaków
oraz urządzenie pomiarowe.
- Wartość pojazdu wraz z wyposażeniem
wynosi około 260.000 złotych - mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.

Przed karą
ukrył się w Holandii
Do Polski przewieziono 34-letniego
mężczyznę, który wyspecjalizował się
w kradzieżach rowerów i okradał z nich
między innymi leszczyńskie szkoły.
Poza tym zajmował się ograbianiem
piwnic i pomieszczeń gospodarczych.
Można powiedzieć, że dopuszczał się
wielu drobnych przestępstw, prawdopodobnie zarabiając w ten sposób na
ilości kradzionych, a następnie spieniężanych przedmiotów. Nad podejrzanym wisiało widmo odbycia kary pozbawienia wolności, ale pozostawał on
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nieuchwytny. Leszczyńscy kryminalni
ustalili, że mężczyzna może przebywać
na terenie Holandii, dlatego też mając
tę wiedzę, sąd wystawił za 34-latkiem
Europejski Nakaz Aresztowania.
- Wspólne czynności policji leszczyńskiej i holenderskiej doprowadziły do zatrzymania podejrzanego, który następnie został przetransportowany do Polski
i osadzony w areszcie śledczym - mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie.
34-latek trafi wkrótce do więzienia. Do
odsiadki ma 3 lata.

Nowy pojazd jest tak wyposażony, że może stanowić mobilne biuro obsługi
zdarzeń drogowych.
STRONY OPRACOWAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Tragiczna śmierć
pod beczkowozem
Obrażenia były bardzo poważne.
W Kąkolewie w dniu 31. VIII. poniósł tragicznie śmierć 65-letni Jędraszyk Marcin,
zatrudniony przy wożeniu wody.
Przy ruszaniu z miejsca upadł on na bruk i został przejechany przez beczkowóz.
Na skutek odniesionych obrażeń starzec zmarł w drodze do domu.

Uchwalony kapitał
zakładowy i elektryfikacja
podmiejskich gromad
Sesja leszczyńskiego samorządu Anno Domini 1937.

REKLAMA
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We wtorek odbyło się pierwsze powakacyjne publiczne posiedzenie Rady Miejskiej w ratuszu w sali posiedzeń. Posiedzenie zagaił p. burmistrz J. Kowalski, który
następnie wprowadził w urząd radnego, p. Wacława Hejnowicza.
Przy dalszych czterech punktach porządku obrad przewodniczył p. senior Górecki. Po przyjęciu sprawozdania komisji zewnętrznej burmistrz scharakteryzował
działalność administracyjną i inwestycyjną Zarządu Miejskiego za rok sprawozdawczy 1936-37 w bardzo dokładnym sprawozdaniu.
Omawiając następny punkt Rada Miejska postanowiła uzupełnić do 50.000 złotych kapitał zakładowy Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności bezzwrotną zapomogą z Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego i części podwyżki budżetowej roku ubiegłego.
Sprawę przeniesienia i przebudowy kasyna podof. miejscowego pułku ułanów
przy ul. Dąbrowskiego R.M. załatwiła przychylnie, przeznaczając na ten cel 6 tys.
złotych.
W związku z budżetem dodatkowym przyznano dalsze i ostateczne świadczenie
w wysokości 1000 zł, na urządzenie biur Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Poznańskiego Sądu Okręgowego. Budżet dodatkowy na rok 1937-38 uchwalono
w wysokości 33.507,35 zł. Rada Miejska powzięła uchwałę, ażeby uzyskać uprawnienie do zaopatrywania gromad Strzyżewice, Święciechowa i Zaborowo w prąd
elektryczny.
Poza porządkiem obrad Rada Miejska uchwaliła uroczysty adres na powrót miejscowych pułków z manewrów. Adres ten zapewniający o szczerym przywiązaniu miejscowego społeczeństwa do Armii wręczony zostanie dowódcom pułków
w dniu powrotu z manewrów.

# O CZYM DONOSIŁA DAWNA PRASA

Jak podzielili
gminy wiejskie?
W rejonie Leszna dokonano podziału gmin na gromady.
Podział obszaru gmin na gromady przedstawia się następująco: Gmina Brenno
dzieli się na 6 gromad - Krzemieniewo na 18; Lipno na 16; Osieczna na 18; Rydzyna na 10; Święciechowa na 12 i Włoszakowice na 11. Nowy podział pow. leszczyńskiego, który wchodzi w życie z dn. 29 bm. obejmuje z pewnemi zmianami 7
gmin którym zostały podporządkowane gromady w ogólnej liczbie 90-ciu.

Dziewczyna pod
samochodem
Jak do tego doszło?
We wtorek w godzinach południowych nieszczęśliwemu wypadkowi uległa
20-letnia Weronika Kosowiczówna, która wpadła pod samochód firmy Wenski.
Nieprzytomną przewieziono w stanie ciężkim do szpitala sw. Józefa. Policja przeprowadza na miejscu dochodzenia celem ustalenia przyczyn nieszczęścia.

Fatalny skok z pociągu
Kobieta przeżyła, ale została okaleczona do końca życia.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
PS ARCHIWALNE TEKSTY POCHODZĄ Z "DZIENNIKA POZNAŃSKIEGO" Z 1937
I 1934 ROKU. ZACHOWANO ORYGINALNĄ PISOWNIĘ.
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Dnia 31 sierpnia uległa nieszczęśliwemu wypadkowi Petronela Pawłowska, lat
57 z Lubosza Starego, która wracała pociągiem z Górki Duchownej przez Kościan
w stronę Gostynia. Na przystanku warunkowym przed miejscowością Lubosz, Pawłowska Petronela wyskoczyła z jadącego pociągu i dostała się pod koła, które
zmiażdżyły jej obie stopy.
Na miejsce wypadku przybył natychmiast p. dr Tomkiewicz w towarzystwie
doktora Kolei Powiatowej, p. Fr. Obarego. Po udzieleniu pierwszej pomocy
przez dr Tomkiewicza, przewieziono nieszczęśliwą kobietę do szpitala św. Zofii
w Kościanie.
Stan Pawłowskiej jest bardzo groźny, obie stopy muszą być amputowane. Winę
w tym wypadku ponosi sama Pawłowska, która w biegu pociągu nie powinna
wyskakiwać.
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Mieszkańcy stracili cierpliwość,
domagają się budowy ścieżki rowerowej

REKLAMA

Od 15 lat mieszkańcy Lasocic, Przybyszewa, Długich Starych i Długich Nowych upominają się o budowę ścieżki rowerowej przy ruchliwej
drodze krajowej numer 12. Mimo obietnic, że inwestycja zostanie zrealizowana, nic się w tym temacie nie dzieje. Dlatego teraz poszli dalej,
wysyłając w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad petycję z 1800 podpisami.

Z

Lasocic do Leszna jest niedaleko,
ale droga krajowa numer 12 należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych tras. Dla wielu osób jazda
rowerem tym odcinkiem jest poważnym
wyzwaniem, które zakończyć może się
utratą życia lub zdrowia.
- Na szczęście bardzo dramatycznych zdarzeń jeszcze nie było, ale i tak dość często miały miejsce potrącenia rowerzystów
REKLAMA

przez samochody. W najlepszym przypadku
rowerzyści wpadali do rowu, w najgorszym
kończyli na przykład z połamanymi rękami - mówi Mikołaj Kostaniak, radny Rady
Gminy Święciechowa i prezes Stowarzyszenia ZMW w Przybyszewie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad obiecała, że ścieżka zostanie
zrealizowana i rzeczywiście powstała, ale
nie w takim zakresie, jakiego oczekiwali

Mieszkańcy między innymi Lasocic muszą poruszać się drogą.
mieszkańcy.
niektórych dostaliśmy odpowiedzi i dekla- Obchodzi węzeł drogi ekspresowej Lesz- rację wsparcia dla naszych działań - podno Zachód i kończy się w polu, ale do nas kreśla M. Kostaniak.
nie dociera - tłumaczy M. Kostaniak. - Z korespondencji z Ministerstwem InfraA my dalej słyszymy obietnice i nic się nie struktury prowadzonej przez wójta Świędzieje. Raz ścieżka w planach jest, a kie- ciechowy wynika, że na budowę traktu
dy indziej jest z nich wykreślana. Obiecano rowerowego nie ma pieniędzy. Podobne
nam również, że taki trakt zostanie zrealizo- informacje docierają z GDDKiA.
wany po przebudowie sygnalizacji świetlnej - My nie mamy dojazdu do Leszna ani
w Lasocicach. Nic z tego nie wyszło.
PKS-em, ani też koleją, dlatego będziemy
W imieniu mieszkańców w sprawie się upominać o tę ścieżkę i to w wariancie
ścieżki rozpoczęły działania Stowarzy- do Długich Starych - zaznacza Kostaniak.
szenie ZMW w Przybyszewie oraz Sto- Dokumentacja dotycząca konieczności
warzyszenie Przyjaciół Szkoły i Rozwoju budowy ścieżki wraz z ponad 1800 podWsi Długie Stare. W ramach inicjatywy pisami mieszkańców została spakowana
w internecie umieszczone zostały filmy do koperty i wysłana do Ministerstwa Inilustrujące problem i rozpędziła się ma- frastruktury oraz poznańskiego oddziału
china zmierzająca do przyspieszenia prac GDDKiA.
w tej materii.
- Jesteśmy w tej sprawie zdeterminowani
- Wysłaliśmy pisma z prośbą o pomoc do - kończy M. Kostaniak.
wielkopolskich posłów, senatorów, europarlamentarzystów, władz gminy, powiaTEKST I ZDJĘCIE:
tu, a nawet prezydenta i premiera RP. Od
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# NA ROWERZE

Cykliści mają do dyspozycji dwie stacje rowerów
Jedna została zamontowana przy Urzędzie Miasta Leszna na ulicy Karasia, druga - przy skateplazie na Zatorzu.

Z

akup i montaż dwóch samoobsługowych stacji naprawy rowerów
jest odpowiedzią na oczekiwania
osób poruszających się na dwóch kółkach.
Rowerzyści rzadko wożą przy sobie komplet narzędzi, gdyż jest to dla nich dodatkowe obciążenie. Czasami chcą też pilnie
dopompować powietrze w kołach i właśnie do tych zastosowań zamontowane stacje wydają się być idealne. Dodatkowo na
urządzeniach umieszczone zostały QR kody, które pozwalają przy pomocy smartfona szybko dotrzeć do instrukcji usuwania
rowerowych usterek.
Stacje zamontowane z myślą o cyklistach
są solidnie wykonane, dzięki czemu można
mieć nadzieję, że będą odporne na wandali
i że oprą się złodziejom.
Sprzęt przy UML wyposażono w ręczną

pompkę powietrza z manometrem oraz z adapterem na zawory auto, presta i dunlop.
Wśród narzędzi do naprawy znalazły się tu
wkrętak płaski, wkrętak krzyżowy, klucz imbusowy 2-8 mm, klub TORX 9-40, klucz
płaski 8x10, 13x15 mm, klucz nastawny
oraz 3 łyżki do opon. Na stacji przy skateplazie obecne są dodatkowo klucz nasadowy
3/8, 1/2, 9/16”, a także specjalny pneumatyczny uchwyt do deskorolek. Poza tym obie
stacje mają udogodnienie w postaci wspornika na rower. Dzięki niemu łatwiej wykonywać prace naprawczo-konserwacyjne.
Urządzenia kosztowały prawie 11.000 złotych, a ich zakup został sfinansowany z budżetu miasta.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Patryk Moryson z Urzędu Miasta Leszna prezentuje nowe urządzenie.

Znakowane rzadziej kradzione,
dlatego warto zrobić to zupełnie za darmo

Przynosi efekty prowadzony od kilku lat w Lesznie i powiecie leszczyńskim program "Leszczyński rower - bezpieczny rower". Rowerów
za darmo oznakowanych przez mundurowych jest coraz więcej, a liczba kradzieży tak zabezpieczonych jednośladów kształtuje się na
minimalnym poziomie.
w 2015 roku aż 71, w 2016 - 38, w 2017
- 18, a w 2018 - 32. Przez cztery lata znakowaniu poddano około 3700 jednośladów i ta liczba cały czas się zwiększa.
- U nas akcja trwa właściwie przez cały rok, chociaż z oczywistych względów
w okresie jesienno-zimowym jest mniej intensywna. Szczególnie na wiosnę warto
zainteresować się znakowaniem rowerów,
zwłaszcza, że teraz pewnie częściej użytkować będziemy te środki lokomocji. Czas
potrzebny na oznakowanie to kilkanaście
minut. Warto przyjść z dokumentem zakupu, wtedy zostaną wypełnione formalności, rower będzie sfotografowany, fizycznie oznakowany i wydana zostanie do
niego specjalna karta, którą należy wozić
przy sobie - mówi M. Żymełka.
Znakowanie odbywa się wybrane dni
tygodnia, a jego harmonogram prezentowany jest na internetowych stronach
leszczyńskiej policji. Raz w roku organizowana jest też duża akcja w dzień wolny od pracy, aby umożliwić przystąpienie
do programu osobom pracującym w dni
robocze.
- Także nasi dzielnicowi działający
w gminach wychodzą z dodatkową inicjatywą znakowania w okresie komunijnym. Wówczas wiele dzieci otrzymuje
swoje pierwsze drogie rowery, które warto szczególnie zabezpieczyć - dodaje M.
Żymełka.

Jeżeli zdarzy się, że oznakowany rower
z jakiejś przyczyny będzie sprzedawany, należy zgłosić ten fakt policji. Wówczas zostanie wyrejestrowany z systemu
prowadzonego w specjalnie zabezpieczonych komputerach. Permanentnie trwającą akcję od samego początku wspierają Urząd Miasta Leszna oraz Starostwo
Powiatowe w Lesznie, które w poruszaniu się na rowerze upatrują doskonałego

sposobu przemieszczania się, a tym samym zmniejszania korków i zanieczyszczenia środowiska. I jeszcze jedna ważna
wiadomośc na koniec: mimo zabezpieczenia policyjnego warto korzystać z zapięć czy kłódek. Bo im więcej zabezpieczeń, tym lepiej.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

- Program przejeliśmy z Poznania, gdyż
tam okazało się, że jest skuteczny - mówi
Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie. - Założenie było takie, że jednoślady trafią do policyjnej bazy danych,
zostaną w niej skatalogowane, zyskają
opis, zdjęcia oraz zostaną fizycznie oznakowane, dzięki czemu będą w pewnym
stopniu chronione.
Gdyby próbować przełożyć sprawę znakowania na życie codzienne, można by je
potraktować w pewnym sensie jako zawarcie bezpłatnej polisy na zabezpieczenie roweru. Chociaż przez lata jednoślady
były łakomym kąskiem i na potęgę znikały z ulic i piwnic, nic nie działa tak dobrze, jak prewencja.
- Wiemy, że rowery opatrzone naklejką
nie są tak chętnie wybierane przez złodziei. Dla nich oznakowany rower to kłopot - tłumaczy M. Żymełka.
Kłopot, bo przeważnie wartość roweru jest niewielka, a ryzyko wpadki z takim jednośladem niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści. Dlatego
złoczyńcy odpuszczają. Według statystyk
od początku wdrożenia programu, co nastąpiło w 2015 roku, skradziono zaledwie
6 oznakowanych rowerów, z czego dwie
sztuki dość szybko odzyskano. Dla porównania jednośladów nieoznakowanych
na terenie działania leszczyńskiej komendy skradziono w wyniku przestępstwa
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Jeżeli nie możesz zmienić w człowieku czegoś w pięć minut, to lepiej nie mów mu o tym

Podziarany Tata działa
na rzecz walki z hejtem

Tragedia jaką było zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza stała się symbolem polskiej nienawiści, zwłaszcza tej szerzącej
się w Internecie. Wydarzenia, które miały miejsce podczas XXVII finału WOŚP dały nam, Polakom, wyraźny sygnał, że nie możemy dłużej pozostawać obojętni wobec tego, co dzieje się w świecie równoległym, w świecie online.

S

zkoły dostały odgórne wytyczne, by
uświadamiać dzieci i młodzież, że nie
jesteśmy bezkarni w Internecie. W akcję w sieci mocno zaangażował się popularny, leszczyński bloger Kuba Urbaniak, znany jako Podziarany Tata. Kuba wyraził chęć
wsparcia działań szkół na rzecz walki z hejtem. Placówki, także spoza województwa,
same wychodzą z inicjatywą i zapraszają
blogera na edukacyjne pogadanki. Promowanie przez niego w Internecie akcji #niehejtuj zaowocowało również zaproszeniem
go na organizowany przez piosenkarkę Dorotę (Dodę) Rabczewską koncert „Artyści

przeciw nienawiści”. Podziarany Tata wystąpił na nim w roli prelegenta na panelu dyskusyjnym poświęconym hejtowi. Miał on
miejsce przed głównym koncertem.
O tym, dlaczego zaangażował się w akcję #niehejtuj, o jej przyjęciu przez uczniów i o tym, co chciałby zmienić dzięki tej inicjatywie Jakub Urbaniak mówi
w rozmowie z Magdaleną Woźną.
- Jak zrodził się pomysł na akcję #niehejtuj?
- Jestem aktywnym uczestnikiem Internetu, prowadzę blog, kanał na YouTube oraz
REKLAMA

Panel dyskusyjny poświęcony hejtowi.
konta na Instagramie i Facebooku. Panuje
przekonanie, że jeśli ktoś publikuje swoje życie w Internecie, to przecież wystawia się też
na tą krytykę, ale to tak nie działa! Jest znaczna różnica między hejtem a krytyką. Krytyka jest potrzebna i może być pozytywna,
ale jeżeli jest rzetelna i rzeczowa. Przeczytałem ostatnio fajne zdanie:„Jeżeli nie możesz
zmienić w człowieku czegoś w pięć minut,
to lepiej nie mów mu o tym”. Jeżeli kobiecie rozmazała się szminka, albo ktoś ma rozpięty rozporek to można mu zwrócić na to
uwagę, bo to można szybko skorygować.
Jednak jeżeli nie podoba nam się kogoś kolor spodni, czy włosów to po co mu to wytykać? Takim zachowaniem możemy tylko
zburzyć poczucie własnej wartości drugiej
osoby. W sieci krytykować jest nam bardzo
łatwo, ale przecież na ulicy nie zaczepiamy
nikogo i nie mówimy w twarz na przykład,
że ma brzydką czapkę. Nie można godzić
się na to, że hejt jest częścią internetowego
świata i nic nie można z tym zrobić. Przerażająca jest dla mnie skala tego zjawiska, dlatego im więcej będziemy o tym mówić, tym
świadomość będzie większa. Nawet jeśli
zmienimy myślenie tylko jakiejś grupy osób,
to już będzie sukces!
- Kto jak nie ty, uczestnik tego świata,

ma bronić jego zasad…
- Dokładnie. Ja staram się blokować osoby, które ewidentnie hejtują moje treści,
by nie dawać im przestrzeni na szerzenie
nienawiści. Nie powinno się na to pozwalać, wolność słowa to jedno, a przyzwoitość to drugie. Tak samo powinny postępować inne media. Zobacz, co dzieje się
w komentarzach pod artykułami na portalach naszego regionu, a przecież treści
przechodzą przez jakichś moderatorów.
- Co chcesz osiągnąć akcją #niehejtuj?
- Akcja ma dać wsparcie tym którzy są hejtowani, aby poczuli, że nie są sami. Należy
uświadamiać dzieci czym jest hejt i uwrażliwiać ich na niego. Chciałbym również,
aby rodzice byli bardziej świadomi, jak
postępować w przypadku, gdy ich dziecko jest atakowane w Internecie, a także
jak reagować, gdy to ich dziecko hejtuje
innych. Trzeba głośno mówić o tym, żeby poświęcać dzieciom więcej uwagi. Jeśli
nie będziemy rozmawiać z naszymi dziećmi i damy im tablet czy telefon, żeby mieć
je z głowy, to dziecko będzie myślało, że
uwagi i przyjaciół ma szukać w świecie
wirtualnym. Za moich czasów szukało się

# SPRAWY
pustych boisk, a teraz szuka się wzrokiem
dzieciaków na pustych boiskach. Musimy powalczyć o to, by mieć umiar w tym
wszystkim i by Internet nie był całym życiem dla dzieciaków.

►Zrozumieć dzisiejszy świat, czyli wszystko co powinniśmy wiedzieć o cyberprzemocy

- Dlatego postanowiłeś odwiedzać
szkoły i rozmawiać z uczniami. Jak wygląda scenariusz takich zajęć?
- Nie chciałem, aby zarzucono mi, że to,
o czym mówię nie jest poparte rzetelną wiedzą. Dlatego program lekcji konsultowałem
zarówno z psychologiem jak i radcą prawnym. Informacje, które przekazuję są zatem
podparte konkretnymi badaniami. Podczas
zajęć tłumaczę uczniom, czym jest mowa nienawiści i dlaczego hejt jest groźny. Uczulam
ich, że hejtu nie można bagatelizować, że jeżeli widzą, że ktoś kogoś hejtuje to powinni

dr Ewa Karmolińska-Jagodzik
psycholog, pedagog, terapeuta

Czym jest hejt?

Hejterstwo internetowe to
forma dewiacyjnych zachowań, która stosowana jest
w komunikacji internetowej,
podczas publicznych dyskusji internetowych. Polega ona
na używaniu obelżywego języka, pogardliwej ocenie różnych zjawisk i obrażaniu rozmówców, wyrażaniu agresji
i nienawiści pod ich adresem.
Takie pełne nienawiści komunikaty naruszają granice dobrego wychowania i przyjętych w społeczeństwie norm.

Kim jest hejter?

Kuba z Doda na koncercie "Artyści
przeciw nienawisci".
reagować. Mówię o konsekwencjach prawnych cyberprzemocy, także o istotnej różnicy
między hejtem a krytyką. Podpowiadam im
również, jak sobie radzić z hejtem, obrazując
to na własnym przykładzie.
- Jaki jest odbiór akcji?
- Odbiór dzieciaków jest naprawdę pozytywny. Po spotkaniach dostaję wiele wiadomości, w których uczniowie piszą mi, że zajęcia były ciekawe i że dużo wyniosły z takiej
lekcji. Piszą również, że fajnie usłyszeć takie
rzeczy od osoby, która tego doświadczyła
i która może to w ciekawy sposób opisać. Jestem dla tych dzieciaków autentyczny, gdyż
nie mówię o rzeczach teoretycznych, tylko
o mojej codzienności, o tym, co mnie spotyka. To pokazuje, że wysyłanie do szkół lokalnych posłów, czy policjantów to nie jest dobry pomysł na rozmowy z dziećmi o hejcie.
- Jakie są zatem Twoje osobiste doświadczenia z hejtem?
- Gdy byłem w liceum, miałem swój styl.
Nosiłem czarne włosy, kolczyki na twarzy,
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Autorami pełnych nienawiści komunikatów, są często
osoby, które przepełnione
złością i często głęboko skrywaną pogardą wobec siebie
samych, projektują ową nienawiść na osoby trzecie, by
zniwelować napięcie własne. Dlaczego w Internecie?
Bo tam łatwiej. Nie widać
bezpośredniej reakcji drugiego człowieka, bólu jaki
zadaje, czy złości jaką może
wywołać. W bezpieczny, wydawać by się mu mogło sposób, może rozładować swoje

frustracje kosztem drugiej
osoby. To taka łatwiejsza na
pozór metoda radzenia sobie
ze złością własną. Na pozór?
Bo atak wywołuje potrzebę
obrony lub jest stosowany
jako obrona. Agresor atakuje z obawy, że sam mógłby
być zaatakowany i powstaje mechanizm błędnego koła. W sferze relacji szkolnych,
często są to osoby pragnące zwrócić na siebie uwagę, chcące funkcjonować jako gwiazdy socjologiczne,
na których jest skupiona cała uwaga pozostałych, chcą
wyznaczać trendy, by zaistnieć. A przecież w wieku dojrzewania każdy musi określić
swoją tożsamość, dla niektórych lepiej jest posiadać tożsamość negatywną niż nie
mieć jej wcale.
Młodzi ludzi, wychowani
w dobie Internetu, jak dowodzą coraz częściej raporty wielu badań, mają duże
problemy z nawiązywaniem
relacji bezpośrednich, bliskich, intymnych. A potrzebę
określania siebie, wydawania
własnych osądów, poglądów,
poprzez które mogą się zdefiniować i określić tożsamość
własną, nadal pozostaje, jako
główne zadania rozwojowe.
Zatem Internet jest idealnym
miejscem do swawolnych
poczynań werbalnych względem drugiego człowieka.
Problem polega na tym, że
koszty ponoszą obie strony.
Nie tylko ofiara, ale również
sam agresor. Jednocześnie
młodzi ludzie nie zdają sobie
sprawy z konsekwencji prawnych czy moralnych jakie ponoszą w sytuacji hejtowania.

kontrowersyjne ciuchy. Byłem więc kimś,
kto wykraczał poza granice określonej normalności. Z tego powodu na szkolnym korytarzu pod swoim adresem słyszałem
obraźliwe hasła. Miałem jednak na tyle dużą pewność siebie i samoocenę, że inni nie
byli w stanie mi zagrozić czy tego zaburzyć. Niestety nie każdy dzieciak tak ma. Takim hejtowaniem można naprawdę złamać
człowieka. Myślę, że tamto doświadczenie
zahartowało mnie, dlatego może teraz łatwiej mi sobie z tym radzić. Nie przejmuję się zatem, że ludzie w sieci doczepiają się
naprawdę do wszystkiego. Zwłaszcza mojego wyglądu, zarzucając mi, że farbuję włosy,

Jak powinni
postępować rodzice?
Będąc rodzicem należy być
wyczulonym na wszelkie objawym, jakie mogą przejawiać młodzi ludzie, którzy
ulegli hejtowani ze strony rówieśników. Często jest tak, że
w poczuciu nastolatka/ofiary ten hejt jest uzasadniony,
bo młodzi ludzie są bardzo
wobec siebie krytyczni i jednocześnie wyczuleni na opinie rówieśników, więc nie
zawsze będą chętni do dzielenia się swoją porażką jaką
odnieśli w wirtualnym świecie na niwie relacji rówieśniczych. Ponadto z obawy
przed dalszymi konsekwencjami, ofiary przemocy mogą
mieć silną potrzebę ochrony
agresorów.
Gdy widzimy, że nasze dziecko robi się apatyczne,
smutne, ma coraz mniejsze kontakty z rówieśnikami, w trakcie przeglądania
Internetu, widać widoczne
u niego pobudzenie emocjonalne nacechowane negatywnie, czy raczej przestało
przeglądać portale społecznościowe, należy zwrócić
się ku dziecku, zacząć zadawać pytania, nawet czasem
inwigilować, nigdy nie krzyczeć, nawet jeśli nasza frustracja i lęk o dziecko sięga
granic. Ponadto należy dawać dobry przykład i przyjrzeć się sobie, jak często my
sami formułujemy obraźliwe
osądy pod adresem polityków, innych religii, homoseksualistów, czy sąsiada i innego kierowcy, który jedzie za
wolno, za szybko, za prosto,
za krzywo. Dzieci uczą się od

noszę rurki, czy sztuczne futro. Ludzi szerzących mowę nienawiści jest mi po prostu żal.
- Na swoim Instagramie mówiłeś ostatnio o akcji„wyśledzenia” swojego hejtera. Opowiedz proszę o szczegółach naszym Czytelnikom.
- Ostatnio “złapałem” nieletniego hejtera,
który wypisywał kontrowersyjne komentarze pod moimi filmami na kanale YouTube. Namierzenie go zajęło mi godzinę
i nie było niczym skomplikowanym. Byłem ciekawy jak zachowa się, gdy spojrzy mi w oczy, dlatego pojechałem do

nas na podstawie tego, co
my robimy, a nie co im mówimy, że robić powinni.

Gdzie szukać pomocy:

- rozmawiać z nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
który może zaprosić na spotkanie psychologa czy policjanta. Od niedawna w szkołach odbywają się spotkania
„W sieci cyberprzemocy”,
na których włodarze miasta Leszna wraz policjantami z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu informują
o tym czym jest hejt, w jaki
sposób można stać się ofiarą
i sprawcą hejtu i jakie są konsekwencje prawne dla agresora w sieci,
- umówić się na wizytę z psychologiem zarówno w sytuacji gdy nasze dziecko jest
hejterem jak i ofiarą hejtu,
by uzyskać wsparcie nie tylko dla dziecka, ale i dla nas
samych, można zgłosić się
zarówno do np. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na ul. B. Chrobrego 15
w Lesznie, czy do Centrum
Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej na ul. Średniej 11 jak i do innych gabinetów psychologicznych,
- przy Wydziale Prewencji
Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie działa Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, gdzie można
zgłaszać wszelakie przypadki
budzące niepokój rodziców,
- można również napisać
o swoich doświadczeniach
pod zaufany adres mailowy:
niejestemsam@leszno.pl

szkoły, do której uczęszcza. Na zorganizowanym spotkaniu, w obecności dyrekcji, potwierdziły się moje przypuszczenia. Na żywo chłopak, który hejtował
mnie w wirtualnej rzeczywistości, zapadł
się pod ziemię, nie miał pojęcia czym jest
hejt i co oznaczają słowa, które wypisywał. Celem akcji nie był absolutnie lincz
nad hejterem, dlatego nie udostępniłem
jego wizerunku. Chciałem tylko pokazać
na tym przykładzie, jak łatwo jest namierzyć kogoś w sieci i udowodnić, że nie jesteśmy bezkarni.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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Rynek cały na niebiesko
Najpierw konferencja poświęcona autyzmowi, a później
show z niebieskim akcentem
na głównym placu miasta. Tak
wyglądały w Lesznie przypadające na 2 kwietnia obchody
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Wydarzenie zorganizowano
w ramach szerszej kampanii odbywającej się w mieście pod

REKLAMA

hasłem "Świadomość Niepełnosprawności". Tego dnia w ratuszu odbyła się konferencja
"Mity i stereotypy o niepełnosprawności", a wieczorem, po
jej zakończeniu, zorganizowano najbardziej widowiskową
część obchodów ŚDŚA. Najpierw
członkowie Młodzieżowego
Centrum Profilaktyki "Alternatywa" przygotowali pokaz w ognistych klimatach, a później

zaprezentowały się mażoretki.
Wyczekiwaną przez zgromadzonych na Rynku częścią obchodów było wypuszczenie niebieskich baloników i podświetlenie
ratusza w tym samym kolorze, co
miało być symbolem solidarności z osobami dotkniętymi spektrum autyzmu.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Ciężarówki mają
omijać Leszno,
są odpowiednie tablice

Kolorem niebieskim oznakowano na mapie nową trasę.
Ciężkie pojazdy poruszające się drogą krajową numer 12 w ruchu tranzytowym mają omijać Leszno. Temu
służą tablice informacyjne, które prowadzą kierowców TIR-ów nie do miasta, lecz objazdem przez drogę ekspresową S5.
O tym, że takie rozwiązanie miałoby
zostać wprowadzone mowa była już
w ubiegłym roku. Zapowiedział je prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Zanim
zapowiedzi udało się przełożyć na rzeczywistość, potrzebne były rozmowy
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad, a także policją.
Zgodnie z ustaleniami samochody jadące tranzytem zamiast przeciskać się
przez miasto, miałyby pojechać objazdem drogą ekspresową S5 przez węzły

Leszno Zachód, Leszno Południe i Dąbcze, Alejami Konstytucji 3 Maja do ulicy Estkowskiego w Lesznie. Tą samą
drogą ruch ma się odbywać w drugim
kierunku.
Tablice informacyjne wykonała firma
z Rawicza, zamontowano je na początku kwietnia, a w połowie miesiąca nowa
organizacja ruchu została wprowadzona
w życie.
- Na oznakowanie składa się siedem dużych tablic oraz około sześćdziesięciu
mniejszych znaków kierunkowych - informuje Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego
magistratu.
Ta sama firma, która zamontowała tablice, będzie odpowiedzialna również za
ich utrzymanie.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Miód prosto z miasta
jest pyszny i zdrowy!

Pszczoły zbierające nektar w Nowym Jorku paradoksalnie wytwarzają w tamtejszych pasiekach wysokiej jakości słodki przysmak. Miejską pasiekę ma też Leszno, a w tym roku po raz drugi zebrany zostanie z niej miód.

R

obert Roszczak z Fundacji Zdrowa Natura od dawna interesował się życiem w równowadze,
zgodnie z zasadami przyrody i przy wykorzystaniu jej owoców. Na pszczelarstwie jednak nigdy wcześniej się nie koncentrował. Kiedy pewnego dnia zasiadł
przed telewizorem, zupełnie zmienił sposób patrzenia na pszczoły w otoczeniu
miejskim.
- Dowiedziałem się, że w Nowym Jorku
jest kilka tysięcy pasiek, lokalnie wytwarzany miód jest sprzedawany na targowisku w Central Parku, a do tego bardzo ceniony przez miejscowych restauratorów.
Wbrew pozorom zanieczyszczone środowisko miejskie, w którym można spodziewać się kadmu i ołowiu, wcale nie wpływa na jakość pszczelich produktów. Jest
wręcz odwrotnie. Miejska bioróżnorodność rozumiana poprzez pryzmat obecności licznej roślinności - przydomowych
ogródków, kwiatów w parkach, klombów
czy różnych gatunków drzew powoduje,
że taki miód ma lepsze właściwości niż
uzyskiwany z rolniczych monokultur traktowanych nawozami czy środkami ochrony roślin - opowiada. - Pszczoły, przenosząc nektar, oczyszczają go w swoim
wnętrzu z tych pierwiastków. Oczyszczanie nektaru z pestycydów jest zdecydowanie trudniejsze.
Mając tę wiedzę, Robert Roszczak zapalił się do projektu uruchomienia w Lesznie

Robert Roszczak przy miejskich ulach.
- Pieniądze wystarczyły na zakup 10 uli
oraz niezbędnego wyposażenia. Poza tym
podjąłem naukę w technikum rolniczo-pszczelarskim - mówi R. Roszczak.

Pierwszy miód z miejskiej pasieki Robert Roszczak rozdał w ubiegłym roku. Ten, który uda się pozyskać w tym roku, będzie już sprzedawany przez
Fundację Zdrowa Natura w sklepie przy ulicy Kościelnej 3 w Lesznie.
- Pomysł jest taki, aby te pieniądze trafiały na rozwój Fundacji i utrzymanie
pasiek, które nie jest tanie - zauważa R. Roszczak.
miejskiej pasieki. Już od kilku lat działał
w Fundacji Zdrowa Natura, dlatego zdecydował się napisać projekt w ramach inicjatywy lokalnej. Pieniądze udało się pozyskać, miasto przyznało na ten cel 10.000
złotych i wskazało miejsce, w którym taka
pasieka miałaby powstać - teren Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół
Rolniczo-Budowlanych w Grzybowie.

Środki na założenie pasieki zostały przyznane w 2017 roku, a już w kolejnym roku udało się pozyskać pierwszy miód.
- Pszczoły pracują w promieniu do 2 kilometrów, toteż w ulach składają nektar przyniesiony z pól antonińskich, pobliskich ogrodów działkowych, kwiatów
obecnych w ogrodach mieszkańców dzielnicy Grzybowo oraz z pobliskiego lasu.

Dzięki temu miód jest
bardzo różnorodny.
W zależności od pory
można uzyskiwać miód
rzepakowy, gryczany, lipowy, wielokwiatowy czy ze
spadzi iglastej. Często bywa też
tak, że różne miody mieszają się
- tłumaczy.
Pierwszy miód z miejskiej pasieki Robert
Roszczak rozdał w ubiegłym roku. Ten,
który uda się pozyskać w tym roku, będzie
już sprzedawany przez Fundację Zdrowa
Natura w sklepie przy ulicy Kościelnej 3
w Lesznie.
- Pomysł jest taki, aby te pieniądze trafiały na rozwój Fundacji i utrzymanie pasiek,
które nie jest tanie - zauważa R. Roszczak.
Małe pszczoły wykonują tytaniczną pracę. Robotnica żyje do sześciu tygodni,
produkując przez całe swoje życie zaledwie trzecią część małej łyżeczki miodu. Aby cieszyć się jednym litrowym

słoikiem przyjemnie słodkiej i zdrowej
substancji, pszczoły muszą pokonać łącznie 100.000 kilometrów. To tak, jakby
okrążyły ziemię 2,5 razy.
Warto zauważyć, że dobrze spożywać
miód z każdej lokalnej pasieki. Dzięki śladowym ilościom pyłków, które do miodu
przenikają, staje się on w pewnym sensie
szczepionką dla osób żyjących w lokalnym
środowisku, a które narażone są na kontakt
z roślinami. Tak to natura przemyślała.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Tablica upamiętni przejazd
Błękitnej Armii przez Kąkolewo
Sto lat temu przez Kąkolewo z Francji do Polski przejechały 383 transporty z żołnierzami Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. Łącznie na polskie
ziemie, między innymi przez tę miejscowość, dotarło ponad 70.000 żołnierzy, którzy przywieźli ze sobą nowoczesny na ówczesne czasy sprzęt.

G

enerał Haller był znakomitym organizatorem i to z pewnością jego talent w tym względzie spowodował, że udało się zbudować armię, która
została sformowana z polskich jeńców armii niemieckiej, austro-węgierskiej, a także
z ochotników pozyskanych w wyniku akcji
werbunkowej w Ameryce Północnej. Jeszcze w 1917 roku armia licząca ponad 70.000
żołnierzy, chociaż Polska formalnie nie istniała, zdążyła wziąć udział w walkach na
frontach I wojny światowej. Formalnie Błękitna Armia była jedyną polską jednostką
współwalczącą przeciwko tak zwanym państwom centralnym, a sam jej dowódca - chociaż z niemiecko brzmiącym nazwiskiem
- był polskim patriotą rodem spod Krakowa, czyli w tamtym czasie z obszaru zaboru austriackiego.
Przejazd Błękitnej Armii, której nazwa powstała od charakterystycznych mundurów,
miał miejsce w 1919 roku. Ze względu na
ilość żołnierzy nie był aktem jednorazowym,
lecz rozłożonym w czasie na 383 transporty kolejowe. Najprawdopodobniej w trzecim z nich, który przejechał tędy 20 kwietnia
1919 roku (było to w okresie wielkanocnym) znajdował się generał Józef Haller.
Z okazji stulecia przejazdu w piątek, 26
kwietnia, na budynku nastawni kolejowej
w Kąkolewie odsłonięto tablicę poświęconą temu doniosłemu wydarzeniu. Wśród
gości honorowych znalazł się Dowódca
Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Jarosław Mika, który jest z Kąkolewem związany i który przez dwa lata
uczęszczał do miejscowej szkoły.
To, czy pociąg przejedzie przez Kąkolewo, nie musiało być wcale pewne, przynajmniej 100 lat temu, kiedy rozważano różne
warianty przerzucenia błękitnych żołnierzy
do odradzającej się Polski. Z referatu przygotowanego i wygłoszonego przez starostę leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka - a prywatnie miłośnika historii lokalnej
i inicjatora wmurowania tablicy - wynika,
że rozważane były różne opcje transportu. Żołnierze mieli jechać korytarzem północnym lub południowym albo dotrzeć
do Polski drogą morską przez Wolne Miasto Gdańsk. Z punktu widzenia Niemców,
pod których jurysdykcją faktycznie znajdowało się to pomorskie miasto o dużym
znaczeniu strategicznym, był to wariant nie
do przyjęcia. Obawiano się, że wydarzenia

mogą przybrać niespodziewany obrót, kiedy w porcie wysiądą żołnierze polscy.
Ostatecznie przyjęto wariant kolejowy
przez Głogów (tutaj też od ubiegłego roku
jest tablica upamiętniająca to wydarzenie),
Wschowę, Leszno, a następnie Kąkolewo.
Wraz z Błękitną Armią do Polski przyjechały czołgi renault, dziś znanego francuskiego producenta samochodów. Wówczas broń ta, wyjątkowo nowoczesna, nie
miała swojego odpowiednika w nazwie
polskiej, a samo określenie "czołg" powstało od sposobu poruszania się maszyny. Wyglądało to niczym pełzanie czy raczej czołganie się smoka.
Niemcy podstawili pociągi dla armii, ale
bardzo obawiali się zamieszek, między
innymi w Lesznie. Z tego powodu osobno podróżowali żołnierze i broń.
- Transporty przez stację Kąkolewo przejeżdżały do końca czerwca - mówił starosta Wawrzyniak.
Zdjęcie z przejazdu generała Hallera przez
wieś nie zachowało się prawdopodobnie ze
względu na zbyt wczesną porę (około godz.
4 rano). Co ciekawe, na jednej z fotografii z Kąkolewa znajduje się wysmukła postać. Wszystko wskazuje, że to Charles de
Gaulle, późniejszy prezydent Francji.
Kąkolewo było pierwszą stacją kolejowa położoną w Polsce tuż za linią
demarkacyjną.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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To ważne i

Miasto wspiera prz

K

limat, w jakim żyjemy, nieustannie
się zmienia. Jednym z faktów, które widać gołym okiem, jest wzrost
intensy wności opadów, któr y
generuje zagrożenie lokalnymi podtopieniami i powodziami. Stąd tak ważne jest
efektywne zagospodarowanie nadmiaru
wód deszczowych. To dzięki niemu możemy wspólnymi siłami chronić środowisko,
dbać o infrastrukturę miast i ograniczać
ryzyko dla zdrowia publicznego. Zebrane
wody deszczowe mogą być gromadzone
w podziemnych zbiornikach, z których
albo powoli wsiąkają w grunt, albo zostają zmagazynowane, a następnie wykorzystane do podlewania przydomowej
zieleni.

A

ni leszczyńskich włodarzy, ani
przedstawicieli Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Lesznie, do tzw.
małej retencji przekonywać nie trzeba.

- Spółka współpracuje z miastem w zakresie realizacji przez Miasto „Programu
Zagospodarowania Wód Opadowych”.
Wdrażane są działania mające na celu
retencję wód opadowych w kontekście
odnowy zasobów wodnych, a także zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami
nawalnych opadów deszczu – informuje
Aneta Lewusz, Dyrektor ds. Inwestycji
i Eksploatacji MPWiK w Lesznie.

Nawet 4000 złotych miejskiego dofinansowania czeka
stemu retencyjnego lub retencyjno–rozsączającego. O
żenie kanalizacji miejskiej od dopływu wód opadowy

W

2010 roku zakończono opracowywanie Programu Zagospodarowania Wód Opadowych
i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla Miasta Leszna. Dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miasta, gdyż to
właśnie Miasto jest właścicielem wspomnianej infrastruktury. Celem opracowania było:
· zabezpieczenie terenów Leszna przez skutkami intensywnych opadów deszczu,
· zagospodarowanie możliwie dużej części wód
opadowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
· prawidłowe odprowadzenie wód do odbiornika,
· planowanie urbanistyczne i inwestycyjne
zgodne z koncepcjami zawartymi w programie.

przede wszystkim z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Każdorazowo w takim przypadku
Spółka dokonuje szczegółowej analizy „Programu

- Opracowanie zakłada koncepcję rozwoju i przebudowy systemu deszczowego w okresie około 25
lat, w tym między innymi przebudowę odcinków
systemu istniejącego, regulację rowów, budowę
nowych kolektorów deszczowych oraz budowę
lokalnych zbiorników retencyjnych – mówi A.
Lewusz. - Działania Spółki w zakresie funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej wiążą się

Zagospodarowanie wody deszczowej – skrzynki rozsącz
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opłacalne!

zydomową retencję
prowadzających wody opadowe i roztopowe
do kanalizacji miejskiej (deszczowej, ogólnospławnej) lub mających możliwość podłączenia się do niej (niezagospodarowane
nieruchomości). Celem jest częściowe bądź
całkowite odciążenie kanalizacji miejskiej
od dopływu wód opadowych i roztopowych
zretencjonowania wód zawsze wtedy, gdy warunki z terenu nieruchomości Wnioskodawcy.
gruntowo-wodne na to pozwalają.
nioski o przyznanie dotacji możKonkretną zachętę przygotował leszczyński magina składać w Wydziale Ochrony
strat.
Środowiska Urzędu Miasta Lesz- Władze Leszna problem dostrzegają i pomogą
na przy ulicy Wałowej 5, pokój nr
finansowo mieszkańcom w zastosowaniu rozwiązań związanych z małą retencją - podkreśla 23-24. Szczegółowe informacje, wniosek oraz
Anna Poloch, naczelnik Wydziału Ochrony niezbędne formularze są zamieszczone na
stronie internetowej www.leszno.pl (zakładka
Środowiska Urzędu Miasta Leszna.
Dla Mieszkańca - Dział Ochrona Środowiska)
tym roku w Lesznie ruszył program lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środozwiązany z dopłatami do małej re- wiska. Wnioski będą rozpatrywane raz w roku.
tencji. Chodzi o rozwiązania, które - Wnioski na ten rok należy składać do 30
odciążą miejski system kanalizacji czerwca. Rozpatrywane będą według kolejności
deszczowej. Program ma zmobilizować miesz- zgłoszeń. Jeżeli okaże się, że przyznane dotacje
kańców Leszna do zagospodarowania wód nie wyczerpią przeznaczonych na program
opadowych na własnym terenie. Zainteresowani środków, wówczas wydłużymy termin składatym rozwiązaniem dostaną z budżetu miasta od nia wniosków maksymalnie do września tego
roku – mówi Anna Poloch.
2000 złotych do 4000 złotych.
- To program pilotażowy, prowadzony po raz
pierwszy. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy go roz- Bliższych informacji na temat prowijać w kolejnych latach – zaznacza A. Poloch.

a na osoby, które zdecydują się na zakup i montaż syOczekiwany efekt to częściowe lub całkowite odciąych i roztopowych z terenu nieruchomości prywatnej.
Zagospodarowania Wód Opadowych” pod kątem
jego wytycznych w sprawie możliwości lokalnego
zagospodarowania wód opadowych w konkretnym
rejonie Miasta. Staramy się zachęcać inwestorów do

zające.

W

D

otacja celowa przeznaczana jest na
zainstalowanie systemów retencyjnych i retencyjno-rozsączających
na nieruchomościach aktualnie od-

ZDJĘCIE: WWW.INSTALATOR.PL

gramu i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Leszna (tel.: 65 529 81 85).

(29/2019)
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Hybrydowe autobusy będą wozić
Delegacja leszczyńskiego samorządu złożyła wizytę w podwrocławskiej fabryce marki Volvo, gdzie dla Leszna wyprodukowane zostały
autobusy z napędem hybrydowym. Pojazdy już latem zasilą tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji.

M

iasto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zakupiło osiem autobusów z napędem hybrydowym, za co
zapłaciło ponad 14.740.000 złotych. 85
procent tej kwoty wyłożyła Unia Europejska, a jedyną firmą, która stanęła do przetargu, było Volvo.
W kwietniu wizytę w podwrocławskiej
fabryce złożyła delegacja samorządowa
na czele z prezydentem Łukaszem Borowiakiem oraz przewodniczącym Rady
Miejskiej Leszna Tomaszem Malepszym.
Jej członkowie mogli zobaczyć między
innymi jak produkowane są takie pojazdy.
- Nasze autobusy już są gotowe, ale w fabryce Volvo muszą jeszcze przejść niezbędne testy, w tym kontrolę jakości - mówi Jacek Domagała, dyrektor Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Lesznie.
Zamówione autobusy mają wiele indywidualnych cech. Na siedziskach dla

pasażerów i kierowcy znalazła się tkanina z wizerunkiem leszczyńskiego ratusza. Wyprodukowała ją austriacka firma
Kneitz, która specjalizuje się w obiciach
dla środków komunikacji publicznej. Autobusy hybrydowe zostały wyposażone

- Założyliśmy, że pojazdy wyjadą na linię numer 6 łączącą osiedle Rejtana
z dworcem kolejowym oraz linię numer 1, która komunikuje Zaborowo
z Gronowem. Wybór tych linii podyktowany jest dużym zagęszczeniem przystanków, na których, podczas częstego
zatrzymywania, autobus hybrydowy
skutecznie odzyskuje energię, a przez
to jest zdecydowanie bardziej ekologiczny niż rozwiązania tradycyjne - tłumaczy J. Domagała.

Autobusy Volvo we wrocławskiej fabryce oglądała delegacja z Leszna na czele z prezydentem

Zbrodnia Katyńska wyrzutem
sumienia ludzkości

W Lesznie pod pomnikami Pamięci Ofiar Katynia i Matek Katyńskich odbyły się uroczystości poświęcone 79. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej.

Wiązanki kwiatów złożyli między
innymi przedstawiciele samorządów, szkół, jednostek mundurowych, administracji, a także
sybiracy i zwykli obywatele, dla
których wydarzenia sprzed wielu lat wciąż stanowią temat dyskusji. Podczas II wojny światowej
funkcjonariusze NKWD pozbawili życia około 25.000 osób narodowości polskiej, kwiat polskiego
społeczeństwa. Wśród nich byli oficerzy i podoficerzy wojska,
księża, urzędnicy, ziemianie czy
fabrykanci. To była znakomicie
zaplanowana akcja.
- Tragiczne jest to, że elita świata zachodniego długo i oficjalnie
przyjmowała jako prawdziwą wersję sowiecką - mówił Adam Mytych, wiceprezydent Leszna. Tymczasem posiadali na ten temat

pełną informację przekazaną przez
rząd polski już w 1943 roku.
Musiało minąć aż 50 lat, aby świat
dowiedział się, jaka była prawda
o zbrodni katyńskiej. Fakt ten potwierdził na początku lat dziewięćdziesiątych również prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn.
W okresie PRL państwowa propaganda próbowała usunąć słowo
"Katyń" ze świadomości społecznej. Kto się nim posługiwał w kontekście zbrodni, musiał liczyć się
z represjami, łącznie z karą więzienia. Człowiek podejmujący tę
sprawę ustawiany był w gronie
osób działających przeciwko systemowi socjalistycznemu.
- Zbrodnia Katyńska nie została osądzona i to w pewnym sensie
wyrzut sumienia ludzkości - dodał
Adam Mytych. - Pamiętać będziemy też o innej tragedii, tej z 2010 roku. Ziemia katyńska przyjęła kolejną ofiarę naszego narodu.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# WYDARZENIA
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leszczynian. Są już prawie gotowe

m Łukaszem Borowiakiem oraz przewodniczącym Rady Miasta Leszna Tomaszem Malepszym.

w klimatyzację, nowoczesne ogrzewanie,
pełny monitoring przestrzeni pasażerskiej
i zewnętrzny pojazdu, biletomat, a nawet
takie układy jak system gaszenia pożaru
w komorze silnika. Nowe autobusy będą
miały charakter niskopodłogowy i przewidziano w nich miejsce na wózek inwalidzki. Młodszą część użytkowników, która intensywnie korzysta ze smartfonów,
ucieszą pewnie złącza do ładowania urządzeń mobilnych, a przede wszystkim bezpłatny internet bezprzewodowy w technologii Wi-Fi.
Zgodnie z kontraktem Volvo ma dostarczyć osiem hybrydowych autobusów do
końca sierpnia tego roku. W praktyce pojazdy dotrą do Leszna prawdopodobnie
w czerwcu. Nie oznacza to jednak, że od
razu wyjadą na leszczyńskie ulice. Zanim to nastąpi, będą musiały zostać jeszcze sprawdzone w leszczyńskiej zajezdni
MZK. Najważniejszym elementem będzie dostosowanie ich do wymagań systemu informatycznego łączącego autobusy z zajezdnią. Poza tym firma Volvo na

dostarczonych autobusach musi przeszkolić kierowców, którzy będą je prowadzić.
Chodzi bowiem o uzyskanie jak najwyższej efektywności w odzyskiwaniu energii, co w przypadku zwykłych silników
diesla nie jest konieczne.
- Założyliśmy, że pojazdy wyjadą na linię
numer 6 łączącą osiedle Rejtana z dworcem kolejowym oraz linię numer 1, która komunikuje Zaborowo z Gronowem.
Wybór tych linii podyktowany jest dużym
zagęszczeniem przystanków, na których,
podczas częstego zatrzymywania, autobus
hybrydowy skutecznie odzyskuje energię,
a przez to jest zdecydowanie bardziej ekologiczny niż rozwiązania tradycyjne - tłumaczy J. Domagała.
Leszno jest kolejnym polskim miastem,
które wybrało autobusy miejskie marki
Volvo. Takie hybrydy wożą już pasażerów między innymi we Wrocławiu, Krakowie, Inowrocławiu, Sosnowcu, Białymstoku, Jeleniej Górze czy Krośnie.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Wojskowe akcenty na Rynku

Stulecie wizyty generała Hallera w Lesznie stało się okazją do zorganizowania
w mieście pikniku militarnego.
Przygotowały go wspólnie miasto Leszno oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Lesznie. Wartością spotkania z żołnierzami była możliwość zadawania pytań,
obejrzenia oraz dotknięcia sprzętu, którym na co dzień posługują się mundurowi z różnych jednostek obecnych na
głównym placu miasta. Chętni mogli
również zjeść darmową wojskową grochówkę, która w tamten zimny dzień była szczególnie mile widziana.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# LUDZIE

Inspirację
czerpie
z natury
Tworzenie kompozycji kwiatowej nie jest szeregiem przypadkowych czynności. W tym działaniu liczy się każdy detal,
ważna jest technika, dobór kolorów i coś jeszcze. Tym czymś
jest serce włożone w przygotowanie bukietu.

Z

amiłowanie do florystyki pojawiło się, jeszcze w dzieciństwie. Katarzyna Cepa, jako jedna z czworga rodzeństwa, z przyjemnością pomagała
mamie w rodzinnej kwiaciarni w Świerczynie. I po latach - jako jedyna - pozostała w tym biznesie, który w istocie stał się jej
wielką życiową pasją.
- Uwielbiam kwiaty, gdyż dają mi poczucie obcowania z naturą - opowiada pani
Katarzyna.
Zamiłowanie popchnęło ją do kolejnych
ważnych życiowych wyborów. Na studia poszła do Poznania, na Uniwersytet
Przyrodniczy. Studiowała ogrodnictwo
z kształtowaniem terenów zielonych, 15
lat temu kierunek innowacyjny i - wydawać by się mogło - mało perspektywiczny. Tak było wtedy, dziś zmieniły się czasy i oczekiwania ludzi, którzy chcą się
otaczać piękną przyrodą i nasycać nią
swoje oczy. Równolegle ze studiami była
nauka florystyki, która w efekcie pozwoliła pani Katarzynie podjąć pracę jako nauczyciel florystyki.
W tej sztuce, bo tak można o niej mówić,
szczególną uwagę zwraca się na technikę
wykonania kompozycji kwiatowej. Przez
jej pryzmat rozumie się sposób ułożenia kwiatów oraz czystość pracy. Na kolejnym miejscu jest aspekt wizualny, czyli dobór kolorów, kształtów oraz przede
wszystkim roślin. Przeciętny obserwator
potrafi dostrzec, że przygotowany czy zamówiony dla niego bukiet jest estetyczny.

Warto dodać, że wbrew pozorom to piękno dostrzegają także mężczyźni, którzy
naturalnie są na nie trochę mniej wyczuleni niż panie.
Florystyka tak bardzo zaangażowała panią Katarzynę i tak mocno pragnęła ona
poszerzać swoją wiedzę, że następnym
krokiem musiała być edukacja na jeszcze
wyższym poziomie. Tak została mistrzem
florystyki, a tytuł ten nie tylko przydatny
był już w codziennej pracy we własnej leszczyńskiej kwiaciarni, lecz pozwolił również na rozpoczęcie szkoleń dla innych osób.
Mistrz florystyki jest kwiatowym artystą, dla którego roślina staje się elementem większej całości. Po prostu
sztuka przez duże "S". Katarzyna Cepa
upodobała sobie w sposób szczególny
florystykę ślubną, która każdorazowo
stanowi dla niej nowe wyzwanie. Każdy bukiet jest inny - zmieniają się trendy. Przyszłe pary młode oczekują niepowtarzalnych aranżacji kwiatowych,
z którymi będą się utożsamiać i podziwiać
po latach na fotografiach.
- Dziś w bukietach ślubnych króluje natura, im bardziej są one naturalne, tym
lepiej. Kiedyś było trochę inaczej, stawiano na rozwiązania - powiedzmy bardziej ekstrawaganckie. Przygotowanie bukietu ślubnego jest zajęciem
czasochłonnym. Najpierw trzeba go zobaczyć oczami wyobraźni, a później zamówić kwiaty, które na co dzień rzadziej

występują w kwiaciarniach. Często stawiam na jaskry, anemony, hortensje czy
róże angielskie o pięknym zapachu. Następnie kwiaty trzeba przygotować oczyścić, nawodnić i dopiero wówczas
następuje najważniejsza część, czyli fizyczne układanie bukietu. Dla mnie jest to
akt najprzyjemniejszy - przyznaje K. Cepa, która ze swoimi kwiatowymi aranżacjami występuje również na konkursach.

- W sezonie ślubnym najczęściej nie mam
na to czasu, ale poza nim zdarza się, że
podejmuje takie wyzwania.
Najnowszym były zmagania podczas odbywających się w Poznaniu targów Special Days oraz Gardenia.
- Tematami prac konkursowych były: bukiet dla rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz kompozycja na
50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. W pierwszym przypadku

przygotowałam ogromny bukiet złożony
wyłącznie z kwiatów i naturalnych dodatków o niepowtarzalnych przejściach kolorystycznych. Kompozycja została oparta na własnoręcznie wykonanej podstawie
z łuski egzotycznej. Pojawiły się w niej
storczyki Vanda i zantedeschie. W tym
rozwiązaniu ilość kwiatów była minimalna, postawiłam na zaawansowane rozwiazania techniczne - opowiada.
Oba bukiety zostały ocenione bardzo pozytywnie, a aranżacja i wykonanie całości postawiły panią Katarzynę na drugim miejscu podium.
W pracy florysty niezmiernie ważna jest inspiracja. Katarzyna Cepa nie tylko kocha naturę i obcuje
z nią poprzez pracę przy kwiatach,
ale przede wszystkim w naturze
szuka natchnienia. I chociaż nie ma
tyle czasu, ile by chciała, w wolnej chwili obcuje z przyrodą, przyglądając się darom natury. Właśnie wtedy dostrzega elementy, które
mogłyby wzbogacić jej kompozycje.
- Dzięki temu moje zajęcie jest bardzo
rozwijające - zaznacza.
Florystyczna pasja u pani Katarzyny zyska niedługo nowy wymiar. Przy Galerii Kwiatów Zuza w Lesznie prowadzone
będą warsztaty kwiatowe zarówno o charakterze hobbystycznym, jak również
branżowym.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# AKCJE

Każdy mógł posadzić las
Sosna, brzoza i dąb bezszypułkowy - oto gatunki, które posadzono na leśnym terenie w okolicach Nowej
Wsi koło Leszna. W akcji przeprowadzonej w połowie kwietnia mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani.

N

adleśnictwo Karczma Borowa
od kilku lat prowadzi akcję pod
hasłem "I ty posadź swoje drzewo". Jej najnowsza odsłona miała miejsce
w okolicach Nowej Wsi, gdzie udostępniono fragment leśnego zrębu o powierzchni 4
hektarów. W tym miejscu drzewa zostały
wycięte w ubiegłym roku, a od jesieni teren
ten przygotowywany był do posadzenia nowego lasu. I chociaż nie było śniegów, które drzewom szczególnie się przydają, kilkanaście dni temu można było zabrać się za
odnawianie drzewostanu.
- W tym miejscu posadzone zostaną sosna,

jako główny gatunek, dąb bezszypułkowi i brzoza - powiedział Jacek Napieralski,
nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa. - Cieszymy się, że po raz kolejny możemy udostępnić teren gościom, aby mogli
zobaczyć i przekonać się, jak powstaje las.
Nadleśnictwo przygotowało kilka tysięcy
sadzonek. Po pięciu latach będą to już małe
drzewka, a za 70 lat w tym miejscu będzie
istniał duży las. Warto dodać, że sosna, która jest głównym gatunkiem lasotwórczym,
potrafi przyrastać nawet około 70 centymetrów na rok.
Najcenniejsze gatunki drzew takie jak na

przykład dąb bezszypułkowy, leśnicy zabezpieczają siatką przed dziką zwierzyną. Dodatkowo młode drzewka smaruje się specjalną substancją, która nie jest szkodliwa, a która
zniechęca zwierzęta do zgryzania sadzonek.
Oliwia i Adrian z zaangażowaniem prowadzili akcję zalesiania pustego terenu. Sadzonki sosny umieszczali w ziemi wykorzystując wcześniej specjalne narzędzie zwane
kosturem. Wygląda on trochę jak łopata, ale
jest zdecydowanie węższy i pozwala przygotować dół o większej głębokości - dokładnie taki, jakiego wymaga sadzonka sosny.
W akcji sadzenia lasu wzięło udział
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wielu gości, którzy chcieli przekonać się
na własne oczy, a właściwie chcieli własnoręcznie sprawdzić, jak sadzi się las.
- Szczególnie zależało mi na tym, aby pokazać dzieciom, jak to się robi - wyjaśniał w rozmowie z "Leszczyniakiem" pan
Marcin z Leszna. - Dzieci są zainteresowane tym, co się tu dzieje, nie można oderwać ich od łopaty.
- Dla mnie i dla mojej rodziny to nowe
doświadczenie, poza tym lubimy spędzać
czas na świeżym powietrzu - przyznał pan
Piotr, który wraz z żoną i 19-miesięczną
córką przyjechał w okolice Nowej Wsi,
aby sprawdzić, jak pracują leśnicy.
Pracownicy Nadleśnictwa Karczma Borowa przygotowali dla gości stoisko z gadżetami, a na dzieci czekały niespodzianki.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Leśnicy rozdawali trzyletnie lipy
W Karczmie Borowej już od rana akcja #sadziMY odbywająca się
pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy cieszyła się dużym
zainteresowaniem.
Sadzonki drzew były wydawane przez
leśników w piątek 26 kwietnia. W naszych
okolicach drzewka można było otrzymać w Nadleśnictwie Włoszakowice oraz
Nadleśnictwie Karczma Borowa. Odwiedziliśmy to drugie, gdzie dla zainteresowanych udziałem w akcji przygotowano

pochodzące ze szkółki leśnej trzyletnie sadzonki lipy drobnolistnej.
- Akcja #sadziMY jest wspólną inicjatywą
prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Drzewka można pobrać i posadzić w dowolnym miejscu. Na jedną osobę

przypadają po dwie sadzonki - powiedział
w rozmowie z "Leszczyniakiem" Łukasz Sworowski, zastępca nadleśniczego
w Nadleśnictwie Karczma Borowa.
Chętnych na małe drzewka nie brakowało. Do Karczmy Borowej przyjechaliśmy tuż po rozpoczęciu akcji, a już leśnicy zdążyli rozdać 30 sztuk.
- Lipę zamierzam posadzić na swojej posesji, przed domem. Jestem tutaj z synem,
dlatego otrzymaliśmy cztery sadzonki.

Sadząc drzewa chciałbym pokazać dzieciom, że trzeba dbać o przyrodę - przyznał pan Karol.
Pan Leszek już od dawna marzył, aby na
swojej działce w Radomyślu posadzić lipy.
- Obok mam tylko sosny i dąb, dlatego
zależy mi na urozmaiceniu drzewostanu
- tłumaczył.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# CZASY NIEODLEGŁE

Jak dawniej na Dniach Le

Metamorfozy dotyczą zarówno
repertuaru jak i miejsc, w których dawniej świętowano. Wiele z tych lokalizacji zniknęło

z miejskiego krajobrazu bądź
zmieniło charakter swojej działalności. Jednym z nich jest
doskonale jeszcze pamiętany amfiteatr. W ramach święta
miasta był on miejscem dyskotek, koncertów czy kina nocnego. Służył także organizowaniu
konkursów. W 1983 roku odbył
się tutaj finał rozgrywki o tytuł
Najsympatyczniejszej Leszczynianki i Najsympatyczniejszego
Leszczyniaka. W tym samym

roku imprezy towarzyszące odbyły się w innym obiekcie, który zobaczyć możemy już tylko
na fotografiach. W Zakładach
Roszarniczych zorganizowano Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych i Zakładowych Ochotniczych Straży
Pożarnych Leszna. Na mapie
Leszna nie ma już także klubu
Plastuś znajdującego się przy
ulicy Sikorskiego. W połowie

lat osiemdziesiątych minionego wieku stanowił on ważny
punkt podczas dni miasta. Był
miejscem odbywania się Foto-giełdy oraz wyświetlania filmów krajoznawczych. Od kilku
lat natomiast podstawowymi
miejscami na mapie wydarzeń
stały się stadion oraz Rynek.
Nie da się ukryć, że coraz częściej wybieramy się na weekendowe koncerty do europejskich stolic. Wymarzoną

gwiazdę na żywo zdecydowanie łatwiej zobaczyć dziś niż
przed dwiema lub trzema dekadami. To wszystko prowadzi do tradycyjnego stwierdzenia: świat się kurczy, Nic jednak
nie stoi na przeszkodzie, aby
podczas i tegorocznego święta miasta wyśmienicie się
zabawić!
TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA

REPRODUKCJE: 7 X MATEUSZ GOŁEMBKA/MATERIAŁY POCHODZĄ Z ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LESZNIE

W trzeci majowy weekend
będziemy mieli możliwość
uczestniczyć w kolejnych
Dniach Leszna. Na przestrzeni lat, wraz ze „zmianą czasów”, istotne zmiany nastąpiły także w obchodach Dni
Grodu Leszczyńskiego.

eszna bywało

# CZASY NIEODLEGŁE / PRACA
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# WIARA

Mieszkańcy przeszli
Drogę Krzyżową
Prawie półtora kilometra pokonali
uczestnicy 11. Drogi Krzyżowej Ulicami Leszna. W tym wyjątkowym wydarzeniu upamiętniającym mękę Jezusa
Chrystusa udział wzięło setki mieszkańców miasta.
Stało się już przedwielkanocną tradycją,
że wędrówka zaczyna się od kościoła pw.
Św. Antoniego, a czternaście stacji drogi krzyżowej wyznaczone jest na ulicach
Niepodległości, Wolności i Rynku. Każda
stacja to pochylenie się nad sensem Męki Pańskiej, refleksja nad najwyższą ofiarą
Jezusa Chrystusa. Kontemplacji sprzyja

pora - przejście odbywa się, kiedy zapada zmierzch, a następnie ciemności. Drogę oświetlają jedynie latarnie. Uczestnicy
idą ulicami, które są zamknięte dla ruchu
przez policję i Straż Miejską.
Na zakończenie drogi krzyżowej ksiądz
Jan Majchrzak przypomniał o wydarzeniu, które będzie miało miejsce we
wrześniu. Do Leszna zawitać ma wówczas kopia cudownego obrazu przedstawiającego wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# KURSY
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# SPORT
PIŁKA NOŻNA

SIATKÓWKA

BIEGI

Poloniści bez wyrazu. W ostatnim czasie mozolnie idzie zbieranie ligowych punktów
piłkarzom Stainer Polonii 1912 Leszno. Dwie porażki (3:1 w Ostrowie Wielkopolskim
i 3:0 w Trzciance) oraz trzy remisy (w Lesznie 0:0 z Tarnovią Tarnowo Podgórne i 0:0
z Pogonią Nowe Skalmierzyce oraz 1:1 w Kościanie z tamtejsza Obrą) nie są powodem
do dumy. Leszczynianie zajmują obecnie 8. lokatę w ligowej tabeli.

Zmiany w szeregach UKS 9 Leszno. Trener trzecioligowej ekipy Jarosław Borowski przekazał pałeczkę dotychczasowemu
trenerowi młodzików Robertowi Klimkowskiemu. Drużyna powoli rusza z przygotowaniami do kolejnego sezonu. Nie jest
jeszcze znany skład pierwszego zespołu.
Warto dodać, że Borowski pozostaje prezesem Stowarzyszenia UKS 9 Leszno.

Niemal 950 biegaczy przyciągnęła na start najstarsza
impreza biegowa w regionie i piękna pogoda. 34. Bieg
Sokoła w Bukówcu Górnym
padł łupem małżeństwa
Dmytro Dydowodiuka (najlepszy wśród mężczyzn na
dystansie 15 km) i Olesi Dydowodiuk (najlepsza wśród
kobiet).

Obra Kościan obroniła Okręgowy Puchar Polski. Najpierw w półfinale pokonała Stainer
Polonię 1912 Leszno 0:2, a następnie w finale rozprawiła się w Rydzynie z Rydzyniakiem w rzutach karnych 1:3 (w meczu 2:2).
AUTOPROMOCJA

W karczmie Borowej odbyła się kolejna edycja Biegu
„Transplantacja to Życie” promującego ideę transplantacji i zachęcającego do podpisywania oświadczeń woli.
Wzięło w nim udział blisko
400 osób. 5-kilometrową trasę najszybciej pokonali Michał Kumolka i Katarzyna
Miedzińska.

TRIATHLON
Agnieszka Jerzyk najlepsza
w chińskim Liuzhou. Reprezentantka klubu 64-sto zwyciężyła w zawodach Ironman
70.3. i zapewniła sobie udział
w Mistrzostwach Świata. Nad
drugą zawodniczką na mecie
Kelsey Withow z USA wypracowała niemal 9-minutową
przewagę. Brawo!

PIŁKA RĘCZNA
Real Astromal Leszno z najlepszym wynikiem w historii
klubu! Podopieczni trenera
Macieja Wieruckiego wygrali
2 z 3 ostatnich spotkań (porażka 28:24 w Zielonej Górze, zwycięstwa 32:31 w Lesznie z ASPR Zawadzkie i 25:32
w Świdnicy), co pozwoliło
ostatecznie zająć 2. lokatę
w pierwszoligowej tabeli. Tak
dobrze jeszcze nie było. Teraz
pozostaje gdybać, czy udałoby się wygrać ligę gdyby nie
liczne kontuzje...
Do zmian dojdzie w szeregach leszczyńskich szczypiornistów. Czynną sportową
karierę postanowili zakończyć Marcin Giernas i Jakub
Kruk. Obaj spędzili na parkietach ponad 20 lat.

# SPORT
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ŻUŻEL

FUTSAL

Jarosław Hampel kontuzjowany. W trakcie eliminacji Złotego Kasku w Ostrowie Wielkopolskim reprezentant Fogo Unii Leszno złamał łopatkę. Uraz wymusił przynajmniej
kilkutygodniową absencję w startach.

Brawo, brawo i jeszcze raz brawo! Niezwykła determinacja, walka o każdą piłkę,
wzorowa współpraca i dobra organizacja całego klubu na przestrzeni całego sezonu doprowadziły do sytuacji, w której spełnia się sen zawodników, działaczy i kibiców GI Malepszy Futsal Leszno. Zwycięstwa 1:4 w Kartuzach i 7:2 w Trapezie z Dragonem Bojano okazały się być przysłowiową kropką nad i w awansie leszczynian
do futsalowej Ekstraklasy. Upragniony cel został przypieczętowany w Lesznie, w hali
po brzegi wypełnionej rozentuzjazmowanymi kibicami, w niezwykłej atmosferze.
Wielkie gratulacje dla zawodników, trenerów i działaczy z Leszna. Pięknym sezonem
zasłużyliście na ten awans. Teraz świętujcie, odpoczywajcie... a potem wróćcie jeszcze silniejsi. Bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Chcemy więcej! Brawo!

2 maja w Krakowie odbędzie się finał Srebrnego Kasku. Leszno reprezentować będzie
trzech zawodników: Szymon Szlauderbach (wywalczył awans do finału w eliminacjach) oraz ubiegłoroczni finaliści Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów Bartosz
Smektała i Dominik Kubera.
Bartosz Smektała wystąpi 18 maja w Grand Prix Polski w Warszawie.„Smyk”otrzymał
tzw. dziką kartę. Rezerwowym będzie jego klubowy kolego Dominik Kubera.
Bartosz Smektała i Dominik Kubera w świetnym stylu wywalczyli awans do Challenge
SEC (Speedway Euro Championship), a więc turnieju decydującego o awansie do tegorocznych Indywidualnych Mistrzostw Europy.
O awans do przyszłorocznego cyklu Grand prix z grona leszczynian powalczą Bartosz
Smektała i Jarosław Hampel. Przepustki do startu w eliminacjach nie otrzymał Piotr Pawlicki.
Młody Byk Kacper Pludra wywalczył awans do finału Brązowego Kasku. O tytuł powalczy 16 maja w Grudziądzu.
W Rzeszowie zorganizowano mecz Polska – Reszta Świata. Biało-Czerwoni wygrali 51:38. Jeśli chodzi o zawodników Unii, Piotr Pawlicki wywalczył 8 pkt. i 1 bonus, a Janusz Kołodziej 9 pkt. i 4 bonusy. Zdecydowanie gorzej poszło Emilowi Sajfutdinowowi,
który w pięciu startach zdobył zaledwie 2 pkt.
PGE EKSTRALIGA

Leszno 50 – Wrocław 40 → (Sajfutdinow 13+1, Picz ns, Kurtz 8, Kołodziej 6+1,
Pawlicki 11, Smektała 6+1, Kubera 6+1)
Toruń 42 – 48 Leszno → (Sajfutdinow 10, Lidsey 1+1, Kurtz 4, Kołodziej 13, Pawlicki 9+1, Kubera 2+1, Smektała 9+2)
Leszno 51 – 39 Gorzów → (Sajfutdinow 14, Lidsey ns, Kurtz 7+1, Kołodziej 10+3,
Pawlicki 11+1, Smektała 5, Kubera 4)
TABELA PGE EKSTRALIGA
Numer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa
Fogo Unia Leszno
forBET Włókniarz Częstochowa
Falubaz Zielona Góra
truly.work Stal Gorzów
Speed Car Motor Lublin
Betard Sparta Wrocław
MrGarden GKM Grudziądz
Get Well Toruń

Mecze
3
3
3
3
3
2
3
2

Punkty
6
4
4
2
2
2
2
0

Bilans
+28
+14
+10
-8
-14
-2
-6
-22

KOSZYKÓWKA KOBIET
Ćwierćfinał I Ligi okazał się być maksimum możliwości zawodniczek Tęczy Leszno. Po
sporej niespodziance w 1/8 finału wyniku nie udało się powtórzyć w kolejnej fazie play-off. Najmocniejszy zespół Grupy A I Ligi AZS Uniwersytet Gdański okazał się… zbyt
mocny. Porażki na wyjeździe (78:59) i w Trapezie (47:67) były ostatnimi akcentami pierwszoligowej żeńskiej koszykówki w Lesznie w tym sezonie. Gratulujemy tegorocznych wyników i walki do końca.

ZDJĘCIE: DANIEL NOWAK/LESZCZYNSKISPORT.PL

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Zdecydowanie nie tak miała zakończyć się tegoroczna przygoda koszykarzy pierwszoligowej Jamalex Polonii 1912 Leszno. Po bardzo przeciętnej rundzie rewanżowej
i ostatniej, decydującej porażce przed własną publicznością z Biofarmem Basket Poznań (86:96) zakończyli ligowe zmagania poza fazą play-off i w kiepskich nastrojach.
Aspiracje na początku sezonu były bardzo duże, ostatecznie leszczynianie zakończyli go poza czołową„ósemką”. Tym razem marzeń nie udało się dogonić.
Pochodzący z Leszna, wychowanek Polonii 1912 Leszno, a obecnie zawodnik HydroTruck Radom Adrian Bogucki zgłosił się do tegorocznego draftu NBA. Adrian ma niespełna 20 lat. Mierzy 215 centymetrów, gra na pozycji środkowego. Jest reprezentantem Polski do lat 20. W tym roku otrzymał także powołanie do kadry seniorów. Draft do ligi NBA
jest dla niego szansą nie tylko na znalezienie klubu w najsilniejszej lidze świata, ale także
udziału w obozie szkoleniowym prowadzonym przez wybitnych trenerów.
TEKST: MICHAŁ DUDKA

Warto zamówić reklamę w "Leszczyniaku"

Dzwoń: 603-668-780

AUTOPROMOCJA

Pędzą konie (nie tylko) po betonie! Początek sezonu zwiastuje kolejną dominację
Fogo Unii Leszno na Ekstraligowych torach. Trzy mecze i trzy przekonywujące – choć
nie łatwe – zwycięstwa. Byki pokazują rogi od pierwszej rundy. Są jedynym niepokonanym zespołem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podstawowym atrybutem zespołu, podobnie jak w poprzednich sezonach, zdaje się być wyrównany skład.
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Bolesne wrastanie - bezbolesny zabieg

JoannaKaliska
PODOloveLeszno
Leszno,ul.KrólowejJadwigi4
(Budynek„GabinetyLekarskie”,piętroII)
tel.509901102
www.facebook.com/PODOloveLeszno
Młoda kobieta trafiła do gabinetu PODOlove z powodu dużej bolesności palca. W czasie
pierwszej wizyty okazało się, iż bolesność wynika z zaawansowanego stanu zapalnego wału

okołopaznokciowego. Stan wynikał z naruszenia
ciągłości skóry przez paznokieć, który tkwił w ranie, czyli z wrastania paznokcia.
Wrastanie paznokcia zazwyczaj, początkowo
objawia się dyskomfortem/drażnieniem w problematycznym palcu, zwłaszcza w trakcie chodzenia w ciaśniejszym obuwiu. Następnie, kiedy objawy są bagatelizowane, stan pogłębia się, tj.
rozwija się stan zapalny. Z czasem pojawia się zaczerwienienie, ocieplenie miejsca wrastania, coraz większa bolesność. Kolejnymi etapami wrastania są hipergranulacja z wydobywaniem się
coraz większej ilości płynów surowiczo- ropnych. Mimo dużej bolesności i dużych obaw
Dziewczynki o bolesność zabiegu, okazało się, iż
procedura odbyła się bezboleśnie i sprawnie.
W związku z zaawansowanym stanem, zastosowałam dwie metody jednocześnie:
korekcję kształtu płytki przy użyciu klamry
UniBrace i zabezpieczenie nierównego brzegu paznokcia miękkim opatrunkiem w wale. Całość zabezpieczyłam opatrunkiem przeciwzapalnym. Po zabiegu Pacjentka poczuła
znaczą ulgę. Jest to cel każdego zabiegu korekcji wrastającego paznokcia, który musi być
osiągnięty zawsze w trakcie pierwszej wizyty. W przeciwnym razie, kiedy bolesność cały
czas występuje, mogłaby sugerować niewłaściwie lub połowicznie wykonany zabieg.

Aby zabieg przyniósł szybkie rezultaty, należy
wziąć pod uwagę kilka elementów wybierając
metodę korekcji wrastającego paznokcia. Są to:
- przyczyna wrastania (np. niewłaściwe skrócenie płytki, przerost wałów okołopaznokciowych, zaburzona biomechanika chodu, ciasne
obuwie, itd.)
- zaawansowanie wrastania (stan ze stanem
zapalnym i jego zaawansowanie, stan bez stanu zapalnego)
- budowa płytki (płytka cienka, płytka gruba)
- wielkość ubytku paznokcia
- obecność innych zmian związanych z płytką paznokciową (np. infekcje, bakteryjne,
grzybicze).
Metody zabiegowe wrastającego paznokcia w pracowni PODOlove:
- opatrunki zabezpieczające wał okołopaznokciowy
(tzw. tamponada); podstawowa i najczęściej stosowana
metoda,
- klamry ortonyksyjne
(z tworzywa: BS Classic,
Podostripe; metalowe: UniBrace, Frasera, Tytanowa,
itd.); służą do skorygowania

kształtu płytki paznokciowej,
- Metoda Arkady; służy do korekcji kształtu
płytki paznokciowej przy jedoczesnej możliwości uzupełnienia ubytków paznokcia.
Każda z powyższych metod ma także różne sposoby aplikacji. Można je również w dany sposób konfigurować i zestawiać z innymi
metodami, w zależności od stanu, zaawansowania i oczekiwań Pacjenta i specjalisty wykonującego zabieg.
Na załączonym kolażu widoczny jest stan
palca Pacjentki z opisanej powyżej historii stan przed i po I zabiegu.

(30/2019)
REKLAMA
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500+ bez ograniczeń
świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na
pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Nie
będzie zatem żadnych kryteriów, które mogłyby decydować o przyznaniu świadczenia.
Nie będzie też miało znaczenia
to, czy dziecko będzie jedynym
małoletnim w gospodarstwie
domowym czy dzieci będzie
dwoje albo kilkoro. Zbędne zatem okaże się zaświadczenie
o dochodach czy orzeczenie
w zakresie alimentów.
W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy
nie mają przez sąd ustalonego sposobu sprawowania opieki, świadczenie 500+ powinno
być przyznane temu rodzicowi,
który pierwszy złoży wniosek
– co do zasady temu rodzicowi z którym dziecko zamieszkuje i jest na jego utrzymaniu.
Jeśli okaże się, że świadczenie
pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie
sprawuje (wniosek złoży także

drugi rodzic), zostanie w tym
zakresie wszczęte postępowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, ustalone zostanie kto faktycznie
świadczenie powinien otrzymywać. Może mieć miejsce
także sytuacja w której kwotę
świadczenia wychowawczego
ustali się każdemu z rodziców
w wysokości połowy kwoty
przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, np.: przy sprawowaniu
opieki naprzemiennej. Ale ocena tego typu sytuacji będzie zawsze indywidulana i powinna podlegać wnikliwej analizie
uprawnionego organu.
Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od
1 października 2019 r. do 30
września 2020 r., będzie można składać od 1 lipca online za
pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE
ZUS oraz w bankowości

elektronicznej. Natomiast od
1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wedle
deklaracji, środki mają być wypłacane począwszy od września 2019 roku.
W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy
w kolejnych miesiącach,
świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty
przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na
bieżąco.
Wedle wyliczeń Ministerstwa
Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, finansowe wsparcie
trafi w sumie do około 6,8 mln
dzieci.
MAREK TYLEWSKI,
RADCA PRAWNY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.).

(31/2019)

Wszelkie świadczenia otrzymywane z budżetu państwa lub
też polityczne deklaracje ich
przyznania, niewątpliwe budzą zawsze społeczne emocje.
Nie inaczej było z programem
500+, który wszedł w życie
w 2016 roku. Podlegał on jednak pewnym ograniczeniom,
zaś w nieograniczonym zakresie świadczenie przyznawane
było na drugie i kolejne dzieci w rodzinie. Wspomniane
wcześniej ograniczenie dotyczące przyznania świadczenia

na pierwsze dziecko polegało na
spełnieniu kryterium dochodowego w przeliczeniu na jednego
członka gospodarstwa domowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały dotychczas
wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto
na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Dość często spotykałem się jednak z sytuacją, iż osoby faktycznie potrzebujące tej pomocy, nie
mieściły się w kryterium dochodowym. Dotyczyło to zwykle
rodziców samotnie wychowujących dzieci – kiedy nawet otrzymywanie niewielkich alimentów na dziecko, powodowało, iż
przekroczone zostało kryterium
dochodowe. W konsekwencji
oznaczało to odmowę przyznania świadczenia.
Zgodnie z projektem zmian
w programie „Rodzina
500+”, od 1 lipca 2019 roku

Czego nie uczyli i nie uczą
w szkole, a szkoda...

REKLAMA

Na naukę (w formie instytucjonalnej) poświęcamy od kilku do nawet kilkudziesięciu lat naszego życia. Czy ten czas - naszej edukacji można lepiej wykorzystać? Czego nas nie nauczyli, a powinni?

S

zkoła jest obowiązkowa i musi ją skończyć każdy, przynajmniej tę podstawową. Od lat
powszechna opinia stanowi, że system nie jest doskonały, nie jest dopasowany do potrzeb rynku pracy
i samych uczniów, że wymaga wielu zmian. Dlaczego więc nie ma konkretnych planów na poprawę jakości
nauczania?
Dużo się o tym mówi, a mało czyni.
Jest kilka propozycji tematów/zajęć,
które bezwzględnie warto rozważyć
planując zmiany w systemie edukacji.
- Jak pozytywnie (efektywnie) porozumiewać się - zajęcia poświęcone
komunikacji międzyludzkiej i pracy
w zespole,
- Jak zarządzać (dysponować) własnymi

pieniędzmi, majątkiem, jak skutecznie
oszczędzać i inwestować,
- Jak zarządzać czasem własnym,
- Jak uczyć się skutecznie i szybko,
- Jak prowadzić tzw. zdrowy tryb
życia,
- Podstawy psychologii, nauka radzenia sobie ze stresem, pokonywanie codziennych problemów,
- Jak odważnie realizować swoje pomysły, wspieranie kreatywności i dążenia do realizacji marzeń,
- Jak świadomie korzystać z nowych
technologii.
To tylko niektóre z wielu tematów,
których - z perspektywy czasu i własnego doświadczenia - brakuje w rozkładzie zajęć, jaki nam zaserwowano.
Jeżeli udało Ci się doczytać do tego

momentu, to znaczy, że przynajmniej
kilka z tych punktów także Ciebie zainteresowało. Być może przynajmniej
z niektórymi możesz się zgodzić. Zapewne denerwuje Cię, że szkoła o to
nie zadbała. Naszym skromnym zdaniem masz rację.
Z drugiej strony, to nie tak, że szkoła zamknęła nam jakiekolwiek drzwi
do edukacji i rozwoju. Pytanie, jak
bardzo poświęcimy siebie i swój czas
i nadrobimy zaległości. Ile w nas siły
i motywacji? Czego tak naprawdę Ci
brakuje i czy jesteś tego świadomy?
Chcesz to zmienić? A może chcesz
uświadomić potomków o tym, na co
warto „zawczasu” zwrócić uwagę?
Rządy w Polsce zmieniają się. Kolejni ministrowie edukacji mają mnóstwo

pomysłów na poprawę systemu, przynajmniej w teorii. Kiedy zatem i jakie
zmiany nadejdą?
Gospodarka potrzebuje ludzi dobrze
wykształconych, a przyszli dobrze
wykształceni potrzebują dobrego systemu edukacji i wsparcia. To są rzeczy oczywiste.
A może doczekamy czasów, gdy
w szkołach będą uczyć, jak dobrze
i godnie żyć?
PS A może chciałbyś zabrać głos
w tej dyskusji? Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem „Wygraj Siebie”. Chętnie porozmawiamy.
TERESA PRAŁAT, ZENON BOJEK
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
„WYGRAJ SIEBIE”

Humor
na majowe dni

:-)
Synowa dzwoni do teściowej i pyta:
- Mamusiu, jak dziecko zrobi kupę to
przebiera ojciec czy matka?
Teściowa odpowiada:
- Oczywiście, że matka.
Na to synowa:
- No to mamusia się zbiera i przyjeżdża
do nas, bo mamy synuś się tak upił, że
aż popuścił.
:-)
Pewnego dnia szef dużego biura zauważył nowego pracownika. Kazał mu
przyjść do swego pokoju.
- Jak się nazywasz?
- Jurek. - odparł nowy.
Szef się skrzywił:
- Słuchaj, nie dociekam, gdzie wcześniej pracowałeś i w jakiej atmosferze,
ale ja nie zwracam się do nikogo w mojej firmie po imieniu. To rodzi poufałość
i może zniszczyć mój autorytet. Zwracam się do pracowników tylko po nazwisku, np. Kowalski, Malinowski, Nowak… Jeśli wszystko jasne, to jakie jest
twoje nazwisko?
- Kochany - westchnął nowy. - Nazywam się Jerzy Kochany.
Szef, po chwili namysłu:
- Dobra, Jurek, omówmy następną
sprawę…
:-)
Żona spotyka 8 marca męża z kwiatami
na ulicy:
- To dla mnie?
- Nie...
- To dla kogo?!
- Dla sekretarki.
- Co?! To dla niej masz chamie kwiaty,
a mnie wieczorem będziesz zaciągał do
łóżka?!
- Wolisz, żeby było na odwrót?
:-)
Na lekcji religii ksiądz prosi, aby dzieci

narysowały aniołka. Wszystkie dzieci
rysują aniołki z dwoma skrzydełkami,
a Jasio narysował z trzema. Ksiądz podchodzi i pyta:
- Jasiu, czy widziałeś kiedy aniołka
z trzema skrzydełkami?
- A ksiądz widział z dwoma?
:-)
Dwóch generałów (desantowiec i czołgista) przechwala się, który ma odważniejszych żołnierzy. W końcu jeden
z nich mówi:
- No dobra, to ja ci pokażę, że u mnie w desancie - są najodważniejsze chłopaki. Patrz!
- Szeregowy!
Podbiega jakiś koleś, salutuje i krzyczy:
- Tak jest!
- Widzicie ten czołg?
- Tak jest!
- Powstrzymajcie go własnym ciałem!
- Głupiś?!? Przecież by mnie zmiażdżył!
A Generał obraca się do kumpla i mówi:
- Niezłe co? Jaką odwagę trzeba mieć,
aby tak odpowiedzieć generałowi.
:-)
- Szymon, myślisz, że jestem złym
ojcem?
- Mam na imię Jacek…

średnie

Na uroczystym przyjęciu Zbychu
już trzeci raz wraca z bufetu z kopiastym talerzem. Żona w końcu nie
wytrzymała:
- Nie wstyd ci?! Co ludzie sobie o tobie
pomyślą?
- Nic. Wszystkim mówię, że to dla
ciebie.

Sudoku
łatwe

# ROZRYWKA

:-)
Pułkownik z inspekcją w jednostce wojskowej. Ogląda wszystko po kolei: trawa skoszona, okna błyszczą, krawężniki odmalowane, w toalecie porządek...
Idzie do kuchni, w końcu wkłada palec do jakiegoś zakamarka, wyciąga...
i warstwę kurzu pokazuje towarzyszącemu mu żołnierzowi! Złośliwie uśmiechając się, pyta:
- I jakie wam teraz słowa przychodzą
do głowy?
- Że prawdziwa świnia zawsze chlew
znajdzie, panie pułkowniku!
:-)
Przychodzi facet do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, tak mnie strasznie wątroba boli.
- A pije pan?
- Owszem, ale nie pomaga!
:-)

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)

Przed Tobą sporo pracy, postaraj się dokładnie planować swoje działania, a unikniesz niepotrzebnego stresu. W finansach bę dziesz miał dobrą passę, więc śmiało możesz teraz inwestować
cz y realizować plany zakupowe.

Baran (21.03-19.04)

Nie próbuj ustawiać innych pod swoje dyktando, uszanuj zdanie
innych, inaczej spotkasz się z dużą nieprz ychylnością. Początek
miesiąca zarezer wuj tylko i wyłączenie dla rodziny. Daj się zainspirować i poszukaj sobie nowego hobby.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Byk (20.04 - 20.05)

Przekonasz się jak dużą war tość ma dla Ciebie rodzina i prz yjacie le. Postaraj się spędzać z nimi więcej czasu i poświęcaj im więcej
swojej uwagi. W finansach uważaj na złote interesy, żebyś nie został oszukany. Zadbaj o swoją odporność.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Nie siedź z założonymi rękami, ten miesiąc jest dla Ciebie czasem działania i walki o swoje. W uczuciach wykażesz się romantyzmem i czułością do par tnera,a w rodzinnym gronie czeka Cię duża ilość spotkań. Zadbaj o stawy.

Twardo stąpaj po ziemi. W tym miesiącu sporo będzie się działo,
dlatego musisz zachować chłodny osąd. Będziesz mieć szansę na
roz wijanie swojego potencjału, co przełoż y się również na z większenie zasobności Twojego por tfela.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Czekają Cię małe rewolucje, głównie z wiązane z Twoim zdrowiem.
Twoje dotychczasowe plany będą musiały ulec zmianie. Teraz
czas dbania o siebie pod każdym względem, nie szukaj wymówek,
tylko działaj w dobr ym interesie samopoczucia.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Rak (21.06 - 22.07)

Ten miesiąc rozpocznij od bilansu finansowego, musisz mieć
wsz ystko pod kontrolą pod tym kątem. Zadbaj również o swoją
dietę, znacznie poprawi to Twoją wydajność pod każdym wzglę dem. Nie bądź chorobliwie zazdrosny.

Lew (23.07 - 22.08)

Będziesz miał szansę uwolnić się z okowów przeszłości, porzucić
coś, co do tej por y Cię blokowało i nie poz walało na realizowanie
siebie i swoich pragnień. Jak również odetchniesz finansowo i poz wolisz sobie na odrobinę luksusu.

Panna (23.08 - 22.09)

Osiągniesz pewnego rodzaju stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Choć przed Tobą jeszcze sporo pracy, efekty będą dla Cie bie miłym zaskoczeniem. W zdrowiu zadbaj o odpowiednią dietę,
rozpocznij drogę radzenia sobie ze stresem.

Bądź bardziej skłonny do refleksji nad swoim zachowaniem, nie stety masz tendencję do przesady i ranisz tym najbliższ ych. Brak
aktywności, cz y zasiedzenie sprawią, że samopoczucie spadnie,
zadbaj bardziej o swoje otoczenie.

Wodnik (20.01 - 18. 02)

Miesiąc zapowiada się dla Ciebie szczęśliwie, z właszcza jeśli chodzi o nowe przedsięwzięcia. Nie będziesz narzekać na brak pie niędz y, ale rozsądnie nimi zarządzaj. W zdrowiu nastąpi znacząca
poprawa.

Ryby (19.02 - 20.03)

Bardzo uważaj na wszelkie przeciążenia ciała, z właszcza kręgosłup i miednica będą zagrożone. Ten miesiąc może nie należeć do
najlepsz ych, stracisz wenę do wsz ystkiego, z wyczajnie musisz to
przeczekać.

Horoskop klasyczny na maj 2019 r.
opracowała wróżka Nadija
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# LUDZIE

Amerykański sen z au pair
Francuski termin “au pair” oznacza “równy do” i jest związany z projektem edukacyjno-kulturowym kierowanym do młodzieży z całego
świata. W zamian za zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe zdobywa się cenne doświadczenie, oraz błyskawiczną możliwość
przyswojenia języka obcego.

I

dea programu au
pair narodziła się
w XVIII wieku
w Szwajcarii. Zamożniejsze rodziny wysyłały wówczas swoje
dzieci za granicę, aby
tam mogły nauczyć
się języka obcego,
poznać nową kulturę oraz zdobyć bezcenną wówczas wiedzę. Najważniejsze jest
jednak to, że dzieci były zobowiązane do pomocy w wychowaniu najmłodszych członków rodziny
goszczącej. Poza tym nie pobierano

żadnych pieniędzy. Sam
termin “au
pair” narodził się
w kolejnym stuleciu we Francji. Właśnie
tak nazywano młode Brytyjki,
które przyjeżdżały
do Francji.
Co ciekawe, ich głównym zadaniem było
nauczanie angielskiego francuskich

dzieci. Z drugiej strony same uczyły się
francuskiego oraz przede wszystkim
savoir vivre.
Obecnie au
pair nie różni
się za bardzo
od swojego
pierwowzoru.
Warto zaznaczyć, że program nie ma nic wspólnego z pracą zarobkową. Oczywiście młodzi
otrzymują kieszonkowe w zamian
za opiekę nad dziećmi, jednak są to

▐ Moja przygoda
- Au pair to dla Ciebie?
- Przede wszystkim dzielenie
się własną kulturą oraz poznawanie nowych! Poza tym to
oczywiście opieka nad dziećmi.
- Jak zaczęła sięTwoja przygoda?
- O programie dowiedziałam
się od mojego taty. W jego firmie pracowała dziewczyna,
która akurat wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych. Zainteresowało mnie to, dlatego postanowiłam dowiedzieć się czegoś
więcej o tym programie.
- Stany Zjednoczone były Twoim głównym celem? Au pair
obejmuje m.in. prawie całą
Europę oraz Chiny.
- Zgadza się. Choć muszę przyznać, że przed przyjazdem
do USA nie wiedziałam, że au
pair działa także w innym państwach. Już w liceum uważałam jednak, że Stany Zjednoczone to miejsce, gdzie
chciałabym studiować. Wzięłam więc udział w programie,
aby przekonać się, czy aby na

pewno jest to moje wymarzone miejsce.
- Przygoda z au pair rozpoczyna się wraz z wyborem rodziny goszczącej. Jak to się
odbywa?
- Przygoda z au pair zaczyna
się standardowo od papierkowych formalności. Najpierw
wysyła się do agencji dokumenty na temat naszego stanu zdrowia podpisane przez
lekarza oraz inne wnioski. Następnie otrzymuje się potwierdzenie przyjęcia zaświadczenia wraz z loginem do swojego
konta. Najważniejszy etap to
stworzenie własnego profilu to właśnie na jego podstawie
znajdzie nas rodzina goszczącą.
Już po kilku dniach rozmawiałam z pierwszymi rodzinami.
16 kwietnia oficjalnie połączyłam się z moją obecną rodziną
goszczącą. Wszystkie rozmowy
odbywały się na Skype. Ostatni etap to wyrobienie wizy oraz
ustalenie terminu wylotu. Całość zajęła mi pół roku, ponieważ lubię mieć wszystko perfekcyjnie zorganizowane.

głównie pieniądze przeznaczone na przykład na wyjście
do kina. Największą korzyścią jest możliwość poznania
nowej kultury.

Iga Bartosz, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie,
wzięła udział w programie au pair zaraz po zdaniu matury. Do Massachusetts przyjechała na 12 miesięcy. Obecnie zajmuje się opieką nad
czworgiem dzieci pewnego amerykańskiego małżeństwa.

- To wystarczy, aby dobrze
poznać rodzinę goszczącą?
Przecież to wciąż zupełnie
obcy ludzie.
- Rozmawialiśmy ze sobą bardzo dużo na Skype, aż w końcu
poczułam się swobodnie w naszych relacjach. Jednak po przyjeździe zrozumiałam, że są to
dla mnie mimo wszystko zupełnie obcy ludzie. Uznałam jednak, że wkrótce to się zmieni.
- Spróbujmy odtworzyć Twój
pierwszy dzień…
- Przed wyjazdem byłam niesamowicie podekscytowana.
W nowym domu zostałam bardzo ciepło przywitana, jednak
w głowie wyobraziłam sobie
to nieco inaczej. Myślałam, że
pierwsze spotkanie i pierwsze
dni będą bardziej swobodne.
- Właśnie, jak wygląda Twój
codzienny dzień?
- Przede wszystkim opiekuje
się czworgiem dzieci. Szykuje im śniadanie, pakuje lunch,
zawożę do szkoły, a następnie

odbieram. Zajmuje się nimi do
około 19:00. Później mam czas
wolny, więc najczęściej przebieram się i wychodzę ze znajomymi. Moja rodzina ma trzy
samochody, więc zawsze jakieś
jest dostępne. Mam dużo wolności, ale nigdy nie nadużywam zaufania mojej amerykańskiej rodziny. Zresztą im
dłużej u nich mieszkam, tym
mamy ze sobą lepszy kontakt.
- Tęsknisz za rodzicami?
- Homesickness, czyli tęsknota
za domem, towarzyszy mi na
co dzień. Przed wyjazdem martwiłam się, jak sobie z tym poradzę. Na szczęście nie było tak
źle. Zostawiłam za oceanem
rodzinę, aby poznać świat, ale
przecież wrócę! Poza tym cztery
miesiące temu miałam okazję,
aby odwiedzić rodzinę w Polsce
po pięciu miesiącach nieobecności w domu. Co jakiś czas
mam momenty, że bardzo tęsknie, ale generalnie daję radę.
- Au pair zmieniło Twoje życie?
- Jasne! Podczas tego wyjazdu

bardzo wydoroślałam. Posmakowałam trochę dorosłego
życia, poznałam wiele wspaniałych osób, z którymi jeszcze długo po programie będę miała kontakt. Udział w au
pair spełnił wiele moich marzeń oraz otworzył drzwi na nowe opcje w życiu. Jednak uważam, że nie jest to program dla
każdego. Trzeba mieć w sobie trochę dojrzałości i być
także nieco szalonym, bo jest
to w końcu skok na głęboką
wodę!
- Ostatnie pytanie. Prowadzisz swojego bloga. Dlaczego warto go śledzić?
- Na moim blogu “Iggy in USA”
opisuje przede wszystkim swoje przygody oraz przeżycia
związane z au pair. Znajdziecie
tam jednak także mnóstwo interesujących informacji o życiu
w Stanach Zjednoczonych.
- Dziękuję serdecznie za
rozmowę.
ROZMAWIAŁ:
KAMIL DUDKA
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Dla kobiety, która chce zostać Mistrzynią Własnego Życia
Gosia była przeciętną kobietą, która cokolwiek robiła, czuła, że nigdy nie jest dość dobra. Nie dość dobra jako matka, żona, córka.
I choć choć była już dorosła, jedną nogą cały
czas tkwiła w swojej przeszłości, nie potrafiąc
uwierzyć w to, że jest warta tego, by ją kochano taką jaka jest.
Chciała tak wiele od siebie, od życia, ale
utknęła, stanęła w miejscu i nie wiedziała jak
ma z tego wybrnąć. I wtedy poznała jego na pozór doskonałego, pewnego siebie i bajecznie przystojnego biznesmena, który zahipnotyzował ją swoim podejściem do życia.
Z szarej myszki, stała się jego Mistrzynią, która
wreszcie uwierzyła, że to jej życie i to ona stawia tu warunki.
Mistrzyni to powieść dla kobiety, która szuka
inspiracji. Powieść o zmaganiach głównej bohaterki, które są bliskie współczesnej kobiecie,
poruszająca wszystkie tematy bliskie kobiecemu sercu jak zwątpienie w siebie, swoją wartość, brak akceptacji samej siebie czy własnego wyglądu, brak odwagi, siły, nadziei w to, że
jutro może być lepiej.
Cokolwiek czujesz, nie jesteś sama i ta książka ci to udowodni, ale też da iskierkę inspiracji
i motywacji, której potrzebujesz by zapłonąć.
To opowieść napisana tak, by zachęcić nawet te kobiety, które nie lubią bądź nie mają czasu czytać.
W słowach jest moc, a słowa tej książki pomogą Ci uwierzyć, że każda z nas jest Mistrzynią Własnego Życia.
Więcej informacji na

►wmatnikobiecosci.blogspot.com
AUTOPROMOCJA
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Dzban
Często słyszę ran we dnie w nocy
słowa wrzeszczące roszczeniowym
dzbanem
Gdzie się podziało ty my wy i oni
spotkasz je w skansenie pozerskich
zdjęć z wymuszonym uśmiechem
cześć
A ci którzy używają odmiany czasownika
w liczbie pojedynczej i mnogiej
muszą przejść przyspieszony
kurs poznawczy słowa
nie

Biuro
Uczuć zagubionych tam trafia zapomniane
zostawione na ulicy człowiecze ego
Ustawiają się karnie w kolejce na holu
segregacji później wskakują
na wskazane półki czekają
na odbiór
Nudzą się przy tym okropnie złość z miłością
gra w pokera pycha i zazdrość
w oczko
Milkną gdy drzwi się uchylają i usłyszą kroki
biegnie tylko szmer myśli uwaga
uwaga nadchodzi
Ciekawe wszyscy szukają miłości i biorą
nawet nie swoją złość z zazdrością
giną przysypane kurzem
zapomnienia
Po pychę ubrany w nocną pelerynę przychodzi
polityk
Narodziny zła
Na początku jest myśl bez głosu parszywa
i wredna rozpycha się łokciami
wydostaje na zewnątrz
przemienia w słowo
WIERSZE AUTORSTWA
HANNY NIEDZIELI
Z NOWEGO BELĘCINA
Cieszymy się, że nadsyłacie do nas swoją twórczość i że chcecie się nią dzielić z Czytelnikami.
W zalewie internetowych informacji zdecydowanie łatwiej pochylić się nad treściami wartościowymi, nie krzyczącymi z małych ekranów
smartfonów albo komputerów.
Jeżeli chcecie pochwalić się swoją twórczością,
koniecznie piszcie do nas za pośrednictwem facebooka lub mailowo pod adresem:
leszczyniak@mtlmedia.pl

42

# KOBIECYM OKIEM

Trendy modowe wiosna - lato 2019
Z roku na rok przybywa trendów, jednak nie są one odkrywczą wizją, lecz raczej nową wariacją na temat lat minionych.
Doprowadziło to do momentu, w którym niezależnie od tego co założymy
możemy być modne. Ważne tylko by daną stylizację odpowiednio ograć, czyli dopasować do siebie, swojego stylu
życia i sylwetki. Bo nieważne jest co nosisz, tylko jak to nosisz. Pamiętajmy, aby
z trendów wybierać wybiórczo i z głową.

Moda jest przejawem ekspresji, drogą, na
której największą umiejętnością jest wyczucie tej umownej, nieokreślonej granicy.
To co obecnie dzieje się w modzie
bardzo dobrze oddaje cytat niedawno zmarłej ikony mody Karla Lagerfelda: „Trendy to ostatnie stadium przed
tandetny”.
Opaska
w najmodniejszych kolorach

T-shirt z nadrukiem

Pozostałe trendy
w pigułce
►Głowa to ta część naszej sylwetki,
która jest w tym sezonie najbardziej
akcentowana za pomocą rozmaitych
dodatków. Modne są różnego rodzaju kapelusze i czapki, a także duże spinki, klamry i opaski do włosów,
które zastępują nam biżuterię
►Najmodniejszym wzorem sezonu
jest skóra węża, który występuje na
wszystkim od dodatków po buty.

Sukienka w etno wzory

Leginsy

Kobieta - podrózniczka

►Unisex jest mocno widoczny w fasonach ubrań. Nie wiadomo czy
ubrania, na które patrzymy są damskie, czy męskie.

Dwa główne trendy sezonu
►Główną tendencją sezonu są ubrania i dodatki kojarzące się z podróżami. Uosobieniem tego trendu jest
globtroterka, czyli kobieta, która jest
w ciągłym ruchu. Dużo podróżuje do
ciepłych krajów, a to co na siebie zakłada jest wygodne i uszyte z lekkich,
przewiewnych materiałów. Ubrania
w tym trendzie utrzymane są w wiekszości w kolorach ciepłych beży, oliwek i zieleni. Wzory, fasony, dodatki
wszystko nawiązuje do podróżniczego trybu życia, poznawania różnych
kultur i czerpania z ich dziedzictwa.
Kobieta jest jakby ubrana w przywożone przez sobie modowe pamiątki
z różnych zakątków świata. Są to między innymi bransoletki z muszelkami, kolczyki z piórami, czy opaski do
włosów w etno wzory. Nieodłącznym
elementem w tym trendzie jest duża
torba, która pomieści wszystko co jest
nam potrzebne w podróży. Na stopach najczęściej są wygodne klapki
i rzemykowe sandały.

► Drugą najbardziej zauważalną tendencją jest powrót do lat 90. Jednak
bardziej w klimatach młodzieżowych
niż ciężkich grungowych. Modne są
zatem zestawienia ubraniowe jak
z serialu Beverly Hills 9020010, czyli
wysokie spodnie i obcisłe, krótkie topy. Spódniczki mini i spaghetti straps,
czyli topy na bardzo cienkich ramiączkach. Lata 90 to wybielane materiały,
zwłaszcza wybielany, nieśmiertelny
jeans. Wracają również buty z kwadratowym noskiem na klockowatym
obcasie oraz duże frotki do włosów.
Cały czas jest też widoczna logomania oraz duże, graficzne nadruki na
ubraniach np. z postaciami z kreskówek Disneya, czy hasłami z przesłaniem. Najbardziej kontrowersyjnym
akcentem z lat 90 jest powrót na salony krótkich leginsów z lajkry. Z ta różnicą, że już nie nosi się ich na lekcję
wychowania fizycznego, lecz na ulicy
najlepiej w połączeniu z oversizową
marynarką.

►Kolory sezonu to beże, neony
i pastele.

Torebka typu nerka

►Modne są lata 80 i power look, czyli tryskające siłą garnitury w różnych
kolorach, wzorach i fasonach.
►Nadal jest dozwolone zestawianie
teoretycznie nie pasujących do siebie wzorów typu panterka z kratą, czy
kropki z paskami.
►Najmodniejsze fasony torebek to
nerki, bagietki oraz torby z materiałów eko.
►Ekstrmalnie brzydkie i przeskalowane sneakersy na wysokiej podeszwie
to nadal najmodniejsze buty sportowe.

Spinki do włosow
z muszelkami
OPRACOWANIE:
MAGDALENA WOŹNA

►Kwieciste, długie suknie w klimacie
boho nadal będą królować w upalne dni. Jednak zamiast kwiatów
w folkowym klimacie pojawią się na
nich kwiaty z dalekich,egzotycznych
krajów.

# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA
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Dominika
Maćkowiak-Szczepaniak
Trzy słowa, które najlepiej
mnie opisują to…
...szalenie rozważna optymistka.

Moja rodzina jest dla mnie….
...najlepszym. co mnie w życiu spotkało. „Tym” co daje siłę, w trudnych chwilach, sprawia, że uśmiecham się nawet
w najbardziej kryzysowych momentach. Ale również moja
rodzina to dla mnie motywacja do podejmowania nowych
wyzwań, stawiania czoła problemom. I nieustanna szkołą
cierpliwości, uważności…mam dwoje dzieci. I oczywiście
codzienną dawką miłości.

Gdybym wygrała
w totolotka to…
Podróżowała bym, podróżowała i jeszcze raz podróżowała i rozpieszczała moich bliskich prezentami.

Moją największą pasją jest...
...dobra książka, ostatnio kryminały Camili Lackberg,
poznawanie nowych miejsc i zdobywanie nowych
doświadczeń. Uwielbiam się uczyć i budzić w innych ciekawość odkrywania świata, już od najmłodszych lat. Czekolada i kino w każdej ilości.

O bezstresowym
wychowaniu dzieci
myślę, że…
Najbardziej motywuje mnie…
...radość moich dzieciaków, uśmiech na twarzach moich
podopiecznych. Gdy widzę jak robią codzienne postępy
w przedszkolu, żłobku, podczas zajęć terapeutycznych…
oraz niezastąpioną motywacją są dla mnie usłyszane słowa
„Tego się nie da zrobić”.

...bardzo często jest mylone z wychowaniem bez zasad i reguł. Często mówi się o tym ,że bezstresowe
wychowanie to takie w którym dziecku wszystko wolno. Tymczasem Bezstresowe wychowanie to takie w
którym szanuje się uczucia, potrzeby i poglądy małego człowieka. Wyznacza się zasady i granice które są
respektowane w naszym domu i otoczeniu. Dla mnie
podstawą tego wychowania jest danie dziecku poczucia bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości. Bardzo bym chciała żeby każdy rodzic wziął pod uwagę
taki model wychowania swoich pociech.

Szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci. Współwłaścicielka żłobka
”Brykające Brzdące i przedszkola „Wesoła Ciuchcia” Jej zawodowym
marzeniem jest by dzieciaki wyrastały na pewnych siebie, szczęś- Najbardziej rozśmiesza mnie...
liwych i ciekawych świata dorosłych. Nie bali się podejmować ...wygłupy moich dzieciaków, zabawne dyskusje
wyzwań i byli „otwarci na świat i ludzi” taka idea przyświeca naszych przedszkolaków i nasz kot gdy coś zbroi
i udaje, że to nie on. Potrafię uśmiać się do łez na
jej w programach wychowawczych realizowanych w placów- dobrej komedii lub przy świetnej książce.
kach, które prowadzi i w jej domu oczywiście.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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# POZNAJ KRAJ

Z Obornik Śląskich mozna podziwiać panoramę Wrocławia. W szczególnie pogodne dni zobaczyć można bardzo wiele, łącznie z Sudetami.

Dolny Śląsk w zasięgu wzroku
Po lewej miasto, po prawej góry aż po horyzont. Oto przyjemne
miejsce, w którym zobaczycie to, na co zwykle nie ma czasu. Zapraszam na krótką podróż po wzgórzach otaczających Oborniki Śląskie.

K

iedy na łące położonej na słonecznym, południowym zboczu
wzniesienia dmuchnie zachodni wiatr, trawy kołyszą się i czasem jakby tańczą, a innym razem zupełnie kładą
się, niby głaskając grzbiet tej niewielkiej
górki. Mimowolnie zachęcają wędrowca, aby w nich spoczął na chwilę i złapał oddech. Wzniesienie, a właściwie
masyw nie jest wysoki, ale z pobliskiej
ulicy Kasztanowej, otoczonej okazałymi

drzewami, trzeba poradzić sobie z podejściem, które niewprawionych piechurów
może przyprawić o lekką zadyszkę. Zmęczenie będzie chwilowe, a dlaczego tak
bardzo warto wdrapać się na szczyt pagórka, opowiem za chwilę.
***
Oborniki Śląskie to urokliwa miejscowość położona w zachodniej części
REKLAMA

REKLAMA

# POZNAJ KRAJ

Najłatwiej dostrzegalny jest masyw Ślęży, położony raptem kilkadziesiąt kilometrów od miejsca obserwacji.
powiatu trzebnickiego. W centrum znaj- Najwyższe wzniesienie masywu Grzybduje się fontanna i park, a samo mia- ka, Góra Holteia, liczy sobie około 217
steczko miało niegdyś charakter uzdro- metrów nad poziomem morza i położowiskowy. Przepiękna architektura na jest w większym paśmie o przyjemnej
może porywać miłośników XIX- oraz nazwie Góry Kocie. Inaczej to Wzgórza
XX-wiecznego budownictwa, chociaż Trzebnickie, na które wjeżdżaliśmy aunie wszystkie budynki wyglądają tak, jak tem przed węzłem drogi ekspresowej.
wtedy, gdy Oborniki przeżywały swoje Kiedy, zamiast spoglądać na odsłonięty
najlepsze lata. Dziś miejscowość jest ra- kierunek południowy poniżej wierzchołczej senna, stanowiąc z położoną 10 ki- ka góry, spojrzymy za siebie, zobaczylometrów dalej Trzebnicą sypialniane my krzyż wykonany z metalu. Ale nas
zaplecze Wrocławia. Ot, zaledwie kil- bardziej interesuje kierunek południowy
kanaście minut autem od rogatek duże- i przestrzeń obecna przed oczyma. Wargo miasta, a spokój większy, bez ludzkie- to przyjechać w to miejsce, ale wyłącznie
go mrowia, dziesiątek tramwajów, spalin wówczas, gdy niebo jest czyste, a przeji w ogóle całego tego hałasu, który jak- rzystość powietrza bez zarzutu. Patrząc
by naturalnie wpisany jest w rytm życia od lewej strony, rozpościera się stąd niemetropolii.
samowity widok na Wrocław, dalej na
W Obornikach wszędzie jest blisko, ka- masyw Ślęży oraz - przy wybitnie sprzymeralnie, a miasteczko liczy nieco ponad jających warunkach - poszczególne pas8000 mieszkańców. Nietrudno dostać się ma górskie wchodzące w skład Sudetów.
w to miejsce. Z Leszna to jakieś 40 mi- Zerkając na prawo dostrzec można majanut jazdy samochodem drogą ekspresową czący na horyzoncie szczyt komina zaS5. Do Obornik najlepiej zjechać na węź- kładów chemicznych "Rokita" w Brzegu
le Trzebnica przy maszcie RTV obecnym Dolnym.
po prawej stronie. Po zjeździe na dół, na Jeżeli wzrok już się zmęczy wyszukiwarondzie, należy skierować się w lewo. Po niem detali na horyzoncie, kiedy już bęchwili trafia się na urokliwie pofałdowa- dzie wiadomo, gdzie jest Most Rędzińny teren Wzgórz Trzebnickich. Po prawej ski, gdzie katedra i czy po lewej stronie,
sad, po lewej przestrzeń, za chwile zjazd gdzieś za Wrocławiem widać Elektrociew dół. Mała odmiana po monotonnej jeź- płownię Czechnica, czy też może jakiś
dzie ekspresówką.
bardziej oddalony zespół obiektów, warto
Do Obornik stąd jakieś kilka minut dro- znów siąść w trawie i nasłuchiwać przygi. Po dojeździe na miejsce auto dobrze rody. Objęcie wzrokiem znacznej części
zostawić w centrum miejscowości, a jesz- Dolnego Śląska i sprawdzanie, co ma do
cze lepiej na ulicy Kasztanowej, przy opowiedzenia okolica, może być w przyŻłobku "Pod Grzybkiem". Jest tam prze- jemny, majowy weekend nie lada gratką.
stronny parking, w czasie weekendów zupełnie pusty.
TEKST I ZDJĘCIA:
***
ŁUKASZ DOMAGAŁA

45

46

# CIEKAWOSTKI

REKLAMA

Świat w pigułce
Pisząc niedawno o kradzieży klejnotów w Szwecji, nie spodziewałem się, że wyjdzie z tego mini trylogia - tym razem już ostatnia część.
Nie spodziewałem się także, że na Białorusi w koszu na śmieci można znaleźć składnik bomby atomowej. Również nie spodziewałem
się, że na niektórych duńskich wyspach nie trzeba płacić za czynsz. Nie spodziewałem się także, że rosyjski statek uderzy w most. Państwo też się tego nie spodziewaliście? Zapraszam!
ZłodziejaszekzeSzwecjiskazany
zdarzenia. Był to prawdopodobnie wszystko wskazywało na to, że sta- z zapytaniem prejudycjalnym do Dzieje się tak szczególnie przy wyNiestety, pomyliłem się. W sprawie kradzieży klejnotów z katedry w Strangnas nie nastąpił żaden
przełom. Mimo to o zuchwałym
przestępstwie wciąż mówi cała Szwecja. Pod koniec lutego sąd
okręgowy w Eskilstunie uznał za
winnego wcześniej podejrzanego mężczyznę i skazał go na 4,5
roku więzienia. Prokurator wnioskował o pół roku więcej. W uzasadnieniu uznano, iż nie ma żadnych
wątpliwości, iż mężczyzna dopuścił się przestępstwa. Sąd zaznaczył
jednak, że przestępca współpracował z jedną, bądź dwiema osobami. Co ciekawe, okolicznością
łagodzącą był… sposób przeprowadzenia kradzieży oraz brak wystarczającego zabezpieczenia w katedrze. Brzmi to komicznie, jednak
tylko pozornie. Zgodnie z prawem
szwedzkim kradzież bez przygotowania, tzw. amatorska, jest łagodniej traktowana od tzw. zaplanowanej kradzieży. Obrońca
oskarżonego wnosił także o łagodniejszy wyrok ze względu na motywacje jego klienta. Złodziej przyznał
bowiem, że pieniądze potrzebował,
aby zapewnić godne życie swojej
rodzinie. Wróćmy jeszcze raz, chyba już ostatni raz, do śledztwa. Okazało się, że klejnoty królewskie znajdowały się w pojemniku na śmieci
na wysypisku na śmieci. Ponadto na
pojemniku ktoś napisał sprayem
“bomba”, a więc prawdopodobnie
chciał, aby klejnoty ktoś odnalazł.
Słusznie, odkrycia dokonał natychmiast nocny stróż. Otwarta wciąż
pozostaje kwestia współsprawców.
Dwójka z nich została już aresztowana i oczekuje na proces. Natomiast wciąż poszukuje się świadka

wędkarz, który pomógł uciekającym, gdy w ich motorówce… zabrakło paliwa. Prokuratura wstępnie
nie zamierza mu postawić zarzutów, ponieważ tajemniczy wędkarz
mógł nic nie wiedzieć o kradzieży
klejnotów.

Składnikbombyatomowej
naśmietniku
Okazuje się, że w śmietniku można
znaleźć całkiem interesujące przedmioty. Spostrzeżenie potwierdza
niecodzienne znalezisko w Mińsku.
Na jednym z osiedlowych śmietników pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania zauważyli pojemniki oznaczone symbolami
promieniowania radioaktywnego.
Początkowo zlekceważono znalezisko, uznając, że w pojemniczku znajdują się śmieci, natomiast
symbole to… rodzaj dekoracji. Na
szczęście w porę zauważono, że
w środku znajduje się… uran, czyli składnik bomby atomowej. Funkcjonariusze policji natychmiast odgrodzili oraz zabezpieczyli obszar.
Na miejsce przyjechał także zespół
z Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Mimo że pomiar wykazał
czterokrotnie wyższy poziom radioaktywności, odpady nie stanowiły poważnego niebezpieczeństwa.
Policja wciąż bada, skąd odpady radioaktywne znalazły się w śmietniku. Być może za miesiąc dowiemy
się o szczegółach śledztwa.

Kapitanstatkui%
Kapitan rosyjskiego statku “Seagrand”z pewnością nie będzie dobrze wspominał rejsu do południowokoreańskiego miasta Pusan. Gdy

tek bezpiecznie dopłynie do portu,
wydarzyło się coś zupełnie nieoczekiwanego. Kontenerowiec nagle lekko zmienił kurs, wystarczyło
to jednak, aby… uderzyć w most.
Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Oczywiście oprócz statku i mostu. Jak się później okazało, kapitan
miał we krwi 0,86 promila alkoholu. Choć nie wiadomo, czy to on dowodził, czy jeden z podoficerów.

WielkiPiątekwolnyodpracy!
Niestety na razie tylko w Austrii. Zgodnie z austriacką ustawą o dniach ustawowo wolnych
Wielki Piątek był dniem wolnym
od pracy wyłącznie dla wiernych
Kościołów protestanckich oraz
Kościoła Starokatolickiego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
uznał jednak powyższą regulację
za dyskryminującą oraz sprzeczną z europejskimi wartościami. Teraz w Wielki Piątek każdy pracownik będzie mógł wziąć wolne, pod
warunkiem, że wcześniej poinformuje o tym swojego pracodawcę. Co ciekawe, jeśli pracownik nie
chce obchodzić Wielkiego Piątku,
może wziąć wolne w inny, wybrany przez siebie dzień w roku. Tak
zwane “święto osobiste” będzie
jednak wliczone w przysługujący urlop. Całe zamieszanie wywołał pracownik biura detektywistycznego, który poszedł do sądu, aby
poskarżyć się, że pracując w Wielki Piątek, nie dostaje dodatkowego
wynagrodzenia. Pracownicy, którzy są członkami Kościoła ewangelickiego w jego firmie, jeśli nie
skorzystali z urlopu, otrzymywali
podwójną stawkę. Skarga trafiła do
Sądu Najwyższego, który zwrócił się

ETS.

Cyfroweprawojazdy
Niestety, ale również nie w Polsce,
lecz w Norwegii. Statens vegvesen, czyli Państwowy Zarząd Dróg
przedstawił projekt wprowadzenia
cyfrowego prawa jazdy w miejsce
papierowego dokumentu. Podczas kontroli będzie trzeba tylko
pokazać cyfrową wersję dokumentu na ekranie telefonu. Co ciekawe, podobne rozwiązanie zostanie
wkrótce wprowadzone w Finlandii oraz Danii, więc pewnie wkrótce
i w Szwecji. Oczywiście papierowy
dokument nie zniknie, będzie wciąż
obowiązywał, jednak przy kontroli będzie można korzystać z wersji mobilnej. Ułatwienie ma przede
wszystkim spowodować, iż kierowcy nie będą otrzymywać mandatów za brak dokumentów. Minister
transportu, Jon Georg Dale, jest zachwycony pomysłem. Inicjatywa
jest ciekawym przykładem pokazującym, jak zmieniając prawo na bardziej szczelne, można jednocześnie
nie nakładać na obywateli dodatkowych obciążeń finansowych lub
ewentualnych kar.

Naduńskichwyspach
bezczynszu
Tak, to możliwe! Zacznijmy od początku. Od 2015 roku w Danii na
obszarach przybrzeżnych, głównie w zachodniej Jutlandii, stworzono jedenaście nowych wysp. Za
główny budulec posłużył piasek.
Interesujący jest natomiast sposób
ich powstania. Tworzone są one
przez erozję z lądu stałego, który
doprowadza materiał do morza.

sokich zboczach, z których piasek
odsypuje się do wody. Następnie,
gdy prądy zmniejszają się, piasek
jest odkładany i w naturalny sposób utwardzany. Przy pewnej pomocy rąk ludzkich właśnie w taki
sposób może powstać sztuczna
wyspa. Największa, o obszarze 36
hektarów, znajduje się u wybrzeży Sakkesand. Wkrótce okazało się,
jednak, że nie ma zbyt dużo chętnych do zamieszkania na tych wyspach. W odpowiedzi duńskie
władze pozwoliły, aby na siedmiu
z nich przez pierwsze trzy miesiące
nie pobierać żadnych opłat za wynajem mieszkania. Należy opłacić
jedynie rachunki. Oferta jest skierowana przede wszystkim dla tych,
którzy mają już dosyć życia w dużych miastach.

Zkronikpolskichkrólów
Króla Stanisława Leszczyńskiego kojarzy każdy, ale już znacznie mniej
osób zna szczegóły jego śmierci. 5
lutego 1766 roku przebywał w swojej komnacie w uroczej miejscowości
Luneville. Mimo podeszłego wieku,
w 1766 r. skończył 88 lat, prawdopodobnie czytał książkę przy kominku.
Jak podaje kronika, zasnął na krześle na tyle blisko kominka, że wkrótce spadająca iskra zapaliła jego strój.
Doznał na tyle rozległych poparzeń,
że niedługo później zmarł. Niestety
po bardzo długiej, osiemnastodniowej agonii. Dlaczego król w porę nie
zauważył, że jego strój płonie? Nie
wiadomo. Historycy wykluczają jednak zabójstwo. Stanisław Leszczyński został pochowany w kościele Notre-Dame de Bon Secours w Nancy.
TEKST: KAMIL DUDKA

# KALENDARIUM IMPREZ

Data
1 maja
godz. 10

Nazwa imprezy
XIII Rodzinna Majówka Rowerowa w Poniecu, zbiórka na Placu przed Domem Strażaka

1 maja
godz. 12-16

Traktorowy Zajazd na Soplicowo, Skansen Filmowy „Soplicowo” w Cichowie

2 maja
godz. 18-19

Bieg z Flagą z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Karczma Borowa

3 maja
godz. 12:30
4 maja
godz. 15
5 maja
godz. 19
6 maja
godz. 11-12
10 maja
godz. 20:15
11 maja
godz. 10:30-14
11 maja
godz. 16-17:30
12 maja
godz. 13-17
18 maja
godz. 15:30-18
18-19 maja
24 maja
godz. 17-20
25 maja
godz. 18:30-23
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XXVIII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi im. Józefa Lipowego w Bukówcu Górnym
Rowerowa Krzemieniówka z zabawą taneczną (od godz. 19), start i meta w Krzemieniewie
Koncert „Urodziny ulicy Moniuszki”, Plac przed Pałacem Sułkowskich we Włoszakowicach
Wykład pt. „Rewolucjonistki. Awangardowe rzeźbiarki polskie XX i XXI wieku” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
Koncert Bedrock Blues & Good Evening, Kawiarnia Kwadrat (Leszno, ul. Armii Krajowej 15)
Dzień Europy i Leszczyńskie Targi Organizacji Pozarządowych (Rynek w Lesznie)
Wykład otwarty pt. „Obietnica Raju - czy nadal aktualna?” (Biblioteka Ratuszowa, Rynek w Lesznie)
III Gra Miejska „Poniecki Wehikuł Czasu” (szczegóły: www.gck.poniec.pl)
Wielkopolski Rajd Starych Motocykli z metą na Rynku w Lesznie (wyjazd z ul. Serafitek w Poznaniu o godz. 12)
Regionalne Targi Rolnicze „Gołaszyn – Wiosna 2019”
Gminny Dzień Dziecka przy boisku SOSW w Rydzynie
Rockowe Granie przy Platanie (Włoszakowice, park przy ul. Kurpińskiego)

Wystawy czasowe w Lesznie
► do 11 maja | Beata Cedrzyńska „ciało i sacrum” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
► do 18 maja | Obszary – Odbiór przy Pomocy Zmysłów, Conservatio Artis (Galeria w Ratuszu MBWA w Lesznie)
► do 18 maja | „Chwała Zwycięzcom! - Grupa „Leszno” - Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)
► od 18 maja | XVIII Łemkowskie Jeruzalem „PiekłoNiebo” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)
► przez cały maj | „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!
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# GASTRONOMIA

Meksykański klimat
pod leszczyńskim niebem
Nastrojowe oświetlenie w otoczeniu zrewitalizowanych kamienic śródmiejskich, gdzie zamiast
zgiełku miasta można posłuchać śpiewu ptaków i nasycić się daniami kuchni meksykańskiej.
Wiosna oraz lato są najlepszym czasem, aby sprawdzić to miejsce. Poznaj "Mały Meksyk".
dostosowanymi do gustów
naszych klientów. Flagowym
daniem, które szczególnie
polubili nasi goście jest quesadilla. Pod nazwą tą kryje się
placek pszenny przekładany serem salsa oraz farszem
do wyboru - mówi Kacper
Dymkowski, właściciel restauracji "Mały Meksyk".
Wszystkie smakołyki serwowane w restauracji przygotowywane są w oparciu
o najwyższej jakości składniki specjalnie sprowadzane z Meksyku. Właśnie one
przyciągają w to miejsce
ludzi, którzy z przyjemnością spędzają w nim
czas, wypływając na niezbadane oceany smaku.

W karcie dań znalazły się
pozycje zarówno dla dorosłych, jak również dla dzieci, które także mogą zakosztować meksykańskich
klimatów.
Potrawy spożywa się w iście
środkowoamerykańskim
otoczeniu, gdyż na ścianach znajdują się malunki
i obrazy w tym stylu. Nowością jest udostępnione
klientom patio urządzone
pomiędzy zrewitalizowanymi kamienicami. Wieczorową porą, w majowe
albo czerwcowe dni, to
może być nie lada gratka
nie tylko dla miłośników
kuchni meksykańskiej.
Znajdą tutaj swoje miejsce

także ci, którzy - dobrze
jedząc - lubią poczuć klimat miasta, jednocześnie zachowując dystans
do jego zgiełku. I jeszcze
to rozgwieżdżone niebo
w ciepłą, czystą noc...
"Mały Meksyk" bezustannie ewoluuje stając się restauracją zaspokajającą
wszelkie gusta. Niedawno
do ekipy dołączył Emiliano - kucharz rodem z Meksyku, prosto z miejscowości Monterrey, który służy
swoim doświadczeniem.
Przyjdź, sprawdź, zobacz
jak na chwilę można się
zapomnieć. Zapomnieć
się w Lesznie w meksykańskim klimacie.

Restauracja MAŁY MEKSYK, ul. Niepodległości 5, Leszno
OTWARTE: poniedziałek-czwartek - godz. 12-21; piątek, sobota - godz. 12-23; niedziela - godz. 12-22
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R

estauracja przy ulicy NIepodległości
w Lesznie w pięknej
kamienicy, gdzie znajdują się Apartamenty Leszno,
istnieje od grudnia ubiegłego roku. Jest ona pierwszym w mieście lokalem,
gdzie można spróbować
dań kuchni meksykańskiej,
ale dostosowanych do polskich podniebień. Wśród
potraw, jakich można tutaj spróbować znalazły się
burrito, taco czy fajitas, soki jaritos oraz jumex. Brzmi
niesamowicie? Dlaczegóżby zatem nie sprawdzić, co
kryje się pod tymi fantazyjnymi nazwami?
- Od samego początku pracujemy nad potrawami,

Patio kusi swoją wyjątkowością. Usiądź i poczuj
klimat miasta, próbując meksykańskich potraw.

