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"Złota rączka"
dla seniorów

LESZNO > Osoby powyżej 65. roku ży-
cia będą mogły skorzystać z programu 
przewidującego bezpłatne usługi tak 
zwanej "złotej rączki". Chodzi o specja-
listę, który za darmo będzie pomagał 
usunąć w domach czy mieszkaniach 
różne usterki. Jednak części zamien-
ne seniorzy będą musieli kupić z włas-
nej kieszeni. Zgodnie z zapowiedziami 
program miał ruszyć od lipca. Ale uwa-
ga! Usługi mają być dostępne dla osób, 
które mieszkają w jednoosobowym 
gospodarstwie domowym nieprzekra-
czającym dochodu w wysokości 1600 
złotych netto lub w gospodarstwie 
dwuosobowym, gdzie na osobę przy-
pada maksymalnie 1250 złotych.

Miasto chciałoby 
przystąpić

do programu
"Mieszkanie Plus"

LESZNO > Miasto rozważa przystąpie-
nie do programu rządowego "Mieszka-
nie Plus". Jest on adresowany do tych 
rodzin, które nie mogą dostać miesz-
kania komunalnego, a jednocześnie 
mają zbyt niskie dochody, aby wynająć 
lub kupić lokal na warunkach rynko-
wych. Zgodnie z przewidywaniami ta-
kie mieszkania mogłyby otrzymać też 
osoby, które nie są w stanie dostać kre-
dytu hipotecznego. W ramach progra-
mu funkcjonuje także system dopłat 
do czynszu "Mieszkanie na Start", który 
miałby obowiązywać przez pierwsze 15 
lat. Wysokość czynszu za metr kwadra-
towy byłyby różna w zależności od tego, 
czy chodzi wyłącznie o wynajem, czy 
też przewidywane jest dojście do włas-
ności mieszkania. Takie lokale w ramach 
budynków wielorodzinnych miałby po-
wstać na ulicy Kurkowej w Lesznie. Jed-
nakże miasto na razie sonduje zaintere-
sowanie tematem i prosi o wypełnienie 
ankiety przez osoby, które takim rozwią-
zaniem byłyby zainteresowane. Ankieta 
i więcej informacji na ten temat dostęp-
ne są na stronie leszno.pl.

Leszno z certyfikatem
LESZNO > Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Lesznu 
"Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019". Miasto otrzymało certyfi-
kat, bo wiele zadań zleca do wykonania na przykład spółdzielniom socjalnym, 
a w zamówieniach publicznych zawiera klauzule społeczne. Ponadto miasto 
wspiera i promuje działania obywatelskie na przykład w ramach tak zwanego Ak-
tywnego Obywatelskiego Leszna. Poza tym Leszno jest partnerem dla ośrodka 
ekonomii społecznej Centrum PISOP.

Nowy pomost
CICHOWO > Zgodnie z zapowiedziami pod koniec czerwca na plaży Zacisze 
w Cichowie miał pojawić się nowy pomost. Jego zadaniem jest zastąpić starą 
konstrukcję z lat siedemdziesiątych minionego wieku. Budowa nowego pomo-
stu jest jednym z elementów odnowy wsi.

Gaz trafi do kilku miejscowości
GMINA LIPNO > W Lipnie, Mórkowie i Klonówcu wybudowana zostanie sieć ga-
zowa. Projektowanie sieci ma nastąpić w tym roku, a jej budowa rozpocznie się 
w 2022 roku i potrwa do 2024 roku. Z pisma nadesłanego w tej sprawie do gmi-
ny wynika, że Polska Spółka Gazownictwa widzi uzasadnienie ekonomiczne 
w budowie systemu dystrybucji na terenie wspomnianych miejscowości.

Ulica oficjalnie nazwana
GOŁASZYN > Ulica biegnąca wzdłuż cmentarza otrzymała nazwę. Jej patronem 
został ksiądz Zygmunt Pilawski, wieloletni proboszcz bojanowskiej parafii. Uroczy-
stość nadania nazwy odbyła się 11 czerwca i rozpoczęła się mszą świętą odprawio-
ną na miejscowym cmentarzu. Później symbolicznie odsłonięto tabliczkę z nazwą 
ulicy. Ksiądz Pilawski urodził się w 1913 roku w Czarnkowie, w 1932 roku wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Gnieźnie, w 1938 roku otrzymał święcenia kapłańskie 
i w tym samym roku trafił do parafii w Bojanowie. Po wybuchu wojny w 1939 roku 
opuścił miasto, ale niebawem do niego powrócił. W 1941 roku trafił do Prusic do za-
kładów zbożowych, gdzie potajemnie prowadził posługę duszpasterską. Do parafii 
bojanowskiej powrócił w styczniu 1945 roku i przez pewien czas był jedynym księ-
dzem w okolicy. W 1956 roku ksiądz Pilawski został proboszczem parafii bojanow-
skiej. Funkcję proboszcza pełnił do 1991 roku, zmarł w 1994 roku. Inicjatorem nada-
nia ulicy imienia księdza Pilawskiego jest burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel.

Nowy trakt
 

LESZNO > Oddano do użytku zapo-
wiadaną ścieżkę pieszo-rowerową, 
która połączyła ulicę 17 Stycznia od 
Alei Gwiazd Żużla z ulicą Korcza. Wy-
malowano również przejazdy rowe-
rowe przez ulicę Grunwaldzką (obok 
jednostki wojskowej). Ruch rowero-
wy dopuszczony został też na ulicy 
Korcza obok komendy policji.
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Mieszkania już gotowe
LESZNO > Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało przy 
ulicy Jana Długosza sześć budynków. Mieszkania zostały oficjalnie oddane do 
użytku. Łącznie to 96 lokali o powierzchniach od 31 do 70 metrów kwadrato-
wych. Na nowym osiedlu jest plac zabaw, a z ulicy Kąkolewskiej prowadzi tam 
również nowa droga. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali wiceprezydent 
Adam Mytych, radny Michał Skrzypczak, prezes GTBS Wiesław Wilczkowiak, a tak-
że przedstawiciele wykonawców inwestycji.

Droga została poszerzona
GMINA KRZEMIENIEWO > Zarząd Dróg Powiatowych wyremontował drogę pro-
wadzącą z Garzyna do Drobnina. W ramach prac wzmocniono między innymi 
krawędź jezdni na odcinku około 1,4 kilometra oraz na szerokości 1,6 metra, a na 
poszerzonym odcinku ułożono dwie warstwy asfaltu. Dzięki remontowi szero-
kość drogi wynosi obecnie 6 metrów.

OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Miasto bez plastiku
LESZNO > W mieście rozpoczął się program pod nazwą "Leszno wolne od 
plastiku". Chodzi w nim o edukację ludzi zmierzającą do zaprzestania używa-
nia plastikowych kubków, talerzy, sztućców lub foliowych torebek. W Urzę-
dzie Miasta Leszna już teraz zrezygnowano z plastiku, a wodę podaje się 
w szklanych naczyniach. Zgodnie z zapowiedziami plastików w tej formie 
będzie można używać do 2021 roku. Później będzie to zakazane przez Unię 
Europejską.

Rozdano "Laury Oświaty"
LESZNO > Uczniowie, którzy szczególnie się wyróżniają odebrali "Laury Oświa-
ty". Przyznane zostały one 22 osobom, a wręczał je wiceprezydent Piotr Jóźwiak. 
Wyróżnione osoby są uczniami szkół podstawowych numer 3 i 12, gimnazjów 
numer 4 i 8, a także liceów ogólnokształcących numer 1 i 2, Zespołu Szkół Ekono-
micznych oraz Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Laury zostały przyznane za 
świetne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach w różnym zakresie na szczeb-
lach wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Miejscowość najchętniej odwiedzana
POWIAT LESZCZYŃSKI > Portal branżowy nocowanie.pl ogłosił listę najchętniej od-
wiedzanych miejsc w Wielkopolsce. Została ona opracowana w oparciu o zapytania 
internautów. Liderem listy okazał się Poznań, co nie jest szczególnym zaskoczeniem. 
Na drugim miejscu sklasyfikowano Skorzęcin, a na trzecim - Boszkowo. Na tej samej 
liście na siódmym miejscu znalazło się Brenno, a na dziewiątym - Dominice.

Jagiellońska wyremontowana
LESZNO > Nowa, gładka nawierzchnia i - co najważniejsze - wymieniona sieć kanalizacyj-
na. Ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy ulicami Westerplatte a Prochownia zmieniła 
się nie do poznania. W ramach remontu wykonano parkingi w dawnych zatoczkach au-
tobusowych i wyniesiono przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 10.

Wszyscy radni
"za" prezydentem

LESZNO > Niecodzienny przebieg miała sesja Rady Miejskiej Leszna, która odby-
ła się we wtorek, 25 czerwca. Najważniejszymi punktami obrad było głosowanie 
nad udzieleniem prezydentowi Leszna Łukaszowi Borowiakowi wotum zaufa-
nia (co jest nowością) oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe potyczki w samorządzie, można było spodzie-
wać się gorących dyskusji. Radni opozycyjni postanowili jednak "odciąć grubą 
kreską" to, co było i wyrazili poparcie dla Łukasza Borowiaka. Słowa przełożyły się 
na czyny, czyli w tych okolicznościach na wynik głosowania - wszyscy obecni rad-
ni byli za wotum zaufania oraz za udzieleniem prezydentowi absolutorium z wy-
konania ubiegłorocznego budżetu.
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Szesnaście wydarzeń
i nowa przestrzeń
Pod koniec sierpnia odbędzie się piąta edycja festiwalu Leszno Barok Plus. O jego począt-
kach, zmianach, które zaszły w międzyczasie oraz repertuarze z Rafałem Kotomskim, dy-
rektorem festiwalu (na zdjęciu obok), rozmawia Łukasz Domagała.

- Pierwsza edycja festiwalu Leszno Ba-
rok Plus miała miejsce w Lesznie w 2015 
roku. Czas pokazał, że tego rodzaju 
przedsięwzięcia, krzewiące kulturę wy-
soką, mogą odbywać się niekoniecznie 
w dużych miastach. Na kulturę wysoką 
jest też miejsce w niewielkim Lesznie. 
Patrząc na frekwencję, jest spore zapo-
trzebowanie na takie wydarzenie.

- Anegdotycznie powiem, że kiedyś po jed-
nym z koncertów podeszło do mnie kilka 
osób z Łodzi, które przyjechały na koncert 
włoskiego tenora Marco Beasleya, specjali-
zującego się w muzyce dawnej. Powiedzieli 
tak: niech nam pan zrobi podobny festiwal 
w Łodzi. To pokazuje, że najważniejsza jest 
chęć zrobienia czegoś dobrego, niezależ-
nie od wielkości miasta i jego tradycji mu-
zycznej czy artystycznej. No i oczywiście 
wsparcie samorządu, które w Lesznie jest 
na najwyższym poziomie. Leszno jest mia-
stem, które odwołuje się do tradycji baro-
kowej, chociaż w przestrzeni miejskiej nie 
pozostało zbyt wiele architektonicznych 
śladów tamtego okresu. Naszą wizytówką 
jest ród Leszczyńskich, na którego dworze 
muzyka była obecna, podobnie działo się 
u Sułkowskich. Krótko mówiąc mamy do 
czego nawiązywać. Uważam też, że trze-
ba wysoko stawiać poprzeczkę niezależnie 
od tego, gdzie powstaje projekt artystycz-
ny. Leszno bezwzględnie potrzebowało ta-
kiego festiwalu. Szkoda jednak, że tak mało 
jest przestrzeni przeznaczonych do odbio-
ru muzyki. Potrzebna jest sala koncertowa 
z prawdziwego zdarzenia i na miarę XXI 
wieku. Wydarzenia festiwalowe odbywają 
się często w kościołach, co - niestety - ma 
swoje ograniczenia. Trzeba pamiętać, że 
to miejsca kultu i trudno stawiać pod ścia-
ną ich gospodarzy, mówiąc, że teraz my 
chcemy grać tutaj muzykę. Chciałbym też 
zauważyć, że podczas kolejnych edycji fe-
stiwalu okazało się, że jest absolutnie wspa-
niała publiczność. Zgodnie podkreślają to 
artyści, którzy tutaj przyjeżdżają.

- Może wynika to z faktu, że publiczność 
w dużych ośrodkach jest trochę znudzo-
na, zmanierowana, bo u siebie ma dostęp 
do różnych propozycji, a tutaj, w Lesznie, 
festiwal odbywa się raz w roku?

- To prawda i właśnie dlatego bardzo 

dobrze sprawdza się formuła festiwalo-
wa. Bo festiwal Leszno Barok Plus staje 
się rzeczywistym świętem sztuki, muzyki, 
teatru…

- Na początku odbywał się pod hasłem 
"Miasto Pełne Muzyki". Później - "Mia-
sto Pełne Kultury". Skąd ta zmiana?

- Wynika to ze zmiany formuły. Na począt-
ku Leszno Barok Plus opierał się przede 
wszystkim na muzyce barokowej z pew-
nymi dodatkami. Doszedłem jednak do 
wniosku, że to nie jest dobra droga i szyb-
ko się skończy. Nie ukrywam, że festi-
wal przygotowuje się, zdając się w jakiejś 
mierze na własne wyczucie. Po pierwszej 
edycji poczułem, że trzeba trochę zamie-
szać, zadbać o różnorodność, aby ludzie, 
którzy przychodzą na wydarzenia mieli 
wybór. Z tego powodu zaczęliśmy wpro-
wadzać teatr, performance czy elementy 
tańca nowoczesnego. A skoro, poza mu-
zyką, pojawiły się inne formy ekspresji ar-
tystycznej, festiwal otrzymał nowe hasło.

- Wróćmy do sprawy przestrzeni, o któ-
rych rozmawialiśmy, o braku sali kon-
certowej w Lesznie. Kiedy się temu 
przyglądam, myślę, że muzykę determi-
nuje przestrzeń, w której ona jest grana. 
A jednak muzyka i stary kościół współ-
grają ze sobą.

- Przypominam sobie koncert Michała Sła-
weckiego i Capelli 1547 z programem zło-
żonym z muzyki Georga Friedricha Haendla 
w bazylice pod wezwaniem Świętego Mi-
kołaja. Było widać, że w tym miejscu niesły-
chana muzyka, będąca kwintesencją baro-
ku, wypełnia cudowne barokowe wnętrze 
bogato zdobione rzeźbami czy sztukateria-
mi. Do tego dochodzi fakt, że w tym miejscu 
pochowani są Bogusław i Rafał Leszczyńscy. 
Zatem, naprawdę niezwykłe, barokowe oto-
czenie dla cudownej muzyki!

- Przez moment można było się poczuć 
całą duszą jak kilka wieków temu.

- Tego oczywiście nie da żadna sala kon-
certowa, bo to jest zwykle nowoczes-
na przestrzeń. Z drugiej jednak strony 
posiadanie sali jest ogromnym atutem. 
Mam na myśli większe możliwości 

przeprowadzania prób oraz wy-
godę w zakresie logistycznym.

- Teraz publiczność migru-
je pomiędzy poszczególnymi 
miejscami, co - z uwagi na licz-
bę wydarzeń - nie jest wygodne. 
A trzeba podkreślić, że każdego 
dnia podczas Leszno Barok Plus 
mamy po dwa wydarzenia.

- Rzeczywiście, mamy festiwal mocno na-
sycony wydarzeniami. W ciągu ośmiu dni 
odbywa się szesnaście koncertów i spekta-
kli, co daje nam po dwa dziennie. Jakiś czas 
temu ktoś zapytał mnie, czy to czasem nie 
jest zbyt wiele, czy ludzie nie będą zmę-
czeni? Na szczęście jest zupełnie ina-
czej, a zainteresowanie poszczególny-
mi wydarzeniami utrzymuje się na 
wysokim poziomie.

- Czego możemy spo-
dziewać się w tym ro-
ku podczas festiwalu 
Leszno Barok Plus?

- Mamy mały jubileusz, gdyż to już piąta 
edycja festiwalu. Program jak zwykle jest 
bardzo różnorodny. Zwróciłbym szcze-
gólną uwagę na trzy koncerty i spektakle 
specjalnie stworzone dla festiwalu Leszno 
Barok Plus. Mam na myśli koncert "Zaśpie-
wać Brechta" w wykonaniu Hanny Śle-
szyńskiej, Bartosza Bandury, bardzo zdol-
nego aktora Teatru im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz muzy-
ków pod kierunkiem poznańskiej dyry-
gentki Agnieszki Nagórki. Będą śpiewa-
li songi Bertolta Brechta do muzyki Kurta 
Weilla. Przedsięwzięcie zostało wyreżyse-
rowane przez Pawła Pochwałę, znanego 
dziennikarza telewizyjnego, który z wy-
kształcenia jest reżyserem. Drugi projekt 
to pantomima do muzyki Christopha Wil-
libalda Glucka "Don Juan", w którym wy-
stąpi Warszawskie Centrum Pantomimy. 
To świetny zespół pod kierunkiem Bar-
tłomieja Ostapczuka. Grać będą muzy-
cy pod kierunkiem świetnie znanego na-
szej publiczności, pochodzącego z Leszna 
skrzypka Radosława Kamieniarza. Trzeci 
projekt nosi nazwę "Haendel XXI". Zaśpie-
wają w nim Julia Sawicka i bardzo lubiany 
w Lesznie  kontratenor Michał Sławecki. 

Zespół instrumentalny składa-
jący się z szesnastu muzy-

ków poprowadzi Ni-
kola Kołodziejczyk. 
Projekt jest o tyle wy-
jątkowy, że Haendel 
przearanżowany zo-
stał na coś, co moż-
na nazwać ethno 
jazzem. Tego nigdzie 

wcześniej nie można 
było usłyszeć.

- Czy możemy spo-
dziewać się zmian 
w  przestrzeniach 
festiwalowych?

- Jeden ze spektakli 
w wykonaniu Teatru 

Snów z Gdańska odbę-
dzie się na Nowym Rynku. 
W tym roku rezygnujemy 
z amfiteatru festiwalowe-
go na placu Powstańców. 
Dajemy widzom trochę 

odetchnąć od tej przestrze-
ni, choć mówię to żartem, bo 

miejsce znakomicie się spraw-
dziło i jestem przekonany, że lu-
dzie je pokochali…

- To miejsce budowało 
klimat.

- Tam rzeczywiście 
jest niesamowita at-

mosfera i wiele rzeczy 
w ramach festiwalu Leszno 

Barok Plus wydarzyło się już na placu Po-
wstańców. W przyszłym roku zapewne do 
niego powrócimy. Teraz zobaczymy, jak 
sprawdzi się Nowy Rynek. Już kiedyś testo-
wałem to miejsce w ramach Festiwalu Mia-
sto Grochowiaka i myślę, że to przestrzeń 
warta wykorzystania. Zresztą ma już pew-
ne tradycje jako miejsce widowisk, bo pod-
czas wojny rozbijał się tam cyrk.

- Mówiliśmy o przestrzeniach, o mu-
zyce, ale ważnym dopełnieniem ca-
łości jest odpowiedni prowadzący. 
Mam na myśli Piotra Matwiejczuka, 
muzykologa i dziennikarza znanego 
z anteny Programu II Polskiego Radia.

- Piotr Matwiejczuk przepięknie i z wiel-
kim wyczuciem mówi o muzyce. Moim 
zdaniem jest jednym z wielkich mistrzów 
słowa polskiego. Zakochał się w Lesznie, 
świetnie zna miasto i okolice, z radością 
tutaj wraca. Cieszę się, że z nami pracuje, 
zresztą bardzo pokochała go też leszczyń-
ska publiczność.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Odznaczenia i awanse z okazji
Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka

Przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie odbyły się uroczyste Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Stało się tradycją, że w to najważ-
niejsze święto ratownicy odbierają 
gratulacje za swoją niezłomną po-

stawę, otrzymują awanse na wyższe stop-
nie służbowe, a osoby czy instytucje za-
angażowane lub współpracujące ze strażą 
pożarną przyjmują wyrazy uznania za 
swoje działanie. Dla strażaków każdy rok 
jest inny, każdy stawia przed nimi nowe 
wyzwania, wymagając włożenia większe-
go wysiłku w trudną służbę.
- Wezwań i trudnych działań ratowniczo-

-gaśniczych w ostatnim okresie mieliśmy 
dużo, ale dziś mogę z pełną odpowiedzial-
nością powiedzieć, że po raz kolejny spro-
staliśmy wyzwaniom stawianym naszej 
formacji, za co serdecznie dziękuję - mó-
wił do strażaków Maciej Zdęga, komen-
dant miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Lesznie.
Komendant przypomniał, że leszczyńska 

jednostka stale się unowocześnia, a jed-
ną z największych inwestycji w ostatnim 
czasie było zaadaptowanie budynku ko-
mendy na magazyny przeciwpowodzio-
we. Zadanie zrealizowano dzięki pie-
niądzom przyznanym przez wojewodę 
wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. 
Poza tym straż wzbogaciła się o lekki sa-
mochód ratowniczo-rozpoznawczy, a to 
za sprawą środków pochodzących z mia-
sta Leszna. Poza tym udało się zwięk-
szyć potencjał ratowniczy dwóch jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych 
dzięki przekazaniu im pojazdów. Cięż-
ki wóz otrzymało OSP Leszno-Grono-
wo, a średni - OSP Osieczna. Komendant 
Zdęga podkreślił również, że nie było-
by nowych zakupów i dobrze wyposażo-
nej straży, gdyby nie pomoc materialna ze 
strony samorządów. Największe środki 

płyną z Leszna oraz z powia-
tu leszczyńskiego.
Podczas uroczystości w Lesz-

nie strażakom przyznano me-
dale "Za długoletnią służ-
bę". Złoty otrzymał Grzegorz 
Wolniczak, srebrny - Marek 
Marciniak, a brązowy - Paweł 
Plewa. Poza tym złoty medal 
"Za wzorowe wykonywanie 
obowiązków" otrzymał ko-
mendant Maciej Zdęga. Zo-
stał mu on wręczony podczas 
Wielkopolskich Obchodów 
Dnia Strażaka. Odznaczenie 
nadał prezydent RP Andrzej 
Duda. Brązową odznakę "Za 
zasługi dla ochrony prze-
ciwpożarowej" odebrał Marcin Andersz, 
a brązowy medal "Za zasługi dla pożarni-
ctwa" przypadł Jackowi Napieralskiemu, 
nadleśniczemu z Nadleśnictwa Karczma 
Borowa. Zbiorowy brązowy medal "Za 
zasługi dla pożarnictwa" został wręczony 
przedstawicielom Nadleśnictw: Włosza-
kowice i Karczma Borowa.
W trakcie Centralnych Obchodów Dnia 

Strażaka w Warszawie nominację na 
pierwszy stopień oficerski otrzymali Szy-
mon Kurpisz oraz Paweł Wolniczak, 
a podczas wspomnianych już wcześniej 
obchodów wojewódzkich stopień starsze-
go kapitana przyznano Pawłowi Plewie.
Podczas Powiatowych Obchodów Dnia 

Strażaka w Lesznie młodszym bryga-
dierem został Jakub Stryjak, starszym 
kapitanem - Szymon Angier, a kapita-
nem - Jakub Angier. Aspirantami zosta-
li Adrian Kurpisz, Krzysztof Przezbór-
ski oraz Jędrzej Statuski. Na starszego 
ogniomistrza został mianowany Błażej 

REKLAMA

Jankowski, a młodszymi ogniomistrza-
mi zostali: Paweł Bura, Jakub Golań-
ski, Marcin Klimaszewski, Daniel Ko-
natowski, Tomasz Walkowiak i Paweł 
Wiatrowski. Starszy sekcyjny to Ma-
ciej Pawlisiak i Filip Rolla, a sekcyjny 

- Krzysztof Klak i Tomasz Nicpoń. Star-
szymi strażakami zostali Łukasz Kalitka 
i Tomasz Nowacki.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Lexus Leszno - pierwszy w regionie
salon samochodów klasy premium
Jeżeli klienci przekonani do innowacyjnych i niezawodnych aut Toyoty mogli chcieć czegoś więcej, naturalnym wy-
borem był dla nich Lexus. Od 18 marca samochody tej marki można kupować i serwisować w Lesznie. Nowy salon 
został oficjalnie otwarty na początku czerwca.

Marka premium mó-
wi wszystko. To 
najlepiej wykoń-

czone auta dostępne wy-
łącznie w wybranych lo-
kalizacjach. Do niedawna 
cztery salony zlokalizowa-
ne były w Warszawie, a ko-
lejne w Katowicach, Krako-
wie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Trójmieście oraz Łodzi. Do 
tego grona po raz pierwszy 
dołączyło mniejsze mia-
sto - Leszno. Nie stało się 
tak bez przyczyny. Istnie-
jący od 19 lat salon Toyo-
ty w Lesznie od długiego 

czasu jest jednym z przo-
dujących w kraju jeśli idzie 
o sprzedaż i obsługę klien-
ta. A ci, którzy do Toyoty już 
się przekonali, często prag-
ną czegoś więcej. Może im 
to dać właśnie Lexus, zago-
spodarowujący półkę sa-
mochodów o najlepszych, 
innowacyjnych napędach, 
wyposażonych w najno-
wocześniejsze systemy 
i wykończeniach zaspoka-
jających nawet najbardziej 
wybredne gusta.
- Jesteśmy jednym z pierw-
szych w Lesznie salonów 

samochodowych marki pre-
mium. Mogę powiedzieć z du-
mą, że to właśnie my, jako 
jedenasta autoryzacja w Pol-
sce, otrzymaliśmy zgodę na 
uruchomienie salonu mar-
ki Lexus - mówi w rozmowie 
z "Leszczyniakiem" Jolanta 
Mikołajczak, szefowa nowe-
go salonu Lexus Leszno.
Leszczyński salon dzia-
ła raptem trzy miesiące, 
a już pozyskał 25 klientów. 
To dobrze rokuje na przy-
szłość. Lexus Leszno ma 
ambicje obsługiwać za-
chodnią część kraju oraz 

południowy skraj Wielko-
polski razem z Kaliszem, 
gdzie również znajduje się 
salon Toyota Mikołajczak. 
W Lesznie samochody bę-
dą sprzedawane oraz pod-
dawane serwisowi w au-
toryzowanej stacji. Jak na 
klasę premium przystało, 
klienci o nic nie będą mu-
sieli się martwić. Na ich ży-
czenie samochód zostanie 
odebrany do przeglądu, 
a następnie dostarczony 
właścicielowi we wskazane 
miejsce. Zgodnie z japoń-
ską filozofią marki klient 

nie ma zostać wyłącznie 
obsłużony. Ma poczuć, że 
Lexus zapewnia motory-
zacyjną opiekę na najwyż-
szym poziomie.
Na początku czerwca do-
konano oficjalnego uru-
chomienia salonu Lexus 
Leszno, a znamienici go-
ście mieli okazję zapoznać 
się z całą gamą pojazdów 
marki. Najwięcej emocji 
wzbudziły SUV-y oraz pre-
zentowane przed salonem 
auta o  spor towym 
usposobieniu.

Lexus Leszno | Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 | 64-100 Leszno | tel. (65) 529-37-37 | www.lexus-leszno.pl
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Do zdarzenia doszło na prawym pasie 
jezdni prowadzącej w kierunku Pozna-
nia, niedaleko węzła Leszno Południe.

Rzecz wydarzyła się na początku czerw-
ca w godzinach wieczornych. Płomie-
nie pojawiły się w tylnej części ciągni-
ka siodłowego z podczepioną naczepą. 
Kierowca pojazdu, widząc co się dzieje, 
zjechał na prawy pas drogi. Pożar okazał 
się na tyle zaawansowany, że bez inter-
wencji straży pożarnej się nie obeszło.

- Ogień ugasiliśmy pianą. Poza tym wsku-
tek zdarzenia z pojazdu wyciekł olej, któ-
ry został przez nas zneutralizowany - mó-
wi Dominik Wels z leszczyńskiej straży 
pożarnej.
Na drodze ekspresowej poza strażą po-
żarną interweniowała także policja oraz 
służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Droga została tym-
czasowo zamknięta dla ruchu, a stra-
żacy swoje czynności zakończyli około 
północy.

Zdarzenie spowodowało nie tylko znisz-
czenie kabiny ciągnika siodłowego. 
Uszkodzeniu uległy - pod wpływem 
temperatury - bariera zabezpieczająca 
drogę oraz około 15 metrów kwadra-
towych nawierzchni bitumicznej. Stra-
ty zostały oszacowane na około 100.000 
złotych. Przyczyną pożaru było zwar-
cie instalacji elektrycznej w tylnej części 
ciągnika siodłowego.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Kabina TIR-a stanęła w ogniu na S5,
uszkodzona nawierzchnia drogi

W internecie znalazł skradzione gołębie
i sam ustalił złodziei

Już wiele razy pisaliśmy na naszych 
łamach, że przestępcom przyda się 
wszystko. Tych dwóch, o których ni-
żej, wykazało się szczególną inwencją, 
gdyż ukradli… gołębie hodowlane.

Sprawa nie była wcale prosta i oczy-
wista, a droga do odkrycia, kto stoi za 

przestępstwem, okazała się zawiła. Zaczę-
ło się we wrześniu 2018 roku. Pewnego 
poranka mieszkaniec gminy Włoszakowi-
ce odkrył, że z należącej do niego wolie-
ry połączonej z gołębnikiem zniknęło 50 
gołębi. Stracił przez to 7000 złotych, ale je-
mu wcale nie chodziło tylko o te pienią-
dze. Każdy hodowca jest mocno zżyty ze 

swoimi ptakami, a ich wartość w wymiarze 
niematerialnym trudna jest do jednoznacz-
nej wyceny. Mężczyzna był przekonany, 
że musi pogodzić się ze stratą aż pewne-
go majowego dnia, podczas przeglądania 
internetu, natknął się na ofertę sprzedaży 
trzech sztuk gołębi. Przyglądał się zdjęciom 
z różnych stron i doszedł do wniosku, że za-
oferowane sztuki pochodzą z jego woliery. 
Nie czekając na dalszy rozwój wypadków 
postanowił umówić się ze sprzedającym. 
To był jedyny pewny sposób na potwier-
dzenie, czy znalezione w sieci ptaki są rze-
czywiście okazami z jego hodowli.
- Mężczyzna odkupił gołębie, przyjechał z ni-
mi do domu i wpuścił je do woliery - mó-
wi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP 
w Lesznie.
W tym samym momencie uzyskał po-
twierdzenie, że jego trop był właściwy. 
Gołębie mają znakomity zmysł orientacji 
i z tego powodu w dawnych czasach słu-
żyły do przekazywania korespondencji. 
Tę charakterystyczną cechę ujawniły rów-
nież w wolierze. Od razu zaczęły walczyć 
między sobą, próbując odzyskać te same 

miejsca, które zajmowały przed kradzieżą.
Właściciel ptaków dowiedział się, w ja-
ki sposób mężczyzna, który mu gołębie 
sprzedał, wszedł w ich posiadanie. I tak, 
niczym po nitce do kłębka, ustalił, że 
wcześniej znajdowały się one w rękach 
dwóch mieszkańców powiatu kościań-
skiego. Jak przypuszczał, to mieli być 
złodzieje, którzy z woliery wyprowadzi-
li mu 50 sztuk gołębi. Wtedy do akcji zo-
stała włączona policja.
- Na terenie powiatu kościańskiego doko-
naliśmy zatrzymania dwóch mężczyzn 
w wieku 21 i 22 lat, którzy przyznali się do 
kradzieży ptaków z woliery należącej do 
hodowcy - dodaje M. Żymełka.
Podejrzani wyjaśnili policjantom, że po 
gołębie przyszli dwa razy. Tej samej nocy 
wkroczyli po 30 sztuk gołębi rasy pocz-
towy staropolski, a następnie wrócili i za-
brali 20 sztuk rasy dragon. Ptaki załado-
wali do worków, wywieźli, a następnie 
sprzedali. Złodziejom, za kradzież, grozi 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Okradła
skarbonki

Miała czasami zająć się dziećmi zna-
jomej, a - zupełnie przy okazji - zaję-
ła się regularnym podkradaniem go-
tówki. Mowa o 27-letniej mieszkance 
Leszna, która za niecne czyny ma po-
stawione zarzuty.

Układ był taki, że 27-latka od czasu do 
czasu przychodziła do swojej znajomej, 
aby - pod jej nieobecność - zaopiekować 
się dziećmi. Kiedy realizowała tę prośbę, 
zajęła się też innym, niestety nielegal-
nym działaniem.
- Po jakimś czasie matka dzieci zorientowa-
ła się, że z jej domu giną pieniądze, w tym 
również oszczędności z dziecięcych skarbo-
nek - mówi Monika Żymełka, oficer pra-
sowa KMP w Lesznie.
Po tym odkryciu sprawą zajęła się 
policja. Pokrzywdzona wyliczyła, że 
w ciągu pół roku straciła około 3000 
złotych. Opiekunka, która okazała się 
niezbyt krystaliczna, została zatrzy-
mana przez leszczyńskich dzielnico-
wych. Przyznała się do kradzieży, a te-
raz grozi jej kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Przesiądź się
razem z nami!
Ponad 53 kilometry tras rowerowych i niezliczona długość traktów pieszych na terenie miasta Leszna, niemal 450 miejsc przy (miejskich) stoja-
kach rowerowych, Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów Ibombo, plany wdrożenia systemu roweru miejskiego czy modernizacji lub bu-
dowy kolejnych tras pieszo-rowerowych i wreszcie 8 hybrydowych autobusów marki Volvo, które już we wrześniu będą do Waszej dyspozycji... 
Nie dajcie się dłużej przekonywać – kosztowna i nieekologiczna jazda samochodem nie jest jedyną możliwością przemieszczania się.

Gdy w maju rozpoczynaliśmy 
realizację kampanii „Lesz-
czyńska Eko-Przesiadka”, za 

cel obraliśmy sobie namówienie 
Was do wspólnego działania na 
rzecz zmniejszenia na terenie Mia-
sta emisji dwutlenku węgla i in-
nych zanieczyszczeń. Wspólnie 
z Wami chcieliśmy i nadal chcemy 
wykonać krok ku dobremu. Czy 
nam się to udaje?
Ściśle współpracujemy m.in. 
z przedstawicielami Miejskie-
go Zakładu Komunikacji w Lesz-
nie i Urzędu Miasta Leszna. Na 
profilu Leszczyńska Eko-Prze-
siadka na Facebooku codziennie 

zamieszczamy wpisy mające Was 
przekonać do zmiany postawy 
(zachęcamy do polubienia i śle-
dzenia naszych poczynań). Już 
na tą chwilę stronę zdążyło polu-
bić ponad 400 internautów. Z de-
dykacją dla dzieci i młodzieży, na 
terenie przy Szkole Podstawowej 
nr 12 w Lesznie, zorganizowali-
śmy festyn „Akademia Bezpiecz-
nego Eko-Ruchu” (więcej o nim 
na str. 30). Pomimo doskwierają-
cego upału swoją obecnością za-
szczyciły nas setki rozentuzjazmo-
wanych dzieci, które skrzętnie 
korzystały z bardzo wielu atrak-
cji. Jesteśmy w trakcie produkcji 

cyklu wymownych spotów rekla-
mowych, krótkich acz treściwych. 
Cztery z nich już zostały opub-
likowane (m.in. na wspomnia-
nym profilu na Facebooku), ko-
lejne dwa niebawem ujrzą 
światło dzienne. Ponadto przygo-
towaliśmy mnóstwo grafik pro-
mujących kampanię. Rozdaliśmy 
setki materiałów promocyjnych 
(ulotek, broszur, zakładek do ksią-
żek) i nadal je kolportujemy. Wie-
le uwagi poświęciliśmy promocji 
nowych, hybrydowych autobu-
sów marki Volvo, które w ilości 8 
sztuk są już w Lesznie, a we wrześ-
niu będą kursowały.

Wszystko po to, aby uświado-
mić Wam, że w miarę możliwo-
ści warto zostawić samochody 
w garażu lub na parkingu i po-
stawić na eko-przesiadkę. Wspól-
nie powiedzmy dość wszech-
obecnym spalinom, trującym 
pyłom przeczesującym po-
wietrze, hałasowi, smrodowi, 
wszechobecnym korkom, nie-
kończącym się wydatkom u me-
chanika czy zatłoczonym parkin-
gom. Dla dobra nas wszystkich 
przyjmijmy eko-postawę.
Więcej informacji na temat kampa-
nii znajdziecie na profilu Leszczyń-
ska Eko-Przesiadka na Facebooku.

***

Kampania „Leszczyńska Eko-
-Przesiadka” jest elementem 
projektu pn.: „Promowanie 
czystego transportu miejskie-
go poprzez zakup autobusów 
wraz z budową, przebudową 
i modernizacją infrastruktu-
ry na pętlach autobusowych 
w Lesznie”, dofinansowane-
go ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 
2014-2020.

Jacek Domagała, dyrektor 
Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji w Lesznie: Miasto Lesz-
no zakupiło osiem autobusów 
z napędem hybrydowym mar-
ki Volvo. Ich produkcja ruszy-
ła w roku ubiegłym i już się za-
kończyła - dwa miesiące przed 
czasem. Wszystkie pojazdy są 
po skrupulatnym przeglądzie 
technicznym i zameldowały się 

w Lesznie. Producenci wykona-
li dobrą robotę i wszystko wska-
zuje na to, że z pojazdów i ich 
użytkowania będziemy bardzo 
zadowoleni.
To standardowe, 12-metrowe 
autobusy, z 29 miejscami siedzą-
cymi, mogące pomieścić w su-
mie 90 pasażerów. Mają 3 drzwi 
otwierane do wewnątrz. Są 
oczywiście przystosowane do 

potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Mają wiele udogodnień, 
jak na przykład wi-fi czy porty 
do ładowania urządzeń mobil-
nych. Siedzenia obite są bordo-
wą tkaniną okraszoną grafiką 
leszczyńskiego Ratusza. Kolo-
rystyka karoserii nawiązuje do 
starszego taboru.
Najważniejsze jednak, że auto-
busy wyposażone są w silnik 

spalinowy wysokoprężny z ukła-
dem hybrydowym. Z użyciem 
wyłącznie napędu elektryczne-
go potrafią przejechać nawet 
do 50 procent trasy, co zosta-
ło potwierdzone w testach. To 
wiąże się z ogromnymi oszczęd-
nościami w zużyciu energii (pa-
liwa), a idąc dalej z obniżeniem 
kosztów i z proekologicznym 
działaniem. Dość powiedzieć, 

że w skali roku – uwzględniając 
wszystkie nasze autobusy hy-
brydowe – zużyjemy o około 
50.000 litrów paliwa mniej, ani-
żeli przy użytkowaniu dotych-
czasowej floty.
Autobusy będą kursowały w ra-
mach linii nr 1 i 6. W sierpniu wy-
jadą na leszczyńskie ulice w ra-
mach testów, a od 1 września 
będą już przewozić pasażerów. (3
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Wyzywał kierowcę,
choć nie powinien wsiadać za kółko

Za jazdę bez uprawnień i spowodo-
wanie kolizji odpowie 41-letni miesz-
kaniec gminy Rydzyna. Mężczyzna 
w centrum Leszna doprowadził do 
stłuczki.

Pod koniec maja do leszczyńskiej ko-
mendy zadzwonił mężczyzna, który ulicą 
Narutowicza jechał renault. Na jej jedno-
kierunkowym odcinku, w pobliżu Rynku, 
za cofanie zabrał się kierujący audi A6. 
Auto rodem z Niemiec nie zatrzymało 
się, a efekt cofania był taki, że doszło do 
zderzenia ze stojącym za nim renault.

- Kierowca audi wysiadł z pojazdu, wy-
zwał kierującego, a następnie wsiadł do 
auta i odjechał z miejsca zdarzenia - mó-
wi Monika Żymełka, oficer prasowa KMP 
w Lesznie.
Prowadzący renault zgłosił incydent po-
licji, a ta podczas patrolowania miasta 
natknęła się na opisywane audi. Spraw-
dzenie w policyjnej bazie danych przy-
niosło zaskakujące wnioski. 41-letni 
kierowca audi A6, który spowodował 
kolizję, nie powinien wsiadać za kierow-
nicę. W marcu tego roku zatrzymano 
mu prawo jazdy na trzy miesiące, gdyż 

w Moraczewie w gminie Rydzyna nad-
używał pedału gazu. Wtedy policjan-
ci odnotowali, że zamiast przepisową 
"pięćdziesiątką" jechał przez miejsco-
wość z prędkością 113 kilometrów na 
godzinę. Tym razem sprawa trafiła do 
leszczyńskiego sądu. Mężczyzna od-
powie za spowodowanie kolizji i brak 
dokumentu uprawniającego do kiero-
wania, a także straci uprawnienia na ko-
lejne trzy miesiące.

TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Śmierć na drzewie
Tragiczny w skutkach wypadek w gmi-
nie Poniec.  Kierujący alfa romeo zje-
chał z drogi i uderzył w drzewo. 

Odcinek drogi pomiędzy Grodziskiem 
a Maciejewem nie należy do najgor-
szych, ale dla kierowców bardzo nie-
bezpieczne są drzewa znajdujące się 
w skrajni jezdni.

- Około godziny 2 w nocy odebraliśmy zgło-
szenie o wypadku oraz o nieprzytomnej 
osobie znajdującej się w kabinie pojazdu - 
informuje Marcin Nyczka, oficer prasowy 
Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu.
Ofiara wypadku, a był nią mężczyzna, 
został zakleszczony w zniszczonym sa-
mochodzie. Do interwencji przystąpi-
li wezwani na miejsce strażacy, którzy 

narzędziami hydraulicznymi rozcięli 
wrak pojazdu, a następnie ze środka wy-
ciągnęli poszkodowanego. Do czasu 
przybycia karetki strażacy próbowali 
przywrócić u mężczyzny czynności ży-
ciowe. Niewiele wskórała również załoga 
pogotowia. Obrażenia mieszkańca Go-
stynia okazały się na tyle poważne, że le-
karz stwierdził zgon. Czynności na miej-
scu zdarzenia trwały prawie 5 godzin.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Ciało
na polu

Dokładne badania miałyby dać odpo-
wiedź na pytanie o przyczyny śmierci 
28-letniej mieszkanki Leszna. Zwłoki nale-
żące do kobiety zostały znalezione po ty-
godniu poszukiwań w pobliżu Gronowa.

Leszczynianka zaginęła na początku czerw-
ca. Wyszła z domu o poranku, nie zabiera-
jąc ze sobą żadnych przedmiotów, które 
zwykle ma się przy sobie. Kiedy długo nie 
wracała, jej mąż zgłosił zaginięcie. Wkrótce 
urządzono poszukiwania na duża skalę. Po 
tygodniu ciało kobiety znaleziono na polu 
w rejonie dzielnicy Gronowo.
Z przeprowadzonej sekcji zwłok nie wyni-
ka, jakoby do jej śmierci mogły przyczynić 
się osoby trzecie. Na ciele nie znaleziono 
żadnych śladów, mogących wskazywać na 
taki rozwój zdarzeń.
Pewnikiem jest, że zgon nastąpił kilka dni 
przed odnalezieniem ciała. Być może nowe 
światło na sprawę rzucą wyniki badań tok-
sykologicznych i histopatologicznych. Kie-
dy oddawaliśmy do druku ten numer ga-
zety, nie były one jeszcze znane.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Zrób sobie przepiękny
i wyjątkowo trwały taras
Wiemy, że sprawa tarasów to dla wielu temat drażliwy. Dlaczego? Bo klasyczne płytki zamontowane na ze-
wnątrz na klej nie są wieczne i wielu z Was się o tym przekonuje. Niespodzianki w postaci odklejających się 
płytek pojawiają się na przykład po zimie, gdy gdzieś pomiędzy fugę a płytkę dostanie się woda. Przedsię-
biorstwo Budowlane AMBIT ma jednak lepsze i - co ważne - trwałe rozwiązanie. Jakie? Zachęcamy do lektury.

Firma AMBIT od dłuższego czasu ma 
w swojej ofercie szeroki asortyment 
kamienia. Właśnie tutaj można nabyć 

aglomarmur, marmur, konglomerat kwar-
cytowy czy granit w różnych wariantach 
- polerowanym, płomieniowanym lub 
skórzanym/satynowym. Różnorodność 
kamieni, a także wzorów czy faktur powo-
duje, że są to materiały idealnie nadające 
się do wnętrz. Zależnie od rodzaju kamie-
nia może on zdobić łazienki, a także stać 

produkcji działu kamienia w P.B. AMBIT.
Zdecydowaną zaletą ceramiki zewnętrz-
nej serii Emperor jest szeroki wybór za-
równo w zakresie wzornictwa i kolory-
styki, jak również faktury płytek. Są na 
przykład płytki wpadające w niebieski 
odcień albo takie, które imitują drewno. 
Mając szorstką powierzchnię prezentu-
ją się elegancko i jednocześnie charakte-
ryzują się znakomitymi właściwościami 
antypoślizgowymi. Płytki tarasowe do-
stępne są w różnych rozmiarach, nawet 
bardzo dużych i w dwóch grubościach - 
2 oraz 3 centymetrów. Tych kilka elemen-
tów sprawia, że poza zastosowaniami 
tarasowymi można swobodnie wykorzy-
stać je na przykład do budowy elegan-
ckich podjazdów garażowych. Płytki są 
na tyle masywne, że spokojnie wytrzy-
mają nacisk samochodu osobowego.
Dostępny w P.B. AMBIT produkt  serii 
Emperor jest rozwiązaniem zapewniają-
cym nie tylko estetykę, ale też trwałość. 
Biorąc pod uwagę aspekt ekonomicz-
ny, warto się nad nim pochylić. Dlacze-
go? Bo takie płytki nie są opcją bardzo 
kosztowną, a dodatkowo układa się je 
raz, ale za to na długi czas. I choć zwy-
kłe płytki ceramiczne przyklejane na klej 
mogą kusić ceną, to jednak należy pa-
miętać o problemie, który często zgła-
szają ich użytkownicy. Mowa o częstym 
odklejaniu się, co rodzi za sobą koniecz-
ność ponownego montażu, czyli dodat-
kowych kosztów. W przypadku płytek 
Emperor przy fachowym ułożeniu nie 
ma takiej możliwości. Dodatkowo nie 
wymagają one takiej dbałości jak deska 
tarasowa, co jest kolejnym argumentem 
przemawiającym za zastosowaniem ta-
kiego rozwiązania.
Ekspozycja płytek tarasowych Empe-
ror dostępna jest w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym AMBIT. Warto przyje-
chać, obejrzeć i porozmawiać. Fachow-
cy z AMBIT-u z przyjemnością pomogą 
w wyborze właściwego wariantu.

Przedsiębiorstwo Budowlane AMBIT Sp. z o.o.
ul. Kąkolewska 21 | 64-100 Leszno

T. 65 538-99-07 | E. kamienie@ambit.com.pl

się materiałem na schody czy parapety.
Od niedawna Przedsiębiorstwo Budow-
lane AMBIT wprowadziło do oferty także 
płytki tarasowe, czyli tak zwaną ceramikę 
zewnętrzną serii Emperor, włoskiej firmy 
MAGNA. Jest to obecnie najlepsze rozwią-
zanie w przypadku zastosowań na otwar-
tej przestrzeni, gdzie dużą rolę odgrywają 
zróżnicowane warunki atmosferyczne.
- Takie płytki można układać w podobny 
sposób jak kostkę brukową czy jak pod-
łogę techniczną, która montowana jest 
na specjalnych stopkach. Nie trzeba ich 
fugować, stąd też woda może swobod-
nie przedostawać się przez szczeliny - mó-
wi mówi Dawid Maciejewski, kierownik 

(3
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Zabawy w pięknym otoczeniu
Na przestronnym i przyjemnie zagospodarowanym podwórku Żłobka Brykające 
Brzdące i Przedszkola Glottodydaktycznego "Wesoła Ciuchcia" przy ul. Sienkiewi-
cza w Lesznie odbył się wyjątkowy piknik. W jego ramach przeprowadzony został 
m.in. konkurs, w którym dzieci prezentowały się w różnych, czasami bardzo wy-
myślnych bajkowych strojach. Do swoich kreacji przekonywali jury konkursowe 
nie tylko najmłodsi, ale też rodzice. Zabawy i śmiechu było przy tym co niemiara. 
Każdy uczestnik pikniku mógł coś przekąsić, a dzieci miały czas, aby oddawać się 
zabawom wśród zieleni.

TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Praca dla… zuchwałych
Polska Dystrybucja Budowlana z Krzemieniewa to regionalny lider w zakresie obrotu materiałami budowlanymi i jedyny producent wysokojakoś-
ciowej chemii budowlanej. Spółka trzeci rok z rzędu wyróżniona została tytułem „Diamenty Forbes-a” dla najdynamiczniej rozwijających się firm. 
Stąpając twardo  w realnym biznesie, PDB uruchamia projekt informatyczny „budio.pl”, który ma zdigitalizować zakupy i marketing w branży bu-
dowalnej, a to nie udało się jeszcze nikomu. Według Michała Prałata prezesa zarządu PDB, wyzwanie rzucone potentatom branży budowlanej po-
wiedzie się, gdy uda się skompletować zespół wysokiej klasy specjalistów, przede wszystkim programistów, developerów i digital marketerów.

- Projekt „budio.pl”, zdążył zainteresować 
magazyn Builder, najważniejsze pismo 
branży budowlanej, a Pan trafił nawet na 
jego okładkę. Sukces już jest, czy jeszcze go 
nie ma? 

- Przyciągnięcie uwagi Buildera to dla nas 
kolejne potwierdzenie, że z jednej strony 
branża ciągle czeka na rewolucję tech-
nologiczną, a z drugiej, że założenia na-
szego projektu „budio.pl” są na tyle inte-
resujące, że warto je przedstawić w tak 
prestiżowym medium jak Builder. Nie 
ukrywam, że to wyróżnienie mnie oso-
biście i cały zespół „budio.pl” pod kie-
rownictwem Rafała Gablera, uskrzydliło. 
Publikacja otwarła również drzwi do naj-
większych firm z branży budowlanej oraz 
technologicznej. Ale droga do sukcesu 
jeszcze daleka. Najważniejsze, że jeste-
śmy na właściwej drodze.

- Na jakim etapie jest projekt?

- Projekt realizujemy od czterech lat. Z po-
czątkiem roku wdrożyliśmy wersję Beta 
systemu, który można podejrzeć na pod 
adresem www.budio.pl. Budio będzie naj-
większą internetową bazą produktów bu-
dowlanych w Internecie, ale dodatkowo 
w systemie zaszyte są funkcjonalności któ-
re każdemu uczestnikowi rynku budowla-
nego, hurtowni, firmie wykonawczej, ma-
łemu i dużemu producentowi materiałów 
budowlanych zapewnią znaczące korzyści 
biznesowe. Testujemy je na firmach, któ-
re już zgłosiły się do projektu. Zasilamy też 
serwis danymi z tych firm, a mówimy tu 
o dziesiątkach tysięcy rekordów. To dane, 
które najpierw trzeba pozyskać, następ-
nie zoptymalizować i jeszcze wprowadzić 
do systemu. Skala zadań i tym samym po-
trzeb operacyjnych jest ogromna. Częścią 
projektu jest pierwsza na rynku budow-
lanym aplikacja dedykowana dla budow-
lanych firm wykonawczych. Ta, podob-
nie jak wersja Alfa projektu, trafi na rynek 
w ostatnim kwartale tego roku. Jeśli nie 
będzie niespodzianek.

- To znaczy?

- „Budio.pl” to złożony projekt, kierowa-
ny do całego rynku budowlanego, kil-
kudziesięciu tysięcy podmiotów. Sama 
implementacja danych do systemu to 

gigantyczne zadanie. Aktualnie w „bu-
dio.pl” zaangażowanych jest kilkanaście 
osób i kilka specjalistycznych firm ze-
wnętrznych, a to zbyt mało. Projekt jest 
cały czas rozwijany, pojawiają się nowe 
pomysły i oczekiwania ze strony zainte-
resowanych udziałem firm. Prace progra-
mistyczne są niezwykle wymagające. Nie 
zawsze to co sobie zaprojektowaliśmy 
udaje się wdrożyć, lub spełnia założone 
oczekiwania. Często musimy rewidować 
pomysły, robić kilka kroków do tyłu. Na 
dziś potrzebujemy rozbudować zespół 
o co najmniej kilku specjalistów, przy 
czym nie tylko dysponujących konkret-
nymi kompetencjami z zakresu szeroko 
rozumianego sektora IT i marketingu, ale 
także o odpowiedniej osobowości.

- Mianowicie? 

- Tworzymy coś, czego jeszcze w branży 
budowlanej nikt nie dokonał. A jeśli jesteś 
pierwszy to nie masz odniesienia i nie mo-
żesz uczyć się na błędach innych. Uczy-
my się więc na swoich błędach. To powo-
duje, że nie rozwijamy projektu tak szybko 
jak byśmy chcieli, a często, jak już wspo-
mniałem musimy się cofnąć kilka kroków. 
W trakcie prac pojawiają się więc natural-
ne napięcia i wątpliwości. Takie start up-
-owe środowisko pracy wymaga ludzi 
nie tylko kompetentnych, nie tylko am-
bitnych, ale także ludzi o osobliwej kon-
strukcji psychicznej, w pewien sposób zu-
chwałych, których stawka o jaką walczymy 
będzie ciągle nakręcała. Przecież my tu 

w Krzemieniewie tym projektem rzuciliśmy 
wyzwanie gigantom z branży. Szukamy 
więc ludzi myślących nieszablonowo, także 
tych bez większego doświadczenia, takich 
trochę freaków informatycznych, którzy jak 
trzeba to gotowi są chodzić pod prąd, i któ-
rzy chcą osiągnąć coś wielkiego. W ramach 
naszego młodego zespołu mówimy, że to 
projekt dla zuchwałych, ale stawką nie jest 
złoto, jak w słynnym filmie, tylko fame.

- Udaje się rekrutować takie właśnie 
osobowości?

- Budujemy krok po kroku taki wymarzo-
ny zespół. Programistów uzupełniają han-
dlowcy i marketerzy. Rekrutując nie ogra-
niczmy się geograficznie, ale jako firma 
silnie zakorzeniona lokalnie, w pierwszym 
rzędzie szukamy ludzi z okolic. To dla nas 
w tym projekcie stanowi dodatkowy dresz-
czyk emocji, że w Krzemieniewie, Gosty-
niu czy Lesznie, z dala od dużych aglome-
racji i informatycznych potęg, powstaje coś, 
co ma zmienić reguły gry na konserwa-
tywnym dziś rynku. Chcemy udowodnić, 
że pomysł i otwarty umysł może zrodzić 
owoce wszędzie, także w najmniejszych oj-
czyznach. Dajemy potencjalnym pracow-
nikom coś, czego aktualnie niewiele lokal-
nych firm może zaoferować. Zdobywanie 
unikalnego doświadczenia zawodowego 
i pracę nad nowatorskim start-upem.

- Kogo aktualnie potrzebujecie i czy 
muszą mieć doświadczenie z sektora 
budowlanego?

- Od ręki zatrudnimy programistów, web de-
veloperów, digital marketerów, SEO-wców. 
Doświadczenie sektorowe nie jest konieczne. 
Mamy specjalistów z grupy kapitałowej Pol-
skiej Dystrybucji Budowlanej, którzy poma-
gają poznać i zrozumieć branżę budowlaną. 
Trudniej jest w drugą stronę, bo kompetencje 
których potrzebujemy są unikatowe. 

- Słowem programiści na pokład, 
a właściwie na budowę? 

- Zapraszamy tych, dla których do Do-
liny Krzemowej jest za daleko, ale do 
Krzemieniewa w sam raz. A poważ-
niej mówiąc budujemy coś wielkiego. 
To przygoda zawodowa, w której warto 
wziąć udział. (40/2019)
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Pierwsze wielkie deszcze w tym roku, bez podtopień na 17 Stycznia
Chociaż woda dawała się we znaki mieszkańcom różnych dzielnic Leszna, spokojną głowę mogli mieć mieszkańcy posesji położonych 
naprzeciwko Parku 1000-lecia oraz stadionu żużlowego.

Pierwsze zgłoszenia dotyczące za-
lań leszczyńska straż pożarna ode-
brała 22 maja po godzinie 6 rano. 

Dotyczyły one odcinka ulicy Gronow-
skiej w pobliżu Ronda Gronowo.
- To jest ten obszar, który bardzo czę-

sto podczas opadów ulega zalaniom 
- mówi Szymon Kurpisz z Komendy 
Miejskiej PSP w Lesznie.
Duża ilość wody z jednej strony 

nie była w stanie odpłynąć, a z dru-
giej ciśnienie w studzienkach by-
ło tak duże, że napierająca wo-
da doprowadziła do podnoszenia 
się zabezpieczających je żeliwnych 
pokryw. Droga musiała zostać za-
mknięta i w związku z tym wyzna-
czono objazdy dla kierowców. Kolejne 
zgłoszenia dotyczyły Strzyżewic, gdzie 

REKLAMA

REKLAMA

Woda doprowadziła do czasowego podtopienia przejścia podziemnego przy 
Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie.

Na ulicy Gronowskiej w Lesznie pracowały między innymi służby Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

woda podeszła pod przedszkole. W Grono-
wie straż interweniowała również na ulicy 
Kmicica. Tam odnotowano zalanie jednego 

z zakładów usługowych. Kawałek dalej, 
na ulicy Łowieckiej, do podtopień doszło 
przy garażach, a na ulicy Niepodległości 
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Pierwsze wielkie deszcze w tym roku, bez podtopień na 17 Stycznia

wypompowywano wodę z piwnicy budyn-
ku należącego do sióstr zakonnych.
Podczas intensywnych opadów desz-

czu leszczyńska straż pożarna współpra-
cowała z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji, które rów-
nież podejmowało interwencje w róznych 
częściach miasta. Obfity deszcz dopro-
wadził  na przykład do częściowego za-
lania poddawanego właśnie moderniza-
cji przejścia podziemnego przy Szkole 

Tymczasowy zbiornik utworzony na niezagospodarowanym terenie przy ulicy 17 Stycznia spełnił swoje zadanie, przyjmując nadmiar wody opadowej.

Podstawowej numer 7 w Lesznie. Było 
to spowodowane zanieczyszczeniem kra-
tek odpowiedzialnych za odbiór wód opa-
dowych. MPWiK przyjęło też zgłoszenia 
z ulic Niepodległości, Królowej Jadwigi, 
Zwycięstwa, Święciechowskiej, Leszczy-
nowej i Kurkowej. Problemy dotyczyły 
także nasiąkniętej deszczem, położonej na 
obrzeżach miasta ulicy Kameruńskiej. Tam 
samochody miały problemy z przejazdem.
Podtapiania posesji nie odnotowano na 

ulicy 17 Stycznia w Lesznie, gdzie jeszcze 
w ubiegłym roku podczas obfitych opadów 
deszczu można było oglądać dramatyczne 
obrazki, a mieszkańcy brnęli w wodzie po 
kolana. Tym razem odprowadzona zosta-
ła do tymczasowego zbiornika utworzone-
go naprzeciwko Alei Gwiazd Żużla. Jest to 
również dowód na to, że decyzja o przyję-
ciu takiego rozwiązania była słuszna.
Na skutek intensywnych opadów nie-

bezpiecznie zrobiło się na drogach. Kiedy 

strażacy pompowali wodę w różnych dziel-
nicach miasta, odnotowano dachowanie 
samochodu we Włoszakowicach. Praw-
dopodobnie doszło do tego przez niedosto-
sowanie prędkości do trudnych warunków 
drogowych. W Drzeczkowie intensywny 
deszcz spowodował natomiast oberwanie się 
drzewa, które przewróciło się na jezdnię.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Idea Optyk - większy wybór
w nowej lokalizacji
O wzrok trzeba dbać w sposób szczególny, gdyż to najważniejszy ludzki zmysł. Z tego powodu warto zainwestować w specjalistycz-
ne badanie, a gdy pojawi się taka potrzeba, wybrać okulary wygodne i podkreślające charakter właściciela. W tym wszystkim pomogą 
Państwu specjaliści z Idea Optyk w Lesznie.

Początek leszczyńskiej okulisty-
ki datuje się na 1977 rok, kie-
dy w mieście - z okazji dożynek 
centralnych - powołany został 

do życia pierwszy oddział okulistycz-
ny. Przywilej jego utworzenia otrzymała 
dr Barbara Sowińska. Nowy oddział  zo-
stał utworzony przy ulicy Dąbrowskiego, 
tam, gdzie dawniej znajdował się szpi-
tal zakaźny. Dr Sowińska przez lata pro-
wadziła publiczną okulistykę, a później 
otwarła także własną praktykę. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych urucho-
miła  przy alei 21 Października w Lesznie, 
pod numerem 23, pierwszy mały salon 
optyczny. Do dziś miejsce to związa-
ne jest z okulistyką, gdyż pod tym adre-
sem znajduje się gabinet okulistyczny, 

laboratorium medyczne oraz - tak jak 
przed laty - salonik optyczny.
Kolejny salon optyczny pod auspicjami 
dr Sowińskiej został uruchomiony przy 
ulicy Wolności 4 i pod nazwą Idea Op-
tyk działał tam przez ponad 20 lat. Kil-
ka tygodni temu został przeniesiony 
do nowej, lepszej lokalizacji, do kamie-
nicy przy ulicy Narutowicza 12. Od po-
przedniego punktu to niedaleko, jednak 
dla klientów ważna jest teraz bliskość 
parkingu oraz przestronność nowego 
salonu.
- Dzięki większej powierzchni możemy za-
prezentować szeroką gamę modeli okula-
rów. W ofercie posiadamy marki znanych 
firm: Karl Lagerfeld, Jaguar, Max Mara, 
Ray Ban, Lacoste czy Eva Minge . Dużą 

Optometrysta - jest to osoba, która 
zajmuje się badaniem ostrości wzro-
ku przy pomocy odpowiednich testów 
i z wykorzystaniem specjalnych apa-
ratów. Wypisuje receptę na okulary, 
ale nie zajmuje się leczeniem narządu 
wzroku i wypisywaniem leków. Od te-
go jest lekarz okulista i to zadanie za-
strzeżone wyłącznie dla niego

kontaktowe. Właśnie tutaj wykwalifi-
kowany personel doradzi w wyborze 
oprawki okularowej odpowiedniej do 
przepisanej recepty, a w specjalnym pro-
gramie komputerowym klient będzie 
mógł ocenić grubość soczewek okula-
rowych po oszlifowaniu oraz przekonać 
się, czy takie okulary są rozwiązaniem, 
które klientowi będzie odpowiadać. 
- Mamy również klientów, którzy przycho-
dzą z prośbą o konsultację . Wówczas kieru-
jemy ich do okulistów, którzy z nami współ-
pracują. Są to lekarze: Krystyna Domagała, 
Elwira Wolniak i Małgorzata Grobelna. Jeże-
li okazuje się, że pacjent  wymaga leczenia, 
trafia pod opiekę specjalisty, który - jeśli za-
chodzi taka potrzeba - wypisze również re-
ceptę na okulary - dodaje A. Dymkiewicz.

popularnością cieszą się również:: Maje, 
Ted Baker czy Nike. Wkrótce dołączą do 
nich Tous i Guess. Są również oprawy in-
nych, mniej znanych firm, które zadowolą 
szeroką rzeszę odbiorców również i dzieci. 
Najważniejsze, że klienci zyskali znakomite 
warunki do obsługi indywidualnej. Mogą 
usiąść przy stoliku, obejrzeć różne wzory 
okularów i wybrać odpowiadający im mo-
del - mówi Agata Dymkiewicz, właściciel-
ka salonu Idea Optyk w Lesznie.

Salon Idea Optyk im. dr Barba-
ry Sowińskiej czerpie z najlep-
szych wzorców leszczyńskiej oku-
listyki. To miejsce, gdzie przede 

wszystkim można zrealizować receptę 
na okulary jak również dobrać soczewki 
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Idea Optyk - większy wybór
w nowej lokalizacji

W salonie Idea Optyk istnieje 
również możliwość zbadania 
ostrości wzroku przez opto-
metrystę, gdyż nie w każdym 

przypadku istnieje konieczność badania 
przez lekarza okulistę. Optometrysta jest 

Czy wiesz że?
Nosisz zwykłe okulary, a chciałbyś lub chciałabyś skorzystać z okularów przeciwsło-
necznych? Jest to możliwe. Wystarczy zastąpić okulary soczewkami kontaktowymi 
dobranymi przez specjalistę, a do soczewek dobrać okulary przeciwsłoneczne.

Istnieje również możliwość wykonania okularów korekcyjnych zabarwionych na 
okulary przeciwsłoneczne we własnej korekcji, czyli takie, które chronią przed pro-
mieniowaniem słonecznym, a jednocześnie spełniają rolę zwykłych okularów.

Uwaga! Zmieniliśmy lokalizację. Jesteśmy dostępni na ulicy Narutowicza 12 w Lesznie.

specjalistą, który zajmuje się wyłącznie 
oceną ostrości wzroku, co wykonywane 
jest między innymi na foropterze automa-
tycznym. Urządzenie to dzięki zastoso-
waniu odpowiednich testów pozwala na 
osiągnięcie dokładnego wyniku badania 

bez użycia kropli rozszerzających źreni-
ce. Jest to badanie bezkontaktowe, dlate-
go bezpośrednio po zakończeniu wizyty 
można prowadzić samochód. Później, je-
żeli jest taka potrzeba, specjaliści z salonu 
Idea Optyk zajmą  się przygotowaniem 
odpowiednich okularów-takich, jakich 
oczekuje klient.
Warto zauważyć, że dziś okulary stanowią 

nie tylko pomoc  służącą do korekcji 
wzroku, ale są również elementem wy-
rażającym osobowość właściciela. Do za-
leconych szkieł można dobrać oprawkę, 
która podkreśli charakter pana czy uro-
dę pani. Często traktowane są one ja-
ko element biżuterii. Najważniejsze, aby 
klient zdecydował się na okulary wygod-
ne w użytkowaniu.

Idea Optyk im. dr Barbary Sowińskiej
ul. Narutowicza 12 | 64-100 Leszno | tel. 65 529-90-09
Czynne: pon.-pt. 10:00 - 18:00, sob. 10:00 - 14:00

Al. 21 PAździernika 23 | 64-100 Leszno | tel. 65 520-73-41
Czynne: pon.-czw. 10:00 - 18:00

Tu byliśmy Tu jesteśmy

(4
1/

20
19

)
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Od września z gminy Krzywiń
bezpłatne autobusy do Śremu
Na początek uruchomione zostaną dwa kursy o poranku i dwa w godzinach popołudniowych. Odjazdy autobusów mają zostać tak sko-
ordynowane, aby mieszkańcy gminy Krzywiń mogli dojechać i wrócić nimi z pracy czy szkół.

Temat uruchomienia bezpłatnej ko-
munikacji w gminie Krzywiń nie 
jest nowy, a wizja wprowadzenia 

bezpłatnych kursów pojawiła się po tym, 
jak swoją komunikację rozbudowała po-
łożona po sąsiedzku gmina Śrem. Cho-
ciaż Śrem i Krzywiń leżą administracyj-
nie w różnych powiatach, ze względu na 
bliskość oddziałują na siebie wzajemnie. 
Wiele osób z gminy Krzywiń dojeżdża 
do śremskich zakładów pracy czy szkół. 
Na razie autobus linii numer 16 kończy 
swój kurs w Dalewie, położonym o kil-
kaset metrów od granicy administracyjnej 
gminy Krzywiń. Za sprawą uchwały in-
tencyjnej, a ostatnio również porozumie-
nia zawartego z burmistrzem Śremu, bieg 
linii ma zostać wydłużony aż do Rynku 
w Krzywiniu.
- Bezpłatne połączenia dla mieszkańców 

gminy i turystów mają zostać uruchomio-
ne od 1 września. Pierwsza umowa pod-
pisana została na pół roku. W tym czasie 
będziemy monitorować popularność li-
nii na naszym terenie, a dane statystyczne 
dotyczące ilości pasażerów pozyskiwane 
będą z bramek zamontowanych w pojaz-
dach - mówi Bartosz Kobus, sekretarz 
gminy Krzywiń.
Głównym założeniem komunikacji bezpłat-

nej na odcinku Krzywiń - Śrem jest przewóz 
pasażerów w akceptowalnym czasie.
- Dzięki temu połączeniu z Rynku 

w Krzywiniu na ulicę Piłsudskiego w Śre-
mie będzie można dotrzeć w około 35 mi-
nut - tłumaczy B. Kobus.
Gmina Śrem rozmawia o przedłużeniu 

swoich linii również z innymi ościenny-
mi samorządami. Jeżeli i one wejdą w ten 
projekt, z Krzywinia, zupełnie za darmo, 

choć z przesiadką, będzie można doje-
chać do Kórnika lub Zaniemyśla. Poza 
tym uruchomienie bezpłatnej komunika-
cji ma ułatwić mieszkańcom gminy Krzy-
wiń dotarcie do Poznania. W Śremie będą 
mogli przesiąść się na mikrobusy regular-
nie kursujące do stolicy Wielkopolski.
Bartosz Kobus nie ukrywa, że idealnym 

rozwiązaniem dla gminy Krzywiń było-
by też uruchomienie bezpłatnych połą-
czeń autobusowych z Kościanem, a mo-
że nawet z Gostyniem. W tym pierwszym 
przypadku coś zaczyna się dziać.
- Dla naszej gminy to są ważne tematy. 

Z jednej strony położeni jesteśmy blisko 
większych miast, z drugiej postępująca li-
kwidacja połączeń PKS i brak linii kole-
jowej wywołuje komunikacyjne problemy. 
Nie ukrywam, że wprowadzenie bezpłat-
nej komunikacji publicznej przysłużyłoby 

się również zmniejszeniu ruchu kołowego 
w rejonie Krzywinia - dodaje.
Wdrożenie w gminie Śrem nieodpłatnej 

komunikacji spowodowało, że liczba pa-
sażerów wzrosła prawie trzykrotnie. Wła-
dze Krzywinia liczą, że podobnie będzie 
u nich. Darmowość planowanej komuni-
kacji na odcinku Krzywiń - Śrem oznacza, 
że ani mieszkańcy, ani turyści wsiadają-
cy do autobusu bezpośrednio nie zapłacą 
za przejazd ani złotówki. Nie oznacza to, 
że komunikacja jest zupełnie bezpłatna. 
Koszty związane z eksploatacją autobu-
sów będą ponosić samorządy. Ze strony 
gminy Krzywiń opłaty będą oscylować 
wokół 7500 złotych miesięcznie. Na razie 
linia miałaby być obsługiwana wyłącznie 
w okresie roku szkolnego.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Nowa część Inkubatora Przedsiębiorczości
już oficjanie czynna
Budynek został oddany do użytku na przełomie maja i czerwca. 
Zgodnie z planem znalazły się w nim 33 biura.

Inkubator Przedsiębiorczości jest prze-
strzenią idealną do rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej. Po tym jak okazało 

się, że cieszy się on dużą popularnością, po-
jawiła się myśl o rozbudowie obiektu. No-
wy budynek Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści mógł powstać dzięki dofinansowaniu 
z Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego. Obiekt został wybudo-
wany w standardzie energooszczędnym 
przez przedsiębiorstwo Real Leszno. Trze-
ba przyznać, że prace posuwały się w szyb-
kim tempie.
W nowej części do dyspozycji przedsię-

biorców są 33 biura o powierzchni od 12 
do nawet 26 metrów kwadratowych, któ-
re bardzo szybko znalazły nowych najem-
ców. W budynku wydzielono także miejsce 
na salę kreatywności, gdzie można "doła-
dować akumulatory" i być może wpaść na 
nowe pomysły. Poza tym postawiono na 
strefę coworkingu, czyli przestrzeń,w której 
można wynająć miejsce pracy na godziny.

- Nowy budynek jest odzwierciedleniem 
potrzeb przedsiębiorców. Znajduje się 
w nim wiele elementów odmiennych w od-
niesieniu do starszej części, co wynika ze 
stale zachodzących zmian, z nowych ocze-
kiwań najemców - mówi Anna Dziamska 
z Leszczyńskiego Centrum Biznesu.
Dodajmy, że Inkubator Przedsiębiorczo-

ści jest miejscem, w którym początkujący 
biznes może liczyć na preferencyjne staw-
ki za wynajem pomieszczeń. W pierw-
szym roku zniżka wynosi 75 procent, 
w drugim roku prowadzenia działalności 
50 procent, a w trzecim roku 25 procent.
Wartość projektu obejmującego no-

wą infrastrukturę i usługi Inkubato-
ra Przedsiębiorczości wyceniono na po-
nad 8.700.000 złotych, a dofinansowanie 
ze środków unijnych wyniosło ponad 
6.000.000 złotych.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Wystawa, co wzrusza do głębi
Żołnierz, policjant lub policjantka, TOPR-owiec. Tak, ale przede wszystkim tata lub mama, którzy nie wrócili do domu. W alei Słowackie-
go w Lesznie można było oglądać wystawę przygotowaną przez Fundację Dorastaj z Nami. Organizacja zajmuje się pomocą dzieciom 
bohaterów poległych lub poszkodowanych podczas służby.

Fotografie z opisami zostały zawie-
szone wzdłuż zrewitalizowanego 
odcinka alejki.

- Przejeżdżam tędy codziennie, ale dopiero 
teraz zauważyłam te zdjęcia - powiedziała 
nam jedna z rowerzystek, która przystanęła 
w alejce w drodze do pracy. - Rzeczywiście 
robią wrażenie i zmuszają do refleksji.
Na wystawie znalazło się kilkanaście fo-

tografii z opisami osób, które straciły ży-
cie na służbie. Doszło do tego w różnych 
okolicznościach - podczas wojennej mi-
sji, w trakcie policyjnych działań służbo-
wych czy podczas akcji ratunkowej w gó-
rach. Różne sytuacje, różne okoliczności, 
ale wszystkie zakończone tragicznie. Bo-
haterowie zostali pokazani na zdjęciach 
ze swoimi dziećmi, a każda z tych foto-
grafii opatrzona została opisem oraz datą 
urodzenia i śmierci taty lub mamy.
Wystawa zaprezentowana w Lesznie zo-

stała przywieziona z Warszawy. Chodzi 
w niej o zwrócenie uwagi na losy dzie-
ci, które pozbawione zostały ważnego 

ogniwa, tak bardzo potrzebnego w okre-
sie dzieciństwa oraz okresie dorastania.
- Najbardziej przytłaczające jest, że te 

dzieci będą pamiętać rodziców już tylko 
z opowieści czy zdjęć - skomentowała na-
potkana rowerzystka.
Fundacja Dorastaj z Nami powstała dzie-

więć lat temu i od tego czasu zajmuje się 
wsparciem dzieci poległych rodziców. Mię-
dzy innymi roztacza nad nimi pomoc psy-
chologiczną i funduje stypendia naukowe.

TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Świat w pigułce
Kradzież mostu ważącego 56 ton? W Rosji to możliwe! Komornik ścigający dłużnika w grobie? To możliwe!

Co jeszcze możliwe okazało się w minionym miesiącu? 

Polityka prorodzinna pod lupą

Szwecja, Norwegia, Islandia, Estonia oraz 
Portugalia. Co łączy wymienione państwa? 
Zgodnie z najnowszym raportem UNICEF 
(Fundusz Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Dzieci) to właśnie one prowadzo-
ną najbardziej przyjazną rodzinie polity-
kę. Polska zajęła nieco bardziej odległe 23. 
miejsce. W badaniu wzięto pod uwagę do-
stępność usług związanych z opieką nad 
dziećmi oraz długość pełnopłatnego urlo-
pu rodzicielskiego. Zwrócono także uwagę 
na służbę zdrowia oraz ewentualne wspar-
cie socjalne. Zgodnie z raportem najdłuż-
szy pełnoprawny urlop, w wymiarze 85 
tygodni, gwarantuje Estonia. Zaraz za nią 
znalazły się Węgry (72 tygodnie) oraz Buł-
garia (61 tygodni). Na ostatnim miejscu 
uplasowały się Stany Zjednoczone, które 
nie oferują żadnego płatnego urlopu ro-
dzicielskiego dla matek lub ojców. Zdecy-
dowanie częściej na urlop rodzicielski de-
cydują się matki, choć dostrzegalna jest już 
pewna zmiana na korzyść ojców. W bada-
niu zwrócono także uwagę na przystęp-
ność cenową placówek zapewniających 
opiekę nad dzieckiem. W tym aspekcie bar-
dzo nisko oceniono Wielką Brytanię, nato-
miast najwyżej Czechy, Danię oraz Szwecję. 

Nieplanowany postój na Okęciu

Piloci samolotu rosyjskich linii lotniczych 
Aeroflot byli zmuszeni do awaryjnego lądo-
wania na lotnisku w Warszawie. Na szczęście 

nie chodziło o usterkę, a o… niebezpiecz-
nego pasażera. Zgodnie z relacją Stra-
ży Granicznej na pokładzie znajdował się 
agresywny mężczyzna pod wpływem alko-
holu. Kapitan zdecydował się na awaryjne 
lądowanie po tym, jak awanturnik próbował 
wtargnąć do kokpitu oraz naruszył nietykal-
ność cielesną stewardessy. Na lotnisku oka-
zało się, że Rosjanin miał ok. jednego pro-
mila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Konsekwencje jego zachowania mogą oka-
zać się bardzo poważne - z pewnością otrzy-
ma mandat 500 zł za naruszenie porządku, 
ale także będzie musiał ponieść zwrot kosz-
tów za nieplanowane międzylądowanie. 
Średnio wynoszą one ok. 150 tysięcy złotych 
- choć koszty mogą być znacznie wyższe. 

Nikt nie widział, nikt nie słyszał…

Pierwszą wzmiankę na ten temat przeczy-
tałem w rosyjskiej prasie. Uznałem, że mu-
siałem coś źle zrozumieć. Nic z tych rzeczy, 
kilka dni później informacja o tym zdarze-
niu obiegła cały świat. Co się stało? Zniknął 
fragment mostu kolejowego. Kawałek? Nie, 
brakuje 23-metrowowego odcinka ważące-
go 56 ton! Most kolejowy nad rzeką Umba 
w obwodzie murmańskim był zamknię-
ty od kilku lat. Czasami był jednak wykorzy-
stywany przez okolicznych mieszkańców. 
Pewnego dnia pewien starszy mężczyzna, 
gdy prawie wpadł do wody, zorientował się, 
że most niespodziewanie kończy się w po-
łowie drogi. O sprawie zameldował lokal-
nej społeczności, jednak… nikt się tym nie 

przejął. Do sprawy powrócono pod koniec 
maja, gdy mieszkańcy Półwyspu Kolskiego 
zorientowali się, że… mostu już praktycznie 
w ogóle nie ma. Szybko uznano, że widocz-
nie musiał się zawalić przy zderzeniu z lodo-
łamaczem. Dociekliwi dziennikarze portalu 
VK odkryli jednak, że w pobliżu znajduje się 
kolejny most. Ten był w stanie nietkniętym. 
Pewna starsza kobieta nie wytrzymała i po-
stanowiła sprawę zgłosić policji w Kirowsku. 
Policjanci uznali jednak, że widocznie właści-
ciel mostu postanowił sam go rozebrać. Nie-
stety. Mostem nikt nie zarządza i prawdopo-
dobnie należy do państwa. Policja wszczęła 
dochodzenie. Zgodnie ze wstępnym rapor-
tem kradzieży dokonywali krok po kroku... 
drobni zbieracze metalu. Winna po części 
została też lokalna społeczność, która “mo-
gła lepiej pilnować wspólnego mienia”.

Komornik aż po grób

Tym razem trochę czarnego humoru, rów-
nież z Rosji. O komornikach z Astrachania 
już od dawna krążyły legendy. Mówiło się, 
że są bezwzględni, bezduszni oraz do gra-
nic możliwości skuteczni. Pewnego dnia 
otrzymali polecenie wyegzekwowania ali-
mentów od… grabarza. Próbowali przez 
ponad miesiąc zastać go w domu, jednak 
zawsze bezskutecznie. Pewnego razu, za na-
mową sąsiadki grabarza, udali się na pobli-
ski cmentarz, gdzie rzekomo miał tego dnia 
pracować. Gdy tylko mężczyzna zauważył 
zbliżających się komorników, postanowił… 
wskoczyć do grobu, który właśnie kopał, 

a następnie zaczął udawać nieboszczyka. 
Sprawa zakończyła się interwencją policji, 
która musiała wydobyć dłużnika zza grobu. 
Efekt? Mężczyzna otrzymał mandaty za: na-
ruszenie porządku publicznego, zbeszczesz-
czenie grobu, notoryczne unikanie komor-
ników, obrazę funkcjonariuszy publicznych 
itd. Łącznie wyszło dwanaście wykroczeń. 

Hulajnogowy problem

Szwedzka Agencja Transportu apelu-
je o wprowadzenie zakazu ruchu dla 
elektrycznych hulajnóg. Powodem jest 
śmierć 27-letniego mężczyzny, który 
w Helsingborgu został potrącony w trak-
cie jazdy na hulajnodze przez przejeż-
dżający samochód. Właścicielem po-
jazdu (zgodnie ze szwedzkim prawem) 
była firma VOI, która rozmieściła hulaj-
nogi w mieście dzień wcześniej. Obec-
nie jej przedstawiciel współpracuje z po-
licją. Raczej wyklucza się, aby wypadek 
był spowodowany awarią systemu ha-
mowania w hulajnodze. Negatywnie 
o zdobywającym na popularności po-
jeździe wypowiada się także Szpital Uni-
wersytecki w Malmö. Dyrektor szpita-
la zaznaczył, że w ostatnich tygodniach 
drastycznie zwiększył się napływ pacjen-
tów narzekających na urazy związane 
z poruszaniem się na hulajnodze. Spra-
wa dotyczy Szwecji, jednak z pewnością 
mogłaby wydarzyć się także w Polsce. 

TEKST: KAMIL DUDKA
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W Restauracji "U Kasi"
smaki takie jak dawniej

Klienci, którzy przychodzili tutaj jako nastolatkowie, dziś wracają ze swoimi latoroślami, aby przypomnieć sobie wakacyjne sma-
ki dzieciństwa. Wciąż odnajdują tą samą jakość i niezmienioną, sprawdzoną recepturę dań serwowanych w Restauracji "U Kasi" 
w Boszkowie. Aż trudno uwierzyć, że firma działa już 30 lat!

Był rok 1989, kiedy w Boszkowie przy 
ulicy Dominickiej w małym punkcie 
ulokowanym w przyczepie kempin-

gowej zaczęto serwować hot-dogi i zapie-
kanki. W tamtych czasach to była nowość, 
to było coś, czego oczekiwali wypoczywa-
jący w Boszkowie. Jakże inne były to dania 
w porównaniu do tego, co serwowano po-
wszechnie. Przed budką ustawiały się długie 

poszerzyła ofertę gastronomiczną. Wtedy 
wprowadzono frytki oraz hamburgery.
- Byliśmy wówczas pierwszym punktem 
w Boszkowie z taką ofertą - wspomina 
Katarzyna Szczepaniak.
Niedługo do listy dań dołączył gyros 
w picie oraz w zestawach obiadowych. 
Co wtedy się wyprawiało! Przed punk-
tem ustawiały się tak długie kolejki, że 

Przez 30 lat potrawy nie zmieniły się 
w smaku ani trochę, ale to zasługa te-
go, że firma nie idzie na skróty. Wszyst-
ko, co serwowane jest klientom "U Kasi", 
opiera się na naturalnych produktach od 
sprawdzonych dostawców. Niezmienio-
na została również receptura przypraw 
do gyrosa, którą pani Katarzyna od 30 lat 
przygotowuje tak, jak dawniej, z wyko-
rzystaniem takich samych ziół.
W 2002 roku firma przeniosła się w nowe 
miejsce - na ulicę Dominicką 16. Jest tutaj 
rozbudowane zaplecze gastronomiczne 
i zdecydowanie więcej przestrzeni, dzię-
ki czemu klientom można było zapewnić 
ogródek na 150 miejsc. Od tamtej pory 
Restauracja "U Kasi" stała się charaktery-
stycznym punktem letniskowej miejsco-
wości. Zmiana lokalizacji zbiegła się w cza-
sie z kolejnym poszerzeniem oferty. Poza 
kultowymi daniami wprowadzono mięsa 
z grilla, ryby smażone w zestawach obia-
dowych oraz zupy. Od trzech lat w Restau-
racji "U Kasi" podawane są też tradycyjne 
zestawy obiadowe.
Od tego roku firma postawiła na pizzę. Cho-
ciaż w Restauracji "U Kasi" można jej było 
skosztować od dawna, od tego sezonu jest 
wytwarzana dokładnie tak, jak robi się to 
we Włoszech - w oparciu o włoską receptu-
rę i włoskie składniki. Ciasto wypiekane jest 

Boszkowo-Letnisko
ul. Dominicka 16

Restauracja "U Kasi" - tutaj przyjemnie spędzisz czas w miłym otoczeniu.
kolejki, gdyż każdy chciał spróbować sma-
kołyków, będących powiewem Zachodu.
Po dwóch latach działalności punkt prze-
niósł się w inne miejsce - odtąd mieś-
cił się w drewnianym, stacjonarnym 
budyneczku. Wraz z przenosinami właś-
cicielka punktu, Katarzyna Szczepaniak, 

obsłudze aż trudno było nadążać z wy-
dawaniem dań.
- Gyros w picie stał się naszym kultowym 
przysmakiem. Te same osoby, które w tam-
tych czasach do nas przyjeżdżały, wracają 
również dzisiaj, ale już z dziećmi, chcąc znów 
zjeść tamto danie - opowiada właścicielka.

teraz w specjalnym piecu do pizzy, dlatego 
smakuje dokładnie tak, jak w Italii.
Restauracja "U Kasi" to nie tylko pyszne 
dania i smaki takie, jak dawniej. To rów-
nież sprawdzeni kucharze i obsługa, któ-
ra wie, że liczą się wysokiej jakości skład-
niki. Niezmiernie ważne jest również 
bezustanne wsparcie ze strony obsługi 
oraz rodziny pani Katarzyny. Dzięki te-
mu firma wznosi się na coraz wyższy po-
ziom, starając się zapewnić klientom to, 
co najlepsze. Przy okazji wspomnijmy, że 
Restauracja "U Kasi" jest jednym z tych 
miejsc, gdzie stawia się na lokalne pro-
dukty. Przyjedźcie i sprawdźcie, co ta-
kiego można skosztować. Nie będziecie 
żałować.

(4
2/

20
19

)
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40 lat firmy Werner Kenkel, czyli odpowiedź na pytanie jak żyć i pracować z pasją

Gospodarcze cuda obok nas
Wtorek, godzina 11:30, Krzycko Wielkie, siedziba spółki Werner Kenkel, największej firmy w powiecie leszczyńskim. Po rozmowie na temat historii firmy czas na zwiedzenie zakładu i poznanie tajników bieżącej działal-
ności. Z zachowaniem wszelkich zasad BHP wchodzimy do pierwszej hali. „I to się nazywa hala” pomyślałem pełen podziwu. Jak wzrokiem sięgnąć, wszędzie stosy tekturowych opakowań i olbrzymie maszyny produku-
jące kolejne. Pomiędzy nimi mniejszy osprzęt, nowoczesne  komputery i oczywiście ludzie stanowiący najistotniejszy element w całej tej tekturowej układance. Praca wre. Rozglądam się kilkukrotnie. Ruszamy…

- Werner Kenkel. To on wszystko zapo-
czątkował. W 1979 roku miał trzech pra-
cowników, wynajęty garaż i - jak się po 
latach okazało - niezwykłą smykałkę do 
interesów i świetny pomysł na biznes. Za-
łożył firmę skoncentrowaną na produk-
cji tektury falistej i opakowań, która po 10 
latach zatrudniała już 150 osób! - opo-
wiada z wielkim szacunkiem Antoni Sa-
mol, przedstawiciel firmy Werner Ken-
kel. - W międzyczasie prowadził już kilka 
innych przedsięwzięć biznesowych, ale 
dopiero tektura i opakowania okazały się 
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. To 
od początku firma rodzinna, Werner szyb-
ko zaangażował w jej rozwój swoich sy-
nów – Adama i Damiana – którzy dzisiaj 
z powodzeniem kontynuują dzieło świę-
tej pamięci ojca. Stawiamy na ciągły, acz 
stabilny rozwój. Nie boimy się o przy-
szłość. O naszej sile, podobnie jak przed 
czterdziestoma laty, stanowią przede 
wszystkim ludzie. To dzięki załodze sytu-
acja firmy daje powody do zadowolenia.

***
Przeczesujemy główną halę produkcyj-
ną – zakład fleksograficzny. Mijają nas 
następni pracownicy, wszyscy życzliwi 
i uśmiechnięci. Nie mam wątpliwości, 
że panuje tutaj doskonała atmosfera. 
Z drugiej strony, wszyscy, bez wyjątku, 
sprawiają wrażenie profesjonalistów. 
Wiedzą, po co tutaj są i co mają robić.
Podążamy wzniesionym pomostem 
przecinającym niemal całą halę. Po-
konywanie kolejnych metrów jest 
sprawne i bezpieczne. Po prawej stro-
nie nie tyle tysiące, co miliony tekturo-
wych arkuszy, podwalin pod rozmaite 
opakowania. Po lewej spektakularne 
maszyny mierzące po kilkadziesiąt 
metrów. W tekturowych arkuszach 
wykrawają szablon danego opakowa-
nia. Kolejne sprzęty, nieco bardziej od 
nas oddalone, wykonują druk najwyż-
szej jakości.
Każdy proces jest stale monitorowa-
ny. Przy pomoście umieszczono moni-
tory, które w czasie rzeczywistym pre-
zentują szczegóły na temat produkcji 
(np. ile opakowań w danej maszynie 
już wyprodukowano, jakie jest tempo 
prac, za ile minut będzie przerwa itd.). 

***
Pierwszy zakład produkcyjny firmy Wer-
ner Kenkel powstał przy ul. Rzemieślni-
czej we Włoszakowicach. Szybki rozwój, 
stale powiększające się grono klien-
tów i co za tym idzie rosnące potrze-
by produkcyjne doprowadziły do bu-
dowy następnych. Najpierw, w 1996 
roku, właściciele firmy wykupują nie-
ruchomość po likwidowanym Państwo-
wym Ośrodku Maszynowym w Krzycku 
Wielkim. Nowe możliwości produkcyj-
ne otwierały kolejne drzwi. I następne. 

Zakład fleksograficzny w Krzycku Wielkim w latach dziewięćdziesiątych...

Pozycja firmy na rynku stawała się coraz 
mocniejsza.
- Z niemieckiej upadającej fabryki ściągnię-
to pierwszą tekturnicę. To był tak zwany „skła-
dak”. Pracownicy Werner Kenkel sami rozkręca-
li maszynę, a potem, już na miejscu, składali ją 
z powrotem. Niemcy nie wierzyli, że im się uda. 
Obaw było co niemiara. Ostatecznie maszy-
na przez lata spisywała się na medal i… z te-
go co wiemy, spisuje się nadal, tyle że w Brazy-
lii. W 2008 roku została sprzedana tamtejszym 
przedsiębiorcom, a jej miejsce w Krzycku Wiel-
kim zajęła nowa tekturnica marki Fosber - rela-
cjonuje Antoni Samol.
Najnowsza tekturnica, najnowocześniej-
sza linia produkcyjna w branży, to dzieło nie-
mieckiego producenta BHS. W 2016 roku 
zamontowano ją w kolejnej, specjalnie wybu-
dowanej hali produkcyjnej. Wytwarza tekturę 
w niezwykłym tempie – bagatela – 450 me-
trów na minutę! To z kolei, w połączeniu z wie-
loma innymi czynnikami, daje możliwość 
produkcji milionów opakowań dziennie.

***
Mijając tekturowe stosy i wysokiej ja-
kości maszyny, schodzimy z pomo-
stu. Przed naszymi oczyma ukazuje 

się „kuchnia kleju”, czyli dział produk-
cji odpowiedzialny za przygotowanie 
kleju do produkcji tektury. Z wielkich 
zbiorników klej, z pomocą rurociągu, 

Piknik z okazji 40-lecia firmy Werner Kenkel. Na tę okoliczność firma wykona-
ła replikę samolotu polskiej produkcji z lat 30tych – PZL P.11c w skali 1:1. Oczy-
wiście z tektury.
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...i ten sam zakład obecnie.

Piknik zorganizowany na leszczyńskim lotnisku z okazji 40-lecia firmy był dla 
załogi Werner Kenkel jedną z wielu okazji do integracji i wspólnej zabawy.

transportowany jest bezpośrednio 
na linię produkcyjną. Rozwiązanie 
robi wrażenie, podobnie zresztą jak 
obieg zamknięty wody (wykorzysty-
wana przy produkcji woda trafia do 

firmowej podczyszczalni, a potem 
używana jest ponownie), recykling 
tekturowych odpadów powstają-
cych w trakcie produkcji (po spraso-
waniu i uformowaniu w baloty tiry 

codziennie wywożą „resztki” do wy-
twórni papieru) czy – tak z innej becz-
ki – zaplecze socjalne zakładów. Nie 
dziwi, że pracownicy czują się w tej fir-
mie bardzo dobrze.

Wracając do mojej podróży, przeczesuje-
my halę dalej. Mijamy olbrzymie ilości 
wykrojników. Ile ich jest, tego nie wie 
nikt, poza - rzecz jasna - działem przy-
gotowalni Werner Kenkel. Warto mieć 
na uwadze, że niemal każde opakowa-
nie produkowane na skalę przemysło-
wą ma osobny, unikalny wzór. Ażeby 
dany wzór wyprodukować, potrze-
ba odpowiedniego wykrojnika. Sami 
więc policzcie ile ich może być po 40 
latach działalności firmy…

***
Pod zielono-czarnym szyldem powsta-
ją przestrzenie produkcyjno-magazyno-
we. W 2010 roku w Krzycku, w sąsiedztwie 
ogromnego zakładu fleksograficznego, po-
wstaje zakład wykonujący nadruki meto-
dą offsetową. Oferta firmy staje się jeszcze 
atrakcyjniejsza i pełniejsza, a z czasem uzu-
pełniona także o najnowocześniejszą tech-
nologię zadruku opakowań – druk cyfro-
wy. Wcześniej dochodzi do innych bardzo 
ważnych wydarzeń…
- Jedną z cech branży papierniczej są sto-
sunkowo wysokie koszty transportu w sto-
sunku do przychodów. Stąd też właściciele 
firmy postawili na dywersyfikację lokaliza-
cyjną i stworzenie nowego zakładu w in-
nym mieście, w innej części kraju. Klam-
ka zapadła w 2012 roku, postawiono na 
Bochnię w województwie małopolskim. 
Dwa lata zajęło uregulowanie wszelkich 
kwestii formalno-projektowych oraz bu-
dowa zupełnie nowego zakładu. Powstał 
w strefie aktywności gospodarczej, która 
po inicjatywie ze strony firmy Werner Ken-
kel zaczęła tętnić życiem. 1 kwietnia tego 
roku obchodziliśmy pięciolecie naszego 
małopolskiego zakładu – opisuje Samol.
W Bochni zatrudnionych jest obecnie 
prawie 300 pracowników, a w dwóch za-
kładach w Krzycku Wielkim w sumie po-
nad 1200. Cała załoga liczy zatem blisko 
1500 osób, a doliczając pracowników 
sezonowych jeszcze więcej. Obok tych 

Występy podczas imprezy charytatywnej "Bukówieckie Lotanie".

ciąg dalszy
na następnej stronie
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liczb nie sposób przejść obojętnie.

***
Następne zaplecze magazynowe. 
A potem kolejne maszyny, tym razem 
składarko sklejarki. No i ci mili ludzie, 
uśmiechnięci i jednocześnie bardzo 
zaangażowani w skrupulatne wyko-
nywanie swoich zadań.
Zawracamy. Krocząc ku tekturni-
cy BHS (prawdziwy potwór!), mija-
my „tramwaj” będący sercem syste-
mu transporterów taśmowych. To 
z jego pomocą, a także kilkudziesię-
ciu operatorów wózków widłowych, 
transportowane są niepoliczalne 

Zakłąd fleksograficzny jest ogromny. Logistykę pracowników znacznie uła-
twia wyniesiony pomost.

wręcz tonaże tektury i gotowych 
opakowań.
Przed nami wielkie role papieru wa-
żące po około 3,5 tony każda, które 
zaraz, jak gdyby nigdy nic, zostaną 
„skonsumowane” przez nowoczes-
ną tekturnicę. Takiemu laikowi jak 
mi trudno uwierzyć w to, co widzę 
i czego jestem świadkiem. Wiem, że 
się powtarzam, ale to naprawdę robi 
wrażenie.

***
40 lat minęło. Miejsce wynajętego 
garażu zajęły trzy potężne zakłady 
produkcyjne, o sile załogi stanowią 
nie 3 lecz 1500 osób, a mały, lokalny 
zakład ewoluował do roli branżowe-
go potentata nie tylko w skali kraju, 
ale i Europy. Co dalej?
- Spokój, konsekwencja, stabilny roz-
wój i troska o to, co już udało się stwo-
rzyć, przede wszystkim o zespół wspa-
niałych ludzi. Werner Kenkel miał wizję 

firmy, w której człowiek jest najważniej-
szy. Jego synowie tą wizją zostali zara-
żeni. Teraz możemy być dumni z faktu, 
jak sami pracownicy oceniają praco-
dawcę. To dla właścicieli i kadry zarzą-
dzającej najważniejsze i najcenniejsze 
wyróżnienie – mówi Antoni Samol.
Najważniejsze, ale nie jedyne. O po-
zytywnych opiniach, sukcesach, cer-
tyfikatach i nagrodach dla firmy Wer-
ner Kenkel i jej pracowników można 
by mówić bez końca. To nie żaden 
domek z kart, lecz tekturowa potę-
ga, którą – o czym świadczą wszelkie 
znaki na niebie i ziemi – czekają ko-
lejne lata prosperity. To nasza lokal-
na duma i wzór dla innych przedsię-
biorstw. I niech tak pozostanie przez 

kolejne dziesięciolecia albo i dłużej.
A co do pracowników, dość powiedzieć 
że Werner Kenkel to jedna z nielicznych 
dużych firm mogąca pochwalić się bar-
dzo niskim wskaźnikiem fluktuacji kadr. 
Kto tutaj zacznie pracować, zadowolo-
ny zostanie na dłużej. Każdy ma tutaj 
prawo głosu, każdy może się rozwijać 
i awansować. Troska o pracownika jest 
widoczna na każdym kroku. Nie bez po-
wodu pracują tu całe rodziny, a o tych, 
którym w Werner Kenkel dane jest do-
czekać emerytury, firma nie zapomi-
na. Emerytowani pracownicy od kilku 
lat spotykają się z przedstawicielami fir-
my na wigilijnych kolacjach. W połowie 
czerwca byli również gośćmi wielkiego 
pikniku, który firma zorganizowała dla 
pracowników i ich rodzin z okazji 40-le-
cia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

***
Opuszczamy zakład fleksograficz-
ny, krótki spacer i  docieramy do 

zakładu offsetowego. „Wita mnie” 
kilkumetrowa, kartonowa gło-
wa. Dla mnie to dzieło sztuki obra-
zujące skrupulatność i dążenie do 
perfekcji.
Na regale wystawka wybranych opa-
kowań. Każde zupełnie inne, każde 
efektowne. Wśród nich okazy, któ-
re dawały nagrody i wyróżnienia na 
światowych konkursach. Projektan-
ci i konstruktorzy Werner Kenkel wy-
kazują się niebywałą kreatywnością. 
Prawdziwy majstersztyk.
A sam zakład offsetowy, jakby to po-
wiedzieć, „po staremu”, a więc po-
dobnie jak w poprzednim nowo-
czesne maszyny, produkcja pełną 
parą, zapracowani pasjonaci, wy-
druki najwyższej jakości… nic, tylko 
podziwiać.
Tak sobie myślę, że w tej firmie ni-
czego nie brakuje. Nie ma słabych 

punktów. Pozycja spółki na rynku 
absolutnie niezagrożona, liczba za-
mówień napawająca optymizmem, 
produkty najwyższej jakości, nowo-
czesny i bardzo rozbudowany park 
maszynowy, trzy sprawnie funkcjo-
nujące zakłady, zadowoleni i zaan-
gażowani pracownicy, troska o śro-
dowisko, organizacja na tip-top… 
czego chcieć więcej? Dodajmy do 
tego bardzo dobrą sytuację na ryn-
ku opakowań (dzisiaj w zasadzie 
wszystko mamy opakowane) i popu-
laryzację postawy proekologicznej 
(papier – tak!, tworzywa sztuczne – 
nie!), a mamy przepis na dalsze suk-
cesy. I właśnie tego, po tej krótkiej, 
acz niezwykłej przygodzie w branży 
opakowań, z całego serca całej zało-
dze Werner Kenkel życzę. I gratulu-
ję bo dokonaliście już bardzo wiele. 
Prawdziwe, gospodarcze cuda.

ciąg dalszy
z poprzedniej strony

Werner Kenkel to nie tylko wzór dobrego pracodawcy, ale i krajowy potentat 
w branży opakowań.

Tekturnica BHS skleja trzy- i pięciowarstwową tekturę w niesamowitym tem-
pie 450 metrów na minutę.
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I już po eurowyborach
Zakończone już wybory do Europarlamentu cieszyły się w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej, ogromnym zainteresowa-
niem. Jednocześnie w niektórych państwach członkowskich przyniosły dość niespodziewane wyniki. Wybory do Parlamentu Eu-
ropejskiego w Polsce zostały już dość szeroko skomentowane, dlatego skupię się na rezultatach w innych, wybranych państwach. 

FRANCJA

Bezsprzecznie największym przegranym wyborów 
okazał się Emmanuel Macron. Jego partia, Republiko 
Naprzód! (LREM), uzyskała tylko 22,5% głosów. Jed-
nym punktem procentowym wygrała eurosceptyczna 

oraz prawicowa partia Marine Le Pen. Mimo że poraż-
ka Macrona jest naprawdę minimalna, to jednocześ-
nie świadczy o znacznym spadku jego popularności. 
Na ten moment nie ma szans na reelekcję. Na trzecim 
miejscu uplasowała się partia ekologiczna - Zieloni - 
z poparciem ponad 13 procent głosów. 

NIEMCY

Część publicystów w Niemczech spodziewała się bardzo ni-
skiego poparcia dla rządzącej obecnie partii Angeli Merkel 
CDU/CSU. Ostateczne wyniki okazały się inne. Chadecki blok 
zdobył 29 mandatów, czyli o pięć mniej niż poprzednio. Re-
welacyjny wynik osiągnęła partia Zielonych. Po przeliczeniu 
głosów otrzymała aż 21 miejsc. Socjaldemokratyczna partia 
(SPD) straciła natomiast aż 11 miejsc. Choć nie jest to zasko-
czenie, ponieważ była partia Martina Schulza wciąż jest po-
grążona w głębokim kryzysie wewnętrznym. Nacjonalistycz-
na Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła 11 proc. głosów (11 
miejsc). Postkomunistyczna partia Lewica uzyskała 5,5 proc. 
głosów. Wynik jest o tyle ciekawy, że 85% wszystkich głosów 
oddanych na powyższą partią oddano na byłym terytorium 
NRD. W Niemczech nie obowiązuje próg wyborczy, dlatego 
po jednym miejscu uzyskały też takie, nieco egzotyczne, partie 
jak: Partia Ochrony Zwierząt, Ekologiczna Partia Demokra-
tyczna, Niemiecka Partia Rodzin, Volt oraz Piraci. 

CYPR

Ze względu na dość skomplikowaną sytuację polityczną 
oraz społeczną wybory na Cyprze zawsze budzą zaciekawie-
nie. Tradycyjnie zwyciężyło konserwatywne Zgromadze-
nie Demokratyczne (DISY) z wynikiem 29,02 proc. Pew-
ną konsternację wzbudził wynik neonazistowskiej Partii 
Elam - trochę ponad 8 proc. głosów. Trzeba jednak pamię-
tać, że nie jest to partia odwołująca się do metod nazistow-
skich. Opiera się natomiast na wartościach skrajnie nacjo-
nalistycznych oraz prawicowych, chociaż niekiedy na ich 
wiecach można dostrzec swastyki. Z pewnością jest to bar-
dzo kontrowersyjna partia. Na Cyprze padł także rekord. 
W małej wiosce Kotsiatis, w pobliżu Nikozji, głos oddała 
104-letnia Eleni Hadjihanna - prawdopodobnie najstarsza 
wyborczyni. Przy okazji warto podkreślić, że wybory na Cy-
prze odbywają się tylko w południowej części - greckiej. 

FINLANDIA, SZWECJA I DANIA

W Skandynawii raczej bez większego zaskoczenia. Warto od-
notować jednak wynik Szwedzkiej Partii Ludowej (RKP) w… 
Finlandii, na którą głosowało 6,3 proc. wyborców. Nie ma 
w tym jednak nic dziwnego, ponieważ w Finlandii mieszka bar-
dzo liczna mniejszość szwedzka. W Szwecji natomiast dość wy-
soki wynik osiągnęła nacjonalistyczna partia Szwedzkich De-
mokratów - 15,4 proc. wyborców. Dość zabawna sytuacja miała 
miejsce w Danii. W wyborach do PE wystartował syn obecnie 
urzędującego premiera - Larsa Lokke Rasmussena (choć w każ-
dej chwili fotel premiera może objąć Mette Frederiksen, któ-
rej ugrupowanie wygrało wybory parlamentarne na począt-
ku czerwca). Rasmussen, słynący z dobrego poczucia humoru, 
stwierdził, że ma nadzieję, że jego syn, Begur Lokke Rasmussen, 
zdobędzie przynajmniej pięć głosów (tylu członków liczy rodzi-
na Rasmussenów), w przeciwnym razie atmosfera w rodzinie 
może stać się napięta… Podobno zdobył znacznie więcej. 

TEKST: KAMIL DUDKA
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Rynek w Bojanowie zmienił swoje oblicze

Droga do Jabłonnej już w remoncie
W gminie Rydzyna trwa remont drogi łączącej węzeł "Rydzyna" z wsią Jabłon-
na. Przypomnijmy, że odcinek ten był w fatalnym stanie, ale na szczęście nie-
długo się to zmieni.

Inwestycję wykonuje firma Strabag za kwotę przeszło 3.000.000 złotych. Gruntow-
na przebudowa drogi zakłada między innymi profilowanie poboczy i zakrętów, po-
szerzenie jezdni, budowę zatoczek autobusowych czy montaż aktywnych tablic wy-
świetlających prędkość. Zmiany obejmą drogę na odcinku prawie 3 kilometrów oraz 
około 117 metrów chodnika.
To był ostatni dzwonek, aby przystąpić do remontu, gdyż stan traktu był fatalny. 
W poprzednim wydaniu "Leszczyniaka" pokazywaliśmy, jak bardzo dziurawa była 
nawierzchnia bitumiczna drogi i jak bardzo trzeba było uważać, aby nie uszkodzić 
auta. Teraz prezentujemy zmiany zachodzące na wspomnianym odcinku. Inwestycja 
jest dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Rynek w Bojanowie zmienił swoje oblicze
To już nie będzie mało urodziwy obiekt, lecz perełka tej części Leszna. Gmach 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie zmienia się nie do poznania.

Obiekt jest we władaniu uczelni, odkąd PWSZ został powołany do życia, czyli od 20 
lat. Nigdy jednak nie przechodził tak poważnych zmian jak obecnie. Budynek pod-
dawany jest termomodernizacji, w której ramach zmniejszona zostanie między in-
nymi liczba okien, co z pewnością wpłynie na poprawę właściwości izolacyjnych 
obiektu. Nie do przecenienia jest też zdecydowana poprawa estetyki gmachu, któ-
ry niedługo może stać się wizytówką miasta. Być może za jakiś czas studenci będą 
mówić, że zajęcia odbywają się "w tym kolorowym budynku". Wystarczy zerknąć na 
zdjęcie, aby porównać jak jeszcze jest, a jak będzie.

TEKST I ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Zmiany widać
jak na dłoni

Do końca czerwca miały zakończyć się prace na bojanowskim Rynku. Główny plac 
miasta przeszedł zmiany, chociaż z formalnego punktu widzenia była to moderniza-
cja, a nie rewitalizacja. Odnowiono wewnętrzną część placu, co było między innymi 
następstwem rozmów z radnymi. Założenie było takie, że centrum miało pozostać 
zielone, a nie - jak dyktuje obecna moda - zabetonowane. Prace zostały podzielone 
na dwa etapy. Pierwszy przeprowadzono w ubiegłym roku i objął on modernizację 
peronu autobusowego wraz z montażem nowej wiaty. W tym roku wycięto drzewa 
zagrażające bezpieczeństwu użytkowników placu, odnowiono alejki szutrowe, wy-
mieniono chodniki oraz wprowadzono nową zieleń wraz z systemem nawadniania. 
W ramach modernizacji dostawione zostaną również nowe kwietniki, a także ławki 
i kosze. W centrum placu znalazło się też miejsce na choinkę, jest też zdrój. Inwesty-
cję na zlecenie Gminy Bojanowo zrealizowało konsorcjum firm Zakład Robót Ogrod-
niczych "Spiraea" oraz Kamieniarstwa "Granitlux" z Rawicza. Wartość całej inwestycji 
szacowana jest na 900.000 złotych. Została zrealizowana z pieniędzy gminnych.

TEKST I ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Letnie szaleństwo z ekologią w tle
Nie sposób opisać radość towarzyszącą dzieciom uczestniczącym w fe-
stynie pn. Akademia Bezpiecznego Eko-Ruchu. Ogromna ilość rozdanych 
gadżetów, lody, darmowe dmuchańce i niezliczona ilość rozmaitych gier 
i zabaw sprawiły, że wszyscy opuszczali imprezę z uśmiechem na twarzy. 

- Upał daje się we znaki, ale dajemy radę. 
Dzieci i młodzież stanęły na wysokości za-
dania. Nie mam pojęcia, skąd w nich tak 
olbrzymie pokłady energii – mówił w trak-
cie rozdawania spragnionym dzieciom 
wody mineralnej koordynujący akcję Mi-
chał Dudka. - Są po prostu niesamowici. 
Przygotowaliśmy szereg atrakcji, ale tak 
naprawdę to dzieci napędzają tę imprezę. 
Chwała im za to. Ich szczera radość jest dla 
nas największą nagrodą, a prowadzenie 
takich wydarzeń to sama przyjemność.
Festyn, dzięki uprzejmości dyrekcji, od-
był się na terenie przy Szkole Podstawo-
wej nr 12 w Lesznie. W jego ramach dla 
dzieci przygotowano m.in.: darmowe 
dmuchańce i euro-bungee, turniej ro-
werowy, wiele gier i zabaw z nagrodami, 
stoisko animatorów, bezpłatny poczę-
stunek w formie lodów i wody mineral-
nej oraz ponad 2000 okolicznościowych 
podarków.
Dzieci zapytane o wrażenia były bardzo 
zgodne: - Jest super! - wołały. 
Festyn, oprócz wyśmienitej zaba-
wy, okraszony był ekologiczną eduka-
cją. Głos zabierali m.in. zastępca dyrek-
tora Miejskiego Zakładu Komunikacji 

w Lesznie Henryk Bystrzycki (który opo-
wiedział m.in. o autobusach hybrydo-
wych, jakie wkrótce pojawią się na lesz-
czyńskich ulicach) oraz przedstawiciel 
Komendy Miejskiej Policji w Lesznie Sła-
womir Naskręt.
- Nie powinniśmy zbyt często jeździć auta-
mi, bo przez to robią się korki i zanieczysz-
czenia. Lepiej chodzić pieszo, jeździć rowe-
rem albo autobusem. No i zawsze trzeba 
dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – 
przekonywały dzieci.
Akademia Bezpiecznego Eko-Ruchu by-
ła elementem „Leszczyńskiej Eko-Prze-
siadki” - kampanii promocyjnej, której 
głównym celem jest zwiększenie świa-
domości społecznej w zakresie zrówno-
ważonej mobilności miejskiej. Kampa-
nia z kolei jest elementem projektu pn.: 
„Promowanie czystego transportu miej-
skiego poprzez zakup autobusów wraz 
z budową, przebudową i modernizacją 
infrastruktury na pętlach autobusowych  
w Lesznie”, dofinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014-2020.
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Urlop bez parawanu

Badania prowadzone przez archeologów nie pozostawiają złu-
dzeń. Ludy łowiecko-zbierackie cieszyły się znacznie większą 
ilością wolnego czasu niż współcześni pracownicy. I dlatego 
warto dobrze wykorzystać każdą chwilę „wolnego”. Jednym z 
popularniejszych sposobów na znalezienie odprężenia jest wy-
jazd nad jezioro. A tych w naszej okolicy nie brakuje. Skrywają 
one także wiele tajemnic…

Często na miejsce wytchnie-
nia wybieramy Jezioro Ło-
niewskie. Jego ciemna, niezu-

pełnie przezroczysta woda, sprawia 
wrażenie, jakby zdradliwie chcia-
ła coś ukryć. Spróbujmy zatem od-
tajnić sekrety tego akwenu. Jak gło-
si podanie, na wysepce ulokowanej na 
jeziorze znajdował się kościółek, któ-
ry zapadł się w zbiorniku wraz z łód-
ką i jej dwoma bezbożnymi pasażera-
mi podczas wielkiej nawałnicy. Odtąd 
o północy na wodzie ukazuje się pu-
sta łódź, z której słychać krzyki topiel-
ców przy dźwiękach organów i biciu 
dzwonów. Jestem pewien, że nie tylko 
ja przebywając nad jeziorem o półno-
cy słyszę jęki zatopionych…
Z akwenu łoniewskiego wyłowiono 

także niezwykle zagadkowy eksponat – 
miecz, który można wiązać z okresem 
panowania króla Polski, Przemysła II. 
W jaki sposób znalazł się on w jezio-
rze? Warto zwrócić uwagę na oddalony 
kilka kilometrów od Osiecznej zbior-
nik Fibiszka. Okoliczny teren dawniej 

stanowić miał półwysep jeziora, po 
którym grasował zbój Seweryn biegle 
władający białą bronią. Stąd, zapewne 
ku przestrodze, jezioro nazywane by-
wa także, Seweryńskim. Jeśli pragnie-
my zobaczyć miecz, wcale nie musi-
my nurkować, ani ryzykować spotkania 
z legendarnym rozbójnikiem. Wystar-
czy wybrać się do Muzeum Okręgowe-
go w Lesznie i spróbować samemu roz-
wiązać zagadkę!
Zapewne nie każdy wie, że na począt-

ku XX wieku do letniska w Osiecznej 
planowano poprowadzić linię kolejową. 
Stację końcową stanowić miało Gnie-
zno bądź Środa Wielkopolska, a według 
późniejszego planu - Śrem. Projekt był 
już bardzo zaawansowany, dokonano 
podziału kwoty na zainteresowane po-
wiaty, ale w końcu do realizacji inwe-
stycji nie doszło. Z koleją żelazną i oko-
licznym jeziorem związana jest jeszcze 
jedna ciekawostka. W związku z po-
prowadzeniem torów z Leszna do Wol-
sztyna władze postanowiły wznieść łaź-
nię nad jeziorem w sąsiedztwie stacji 
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Krzycko Wielkie. Za takim rozwiąza-
niem przemawiały tanie bilety kolejo-
we. Ten dość egzotyczny pomysł jednak 
nie doczekał się realizacji. Warto w tym 
miejscu także przypomnieć okolicz-
ności powstania zbiornika w Krzycku. 

Podanie głosi, że na terenie jezio-
ra wznosiło się obszerne miasto. Jego 
mieszkańcy potwornie grzeszyli, za co 
zostali ukarani. Wielki potop zniszczył 
miasto, a szczątki zatopionej osady mają 
nadal znajdować się na dnie.
Czy termin „wakacje marzeń” zarezer-

wowany jest tylko dla tych, którzy nie 
liczą czasu i pieniędzy, bądź dla posia-
dających kod na nieśmiertelność? Za-
stanówmy się, czy dawne wyjazdy pod 
namiot nie były spełnieniem marzeń? 
Bez smartfonów i płacenia kartą, ale za 
to z głową pełną pomysłów i niewiel-
ką ilością gotówki, zarobioną – używa-
jąc dzisiejszej terminologii – w opar-
ciu o umowy śmieciowe. Może zamiast 
przeglądać kolorowe katalogi oferujące 
dalekie podróże, lepiej poznać najbliż-
szą okolicę? I zrealizować swoje naj-
bardziej skryte i rebelianckie pomysły. 
Piękne miejsca na nas czekają. Nie cze-
kajmy zatem dłużej i ruszajmy w (nie?) 
znane!

TEKST I ZDJĘCIE:
MATEUSZ GOŁEMBKA

Zapewne nie każdy wie, że na 
początku XX wieku do letniska 
w Osiecznej planowano popro-
wadzić linię kolejową. Stację 
końcową stanowić miało Gnie-
zno bądź Środa Wielkopolska, 
a według późniejszego planu 
- Śrem. Projekt był już bardzo 
zaawansowany, dokonano po-
działu kwoty na zainteresowa-
ne powiaty, ale w końcu do re-
alizacji inwestycji nie doszło. 
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Borelioza to podstępna i trudno wykrywalna choroba
Stany depresyjne, bóle w różnych miejscach pojawiające się i znikające bez przyczyny, chroniczne zmęczenie, a nawet niechęć do życia - to nie-
które z wielu objawów boreliozy atakującej człowieka. O przyczynach choroby, sposobach jej zwalczania i o tym, dlaczego jest taka podstępna 
z dr n. med. Marią Bortel-Badurą, lekarzem chorób wewnętrznych oraz specjalistą farmakologii klinicznej rozmawia Łukasz Domagała.

- Pani doktor, chciałbym zacząć od 
kleszczy. Jak to jest, że dawniej się 
o nich nie mówiło? Czyżby kleszczy 
było mniej, nie przenosiły one cho-
rób, o których teraz się szeroko infor-
muje czy też nie było świadomości za-
grożeń ze strony tych owadów?

- Myślę, że nałożyło się na to kilka czynni-
ków. Na pewno kleszczy było mniej i nie 
wszystkie były zarażone. Dawniej mówio-
no, że mniej więcej co dwudziesty kleszcz 
jest zarażony i to jeszcze wyłącznie we 
wschodniej Polsce, na Podlasiu, a nie w ca-
łym kraju. Około 10 lat temu zaczęły poja-
wiać się w literaturze medycznej artykuły 
o boreliozie. Opisywano w nich, że jednak 
rejonów zagrożonych jest coraz więcej i że 
większa niż przypuszczano jest też liczba 
zarażonych owadów.

- Skąd taki nagły skok liczby kleszczy?

- Wygląda na to, że nie mają one swo-
ich naturalnych wrogów, którzy wcześ-
niej skutecznie je eliminowały. Mówiąc 
wprost nie są zjadane przez inne owa-
dy czy zwierzęta, które podobno zo-
stały zniszczone na skutek działalności 
człowieka poprzez coraz powszechniej 
stosowane pestycydy. Przyjrzyjmy się 
zresztą na jakim poziomie utrzymuje się 
obecnie liczba wróbli, które kiedyś były 
pożeraczami owadów, a teraz - nieste-
ty - jest ich coraz mniej. I chyba dlatego 
kleszcze tak świetnie się rozwijają. Do-
dajmy do tego jeszcze, że jeden zarażo-
ny krętkami borrelii kleszcz przenosi je 
na swoje potomstwo. Tymczasem jed-
na samica znosi w granicach od 2000 do 
5000 jaj. Stąd ta lawina.

- Pani doktor, dawniej mówiło się, że 
należy wystrzegać się obszarów leś-
nych, że to są miejsca, w których moż-
na złapać kleszcza. Teraz okazuje się, 
że one są w parkach, a nawet w przy-
domowych ogródkach. Liczba zagro-
żonych miejsc jest coraz większa…

- Kleszcz lubi wilgoć, cień, trawy i do te-
go odpowiedni zapach. A trawy mamy 
przecież wszędzie. Do tego niebagatel-
ną rolę w przenoszeniu kleszczy odgry-
wają bezpańskie psy czy koty, które krę-
cą się po mieście. Kleszcza można już 
teraz złapać nawet siedząc na ławeczce.

- To wydaje się nieprawdopodobne.

- Ale czemu się dziwić, skoro nawet dziki 
pojawiają się w miastach?

- Tematem konferencji jest borelio-
za, ale kleszcze przenoszą nie tylko tę 
chorobę.

- One mają w swojej ślinie, limfie czy żo-
łądku kilkadziesiąt różnych zarazków. To 
są nie tylko bakterie, ale też wirusy czy 
pasożyty. Typowym i od dawna znanym 
był wirus kleszczowego zapalenia móz-
gu i opon mózgowych. Jest trudno go 
zabić, ale…

- … można się szczepić.

- Mamy szczepionkę, ale niestety ona 
jest wyłącznie na ten wirus, a nie na 

Dr n. med. Maria Bortel-Badura

- Definicja mówi, że to choroba bakte-
ryjna wywołana przez krętki borrelii, 
których jest mnóstwo, gdyż one dzielą 
się na różne podgatunki. Spośród trzy-
stu podgatunków około dwudziestu kil-
ku jest szczególnie chorobotwórczych, 
z których połowa spotykana jest w Pol-
sce. Niestety, w popularnych testach 
diagnostycznych nie szuka się krętków 
borrelii, lecz przeciwciał obecnych w or-
ganizmie człowieka. Warto zauważyć 
też, że poszczególne podgatunki kręt-
ków wywołują różne objawy. Jedne po-
wodują dziwne samopoczucie, to zna-
czy zmęczenie czy stany depresyjne, 
inne z kolei bóle stawów czy mięśni. Do 
tego są to bóle wędrujące, to znaczy po-
jawiają się w jednym miejscu, a następ-
nie znikają, aby wystąpić gdzie indziej. 
Właśnie te bóle wędrujące wydają się 
być charakterystyczną cechą borelio-
zy. Nie ma drugiej takiej choroby, która 
daje podobne objawy. Z tego powodu 
pacjenci wędrują od lekarza do lekarza, 
szukają pomocy i nie mogą jej znaleźć, 
gdyż trudno uchwycić przyczynę dziw-
nego stanu rzeczy. Niestety, jest to rów-
nież związane z faktem, że brakuje nam 

dobrych testów pozwalających na wy-
kluczenie tej choroby.

- To znaczy, że nie można pójść do 
laboratorium i  zrobić testów na 
boreliozę?

- Oczywiście, można zrobić, ale ich ujem-
ny wynik wcale nie wskazuje, że bore-
liozy nie ma. Nasze standardowe testy 
szukają przeciwciał, a nie samej bakterii. 
Tymczasem przeciwciała to nasza obro-
na, odporność naszego organizmu. Wy-
starczy jednak, że ktoś ma kiepską od-
porność i już przeciwciała w badaniach 
nie wyjdą lub będzie ich zbyt mało 
względem wymagań przeprowadzane-
go testu. A borelioza w organizmie jest 
i ma się dobrze. Wprawdzie istnieją te-
sty poszukujące bakterii, ale one nie są 
w standardzie i nie zawsze dają jedno-
znaczny wynik.

- Pani doktor, jak w takim razie postę-
pować, skoro dziś mówi się, że warto 
uprawiać sporty, warto żyć aktywnie, 
odwiedzać łąki i lasy, jednocześnie 
narażając się na kontakt z kleszczem?

Urząd Miasta Leszna Leszna wybrał 
podmiot, który będzie realizował 
program polityki zdrowotnej: „Pro-
gram wykrywania boreliozy wśród 
mieszkańców miasta Leszna". Zaj-
mie się tym Leszczyńskie Centrum 
Medyczne Ventriculus Sp. z o.o. 
Oznacza to, że mieszkańcy Leszna 
mogą zgłaszać do tej przychodni na 
bezpłatne badania mające na celu 
wykrycie boreliozy. 

wszystko, co kleszcz przenosi. Jakieś 20 
lat temu była szczepionka na boreliozę, 
ale została wycofana z obrotu. Teraz po-
dobno znów trwają badania nad nową 
szczepionką. Borrelia jest bakterią, to-
też teoretycznie nie ma problemu z jej 
likwidacją. W warunkach laboratoryj-
nych, gdzie jest ona hodowana na po-
żywkach, wystarczy kilka dni, aby się jej 
pozbyć. Niestety, w ludzkim organizmie 
sprawa jest bardziej skomplikowana, 
gdyż bakteria dostaje się do krwi, z któ-
rej następnie ucieka do mózgu czy sta-
wów. Tam tworzy cysty lub biofilm, czy-
li śluzowatą substancję, w których się 
ukrywa. A tam już nie każdy antybio-
tyk czy zioło jest w stanie dotrzeć. Stąd 
problem, podobnie zresztą jak nieświa-
domość objawów.

- Czym jest właściwie borelioza?
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Borelioza to podstępna i trudno wykrywalna choroba
- Warto być aktywnym, gdyż takich lu-
dzi nie lubią krętki borrelii. Wtedy nawet 
jeżeli złapiemy bakterię, to ona się ukry-
wa, nie atakując swojej ofiary. Powód jest 
prosty - jest to bakteria beztlenowa i źle 
się czuje u ludzi aktywnych, którzy orga-
nizm dotleniają. To znajduje potwierdze-
nie w wynikach. A jak się zabezpieczać? 
Wybierając się do lasu warto ubrać się na 
jasno i pamiętać, że kleszcze lubią cień 
i wilgoć. Warto zaopatrzyć się w środki 
zapachowe, których kleszcze nie lubią. 
A nie lubią zapachu czosnku, wydzielanej 

przez skórę witaminy B12 czy ziół takich 
jak piołun, wrotycz lub lawenda. Wiem, 
że istnieją również elektroniczne formy 
zabezpieczenia przed kleszczami w po-
staci różnych odstraszaczy. Trudno po-
wiedzieć, na ile są one skuteczne.

- Czy jest tak, że jednych ludzi klesz-
cze lubią mniej a innych bardziej?

- Oczywiście, że tak jest i na ten te-
mat przeprowadzono wiele badań. 
Sprawdzano różne warianty, łącznie 

Skorzystaj z pomocy,
to nic nie kosztuje

Czy Twoje dziecko siedzi przed komputerem lub smartfonem 
i trudno je oderwać od ekranu? A może nie dostrzega kolorowe-
go świata i zamyka się we własnej skorupie? Jeżeli tak się dzie-
je, warto skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez 
Centrum Profilaktyki Akademia Zdrowia, działające przy uli-
cy Średniej 11 w Lesznie. W ofercie znajdują się też różne formy 
wsparcia dla dorosłych.

Jest to inicjatywa funkcjonującej od 
sześciu lat fundacji StrefaPl, która 
dzięki środkom pozyskanym z mia-

sta Leszna oraz Ministerstwa Zdro-
wia w ramach Narodowego Programu 
Zdrowia, może zaoferować pomoc nie-
odpłatną. Jest to ważne w kontekście 
wciąż pojawiających się nowych prob-
lemów czy nowych rodzajów uzależ-
nień. Spotkania prowadzą psycholożki 
Dominika Tomczyk, Dagmara Grzego-
rzewska, Justyna Witczak, Olga Komys 
oraz Anna Sprutta-Szymlet. W ramach 
Akademii można skorzystać na przykład 
z zajęć socjoterapeutycznych adresowa-
nych do dzieci w wieku od 10 do 18 lat, 
podzielonych na trzy grupy wiekowe.
- Podczas tych zajęć dzieci uczą się alter-
natywnego sposobu spędzania wolnego 
czasu - rozwijają umiejętności plastycz-
ne, muzyczne, uczą się rozwiązywania 
konfliktów, współpracy czy radzenia so-
bie z emocjami - mówi Dagmara Der-
wich-Grzegorzewska z CP Akademia 
Zdrowia.
W ostatnich latach coraz poważniej-
szym zagrożeniem jest uzależnienie 
od elektroniki, stąd też wprowadzo-
no zajęcia pod hasłem "Jestem smart - 
nie fono".  To program terapii dla osób 
zagrożonych uzależnieniem od tych 
sprzętów.
- Mamy grupę terapeutyczną, organizujemy 

spotkania indywidualne z dziećmi i mło-
dzieżą do 25. roku życia, a także prowadzi-
my konsultację w tym temacie - objaśnia D. 
Derwich-Grzegorzewska. - Ponadto w roku 
szkolnym organizujemy zajęcia w szkołach.
Akademia Zdrowia to również propozy-
cje dla osób dorosłych, które borykają się 
z różnymi kłopotami życiowymi. Chodzi 
na przykład o rozwody czy trudne relacje 
z bliskimi. Podobna pomoc psychologicz-
na adresowana jest do dzieci.
Ważnym elementem prowadzonych 
działań są spotkania dla osób uzależnio-
nych od substancji psychoaktywnych. 
Odbywają się one w formie grup tera-
peutycznych dla dorosłych, jak również 
w postaci indywidualnej terapii dla uza-
leżnionych młodzieży i dorosłych. Po-
za tym Akademia proponuje program 
terapii indywidualnej Candis dla użyt-
kowników przetworów konopi. Są to 
spotkania dla osób od 16. roku życia. 
Ponadto prowadzone są warsztaty dla 
młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, któ-
ra eksperymentowała z narkotykami.
- Jest to oferta zupełnie bezpłatna, adre-
sowana do osób z Leszna oraz spoza Lesz-
na. Aby z niej skorzystać, wystarczy skon-
taktować się z nami telefonicznie pod 
numerem telefonu 663-519-564 - tłuma-
czy D. Derwich-Grzegorzewska.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

z brudnym ciałem czy spoconą skórą. 
Kłopot w tym, że one nie dały jedno-
znacznej odpowiedzi, z jakiego powodu 
ta czy inna osoba została przez kleszcza 
zaatakowana lub nie.
- Co zrobić, jeśli złapiemy kleszcza?

- Należy go jak najszybciej usunąć.

- Posmarować tłuszczem, żeby łatwiej 
go wyjąć?

- Absolutnie nie. Najlepiej zaopatrzyć się 
w aptece w zestaw do usuwania klesz-
czy, aby zrobić to w sposób popraw-
ny. Nie należy kleszcza wykręcać, pole-
wać tłuszczem czy czymkolwiek innym. 
Kleszcz zaczyna wtedy wymiotować ze 

stresu i całą zawartość żołądka wyrzu-
ca do ludzkiego organizmu, co jest naj-
prostszą drogą do zarażenia. Do sprawy 
trzeba zatem podejść profesjonalnie.

- Czy jakiś czas po wyjęciu klesz-
cza widać, że jednak dzieje się coś 
niedobrego?

- Niestety, charakterystyczny rumień 
dotyczy około 20 procent osób, które 
kleszcz ukąsił, a brak rumienia nie jest 
dowodem na to, że nie mamy boreliozy.

- Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Niektórzy klienci
Poczty Polskiej

z pierwszeństwem
obsługi

Nie ma jasnych przepisów, które na-
kazują obsługę niektórych osób 
w trybie priorytetowym. Chociaż 

ustawodawstwo tego nie przewiduje, a 
traktują o tym jedynie wewnętrzne re-
gulaminy przedsiębiorstw, w dobrym 
tonie byłoby wprowadzenie takich roz-
wiązań. Poczta Polska jako narodowy 
operator postanowił uregulować te kwe-
stie w swoich placówkach. I chociaż ta-
kie standardy już obowiązywały, często 
były interpretowane w sposób niejed-
noznaczny. Obecnie zostało to ujedno-
licone na mocy dokumentu obowiązu-
jącego wszystkie placówki narodowego 
operatora. Przewiduje on, że w pierwszej 
kolejności mają być obsługiwane osoby 
niepełnosprawne, kobiety w ciąży oraz 
rodzice z dziećmi do 2. roku życia.
 – Myślę, że warto pozytywnie ocenić 
wszelkie inicjatywy przypominające o do-
brych standardach obsługi klientów z nie-
pełnosprawnością. W wielu sklepach, mar-
ketach są kasy pierwszeństwa, ale także 

w instytucjach osoby posiadające orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności mo-
gą być obsłużone bez kolejki. Pracujemy 
nad tym, by możliwie szeroko wprowa-
dzać zmiany w tym obszarze – zapowia-
da Marlena Maląg, Prezes Zarządu Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
Warto podkreślić, że PFRON silnie kon-
centruje się w obszarze działań spo-
łecznych i zawodowych na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Dzięki różnym pro-
gramom, na które przeznaczono pra-
wie 35.000.000 złotych osoby niepeł-
nosprawne mogą lub niedługo będą 
mogły podjąć zatrudnienie w niektó-
rych firmach wypełniających misję spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Tak 
dzieje się już w przypadku wspomnianej 
Poczty Polskiej, a niedługo stanowiska 
dla osób niepełnosprawnych powstaną 
w grupach Enea czy PKN Orlen.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Od czerwca we wszystkich krajowych placówkach Poczty Polskiej 
niepełnosprawni, kobiety w ciąży oraz osoby z dziećmi do 2. roku 
życia będą obsługiwani w pierwszej kolejności. W tym celu wpro-
wadzono tam specjalne oznaczenia, a sama idea jest wynikiem 
współpracy operatora z Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.
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PIŁKA NOŻNA
Trzema porażkami i trzema remisami zakończyli tegoroczne 
zmagania w IV Lidze piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno. Prze-
grali 2:3 w Lesznie z Sokołem Pniewy, 5:1 z Nielbą w Wągrow-
cu i 2:1 z Kotwicą w Kurniku. Remisy odnotowali w Swarzędzu 
(z tamtejszą Unią 1:1), w Lesznie (2:2 z Olimpią Koło) i w Opatów-
ku (1:1 z KS Opatówek). Ostatecznie podopieczni Jędrzeja Kę-
dziory w 38 spotkaniach wywalczyli 52 punkty (14 zwycięstw, 
10 remisów i 14 porażek) co dało im 11 miejsce w ligowej tabeli.

FUTSAL
Bardzo smutna wiadomość dla całego futsalowego świata. 
W wieku 24 lat, po nierównej walce z chorobą nowotworową, 
zmarł piłkarz GI Malepszy Futsal Leszno Damian Drewnowski. 
Cześć Jego pamięci.

W szeregach leszczyńskiego - ekstraklasowego już - klu-
bu trwa budowanie składu na przyszły sezon. Już wiemy, że 
w Lesznie nadal będzie pracował trener Tomasz Trznadel. Po-
za tym w Trapezie na pewno będziemy dopingować kapitana 
Jakuba Molickiego i bramkarza Bartosza Wojtyniaka. Z kolei 
do Pniew wybywa inny bramkarz, Łukasz Błaszczyk.

LEKKOATLETYKA
Zawodnik LKLA Krokus Astromal Leszno Eryk Świergocki wywal-
czył brązowy medal na lekkoatletycznych wielobojowych Mistrzo-
stwach Polski w Krakowie. W trakcie rywalizacji Eryk pobił aż sześć 
własnych rekordów życiowych.

KOSZYKÓWKA
Leszczyński basket czekają zmiany, ale jeszcze nie wszystkie są 
znane. Na pewno Jamalex Polonia 1912 Leszno nadal będzie 
gościć na pierwszoligowych parkietach i na pewno w drużynie 
pojawi się nowy trener. Łukasz Grudniewski odchodzi bowiem 
do ekipy z Wałbrzycha. Nazwiska zawodników, którzy w przy-
szłym sezonie będą dostarczać emocji leszczyńskim kibicom 
póki co owiane są tajemnicą.

KOLARSTWO
Aż trzy rundy tegorocznego cyklu Solid MTB Maraton odby-
ły się w czerwcu. 2 czerwca setki rowerzystów z całego kra-
ju rywalizowały w Wilkowicach, 16 czerwca w Lesznie, a 23 
czerwca w Przyłęku. W każdym z tych przypadków zawodni-
cy wyścigu głównego mieli do wyboru 3 dystanse: mini, me-
ga i giga. W Wilkowicach triumfowali: Jakub Mądry (mini), 
Krzysztof Borkowski (mega) i Hubert Semczuk (giga). W Lesz-
nie: Wojciech Mizuro (mini), Paweł Wasiński (mega) i Maciej 
Kasprzak (giga). W Przyłęku: Jakub Mądry (mini), Kacper Fiszer 
(mega) i Hubert Semczuk (giga). Wszystkim wspomnianym 
wyścigom towarzyszyła rywalizacji dzieci i młodzieży i wyścigi 
na różnych dystansach w różnych kategoriach wiekowych.

Jubileuszowy, dzięsiąty maraton MTB o Puchar LUKS Orzeł 
Lipno. To już historia. W Smyczynie na starcie stanęło blisko 
150 zawodników. 31-kilometrowy dystans najszybciej poko-
nał Wojciech Mizuro, z kolei 62-kilometrowa trasa padła łu-
pem Przemysława Rozwalki.
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Tabela PGE Ekstraligi
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bilans

1. Fogo Unia Leszno 9 19 +96

2. Betard Sparta Wrocław 9 14 +40

3. Falubaz Zielona Góra 9 10 +16

4. MrGarden GKM Grudziądz 9 10 +11

5. forBET Włókniarz Częstochowa 9 9 -28

6. truly.work Stal Gorzów 9 8 -12

7. Speed Car Motor Lublin 9 7 -30

8. Get Well Toruń 9 3 -93

# SPORT

REKLAMA

ŻUŻEL
Polska dominacja w ostatnich dwóch rundach Grand Prix. W słoweńskim Krsko 
triumfował Bartosz Zmarzlik (Emil Sajfutdinow miejsce 5. - 13 pkt., Janusz Koło-
dziej miejsce 9. - 7 pkt.), a w czeskiej Pradze leszczyński Byk Janusz Kołodziej (15 
pkt., Emil Sajfutdinow miejsce 7. - 11 pkt.). Po trzech rundach na czele klasyfikacji 
generalnej ex aequo Patryk Dudek i Leon madsen (40 pkt.). Emil Sajfutdinow zaj-
muje 5. lokatę (30 pkt.), a Janusz Kołodziej 7. (26 pkt.).

Dominik Kubera wywalczył awans do finału Indywidualnych Mistrzostw Polski 
na żużlu, który 14 lipca odbędzie się na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesz-
nie. O tytuł powalczą również inni reprezentanci Fogo Unii Leszno: Piotr Pawlicki 
(obrońca tytułu) i Janusz Kołodziej (stały uczestnik cyklu Grand Prix). Rezerwo-
wym w zawodach będzie Bartosz Smektała, który w półfinale IMP był o włos od 
awansu. Niewiele brakowało też Jarosławowi Hampelowi.

Na 24 sierpnia zaplanowano turniej Grand Prix Challenge, którego stawką bę-
dzie awans do przyszłorocznego cyklu Grand prix. Niestety nie zobaczymy w nim 
przedstawicieli Fogo Unii Leszno. Bartosz Smektała i Jarosław Hampel odpadli 
w turniejach eliminacyjnych.

W Lublinie odbył się pierwsza z trzech rund finałowych Indywidualnych Mi-
strzostw Świata Juniorów. Triumfował Rosjanin Gleb Czugunow (z 17 pkt. prze-
wodzi w klasyfikacji generalnej wspólnie z Dominikiem Kuberą, który po świetnej 
rundzie zasadniczej był ostatni w finale). Bartosz Smektałą stanął na drugim stop-
niu podium (z 13 pkt. zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej).

PGE Ekstraliga

Robią co chcą. Leszczyńskie Byki są w tym sezonie piekielnie silne, co udowadniają 
w każdym kolejnym ekstraligowym pojedynku. Podopieczni Piotra Barona pozo-
stają niepokonani i po 9 rundach zdecydowania przewodzą ekstraligowej stawce.

Grudziądz 45 – 45 Leszno 
(Sajfutdinow 6+2, Kurtz 1, Hampel 1+1, Kołodziej 9+1, Pawlicki 15, Kubera 9+1, 
Smektała 4+2)
Leszno 52 – 38 Grudziądz 
(Sajfutdinow 11, Kurtz 4+1, Hampel 5+2, Kołodziej 10+2, Pawlicki 13, Smektała 5, 
Kubera 4)
Zielona Góra 43 – 47 Leszno 
(Sajfutdinow 12, Kurtz 0, Hampel 7, Kołodziej 9+1, Pawlicki 9, Kubera 8+1, Smek-
tała 2)

PIŁKA RĘCZNA
Ostatnie kadrowe roszady w Realu Astromal Leszno. Szeregi pierwszoligowca zasilił 
22-letni Hubert Kuliński, dotychczasowy reprezentant klubu z Zielonej Góry. To środ-
kowy rozgrywający.

BIEGI
Ponad 200 osób pobiegło dla Franka Mruga w ramach charytatywnego biegu „Przytupnij 5 
Frankowi” w Karczmie Borowej. Najszybciej z 5-kilometrową trasa poradził sobie Dawid Mia-
skowski z Leszna, wśród pań jako pierwsza linię mety minęła Monika Rabiega z Rydzyny.

Kolejne dwie odsłony imprez biegowych z cyklu Solid Run za nami. 1 czerwca biegano w Wil-
kowicach, 22 czerwca w Przyłęku koło Nowego Tomyśla. W obu przypadkach – zarówno 
w biegu głównym dla dorosłych na 10 km, jak i w biegach dziecięco-młodzieżowych w róż-
nych kategoriach wiekowych – frekwencja dopisała. Uczestnicy zgodnie zwracali uwagę na 
dobrą organizację i znakomitą atmosferę. Jeśli chodzi o najszybszych zawodników biegu 
głównego, w Wilkowicach pierwszy na mecie zameldował się Tomasz Kaźmierczak, a w Przy-
łęku Piotr Kurzyński. W kategorii pań obie imprezy padły łupem Moniki Rabiegi.

64 śmiałków wzięło udział w tegorocznej odsłonie Krwawej Pętli w Karczmie Borowej. Jako 
pierwszy na mecie, po pokonaniu wyczerpującej pętli, zameldował się Marcin Kołoszuk.

KRĘGLARSTWO
Zawodniczki Polonii 1912 Leszno sukcesem zakończyły kręglarski sezon. Drużyna 
juniorek w składzie: Angelika Ciszewska, Nicoletta Dudziak, Anna Łochowicz i Ju-
lia Zalesińska wywalczyła złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorek 
na turnieju w Łaziskach Górnych. Brawo!

WARCABY
W Dąbkach k/ Koszalina rozegrane zostały XXVI Drużynowe Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w warcabach 100-polowych. UKS Roszadę Lipno reprezentowało 9 drużyn, 
które w sumie wywalczyły pięć medali: cztery srebrne i jeden brązowy. Tytuły wice-
mistrzów Polski zdobyli: drużyna juniorek do lat 8 (w składzie: Gabrysia Rumińska 
i Oliwia Różycka), drużyna juniorów do lat 10 (w składzie: Antoni Rumiński, Zofia Wi-
deł i Jakub Ilasz), drużyna juniorek do lat 16 (w składzie: Zuzanna Ruta i Aleksandra 
Walkowska), druży-
na juniorek do lat 19 
(w składzie: Martyna 
Lipka i Marta Ruta). 
Z kolei brązowe meda-
le wywalczyła druży-
na juniorów do lat 16 
(w składzie: Amadeusz 
Zyber-Moszak, Tymo-
teusz Myszuk, Mateusz 
Wysokiński i Mateusz 
Matysiak).

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

Nie bój się podologa i nie wstydź stóp

(45/2019)

W swoim gabinecie na co dzień spo-
tykam się z Pacjentami, którzy przed 
pierwszą wizytą są przepełnieni oba-
wami przed bólem, ingerującymi, 
zaawansowanymi zabiegami oraz 

wstydem, który powodował dotąd odwle-
kanie wizyty w czasie.
Gabinety podologiczne z założenia dys-

ponują metodami nieinwazyjnymi, niena-
ruszającymi ciągłości skóry. Pacjenci nie 
spotkają się w nich także zabiegami chi-
rurgicznymi, ponieważ kompetencje po-
dologa nie wykraczają poza nieingerujące 
w tkanki zabiegi.
W związku z powyższym, zabiegi wyko-

nywane przez doświadczonego podologa 
są najczęściej zupełnie bezbolesne, mimo, 
że rozwiązują poważne problemy związa-
ne ze stopami.
Problemy, które wiążą się z dużą bo-

lesnością w codziennym funkcjonowa-
niu, choćby takie jak wrastające paznok-
cie (również z zaawansowanymi stanami 
zapalnymi) i odciski również najczęściej 
rozwiązuje się bezboleśnie.
Mnogość metod i sposobów w moim ga-

binecie powoduje, że większość prob-
lemów ze stopami rozwiązuję tu bar-
dzo indywidualnie oraz staram się, by 
jak najwięcej moich Pacjentów docelo-
wo nie wymagało regularnych wizyt, po-
przez wpływanie na przyczyny scho-
rzeń, co ułatwia mi współpraca z różnymi 
Specjalistami.

Przypadek gabinetu PODOlove:

Do gabinetu zgłosiła się 76-letnia Kobieta, która 
od pięciu lat zmagała się z problemami paznok-
ci. W związku z problemami zdrowotnymi, nie 
radziła sobie z pielęgnacją stóp w domu. Mimo 
że problem dla Pacjentki był bardzo wstydliwy, 
postanowiła zgłosić się po pomoc do gabinetu 
podologicznego.
Wybrała właściwe miejsce. Wszystkie paznok-

cie zostały skrócone, elementy zmienione, zo-
stały oczysz-
czone oraz 
opracowane 
wały około-
paznokcio-
we. Mimo, 
że paznok-
cie nie wy-
woływany 
bolesności 
w trakcie po-
ruszania 
się, Kobie-
ta zwróciła 
uwagę, że po 
zabiegu czu-
je się lepiej.
Paznokcie 

Kobiety, które przedstawia załączony 
kolaż (przed zabiegiem – na górze, po 
zabiegu – na dole) odmieniły się już po 
pierwszej wizycie.
Mimo że do oczekiwanych rezultatów 

Pacjentka musi czekać co najmniej kil-
ka miesięcy, po pierwszym spotkaniu 
wyszła z gabinetu zadowolona i z my-
ślami, że śmiało powinna zdecydo-
wać się na podologiczną wizytę dużo 
wcześniej.

REKLAMA
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Humor
na lipcowe dni

Stoi dziennikarz pod budką totolotka i 
robi wywiady. Podjeżdża facet traban-
tem, dziennikarz przyskakuje i pyta: 
- Co pan zrobi z główną wygraną?
Facet myśli i mówi: 
- No to... większe mieszkanie i toyota.
- A reszta?
- Reszta na konto.
Podjeżdża facet toyotą. Dziennikarz 
pyta: 
- Co zrobiłby pan z główną wygraną?
- Pewnie jakiś dom bym kupił. I 
mercedesa.
- A reszta?
- Reszta na konto.
Podjeżdża facet najnowszym mode-
lem mercedesa. Dziennikarz ponawia 
pytanie. 
- Taaa... no to spłaciłbym skarbówkę, a 
potem ZUS.
- A reszta?
- A reszta niech czeka!

:-)

W mieszkaniu dzwoni telefon. Słuchaw-
kę podnosi ojciec trzech dorastających 
córek i słyszy, jak ktoś ciepłym baryto-
nem pyta: 
- Czy to ty, żabko?
- Nie, tu właściciel stawu.

:-)

- Halinko, pamiętasz jacy byliśmy 
szczęśliwi dziesięć lat temu?
- Stasiu, przecież dziesięć lat temu się 
jeszcze nie znaliśmy!
- Nooo...

:-)

Żona znowu się na mnie wkurzyła i ma 
ciche dni. Teraz moim najważniejszym 
zadaniem jest sprawić, żeby uwierzyła, 
że to dla mnie kara.

:-)

Rozmawiają Kowalski i Nowak: 
- Popatrz: jest wiosna, wszystko kwitnie 
i wychodzi spod ziemi.
- Przestań mnie straszyć. Miesiąc temu 
teściową pochowałem.

:-)

Ojciec poszedł na zebranie. Wycho-
wawczyni mówi oburzona: 
- U pana syna znaleziono marihuanę!

- Mówił skąd ją ma?
- Powiedział, że od swojego najlepsze-
go przyjaciela.
Dumny ojciec powstrzymując łzy 
wzruszenia: 
- Naprawdę tak powiedział?

:-)

U dentysty: 
- Ile kosztuje wyrwanie zęba?
- 100 złotych.
- 100 złotych za kilka minut pracy?!
- Jeśli pan chce, mogę wyrywać powoli.

:-)

Chodnikiem biegnie przerażona kobie-
ta, a za nią, groźnie sapiąc, wielki męż-
czyzna. W końcu kobieta nie ma już sił. 
Staje, odwraca się do niego i krzyczy: 
- Poddaje się, niech mnie pan gwałci, 
tylko nie zabija!
- A gwałć się pani sama, ja się spieszę 
na pociąg!

:-)

Bandyta wchodzi do banku, kradnie 
pieniądze z kasy po czym podchodzi 
do jednego z klientów i pyta: 
- Widziałeś co zrobiłem?
- Tak i mam zamiar zadzwonić na 
policję.
Złodziej przyłożył mu pistolet do głowy 
i strzelił. Podszedł do następnej klient-
ki z tym samym pytaniem, na co ta 
odpowiada: 
- Nic nie widziałam i nic nie słyszałam, 
ale mój mąż widział.

:-)

Facet siedzi przed telewizorem. Piwko, 
kapcie... Żona w kuchni coś pichci. Nag-
le słyszy męża w pokoju mówiącego do 
siebie: 
- Nie! Nie idź tam! Co ty robisz?!
Za chwilę znowu: 
- Człowieku, nic nie mów, nie przysięgaj! 
Powiedz „nie”!
Po paru chwilach znowu słychać z pokoju: 
- Coś ty najlepszego zrobił?! Taki niewyba-
czalny błąd...
Żona nie wytrzymała i pyta: 
- Misiu, co ty tam tak przeżywasz?
- Aaa nic... kasetę z naszego ślubu 
oglądam.

:-)
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HOROSKOP
Baran (21.03-19.04)

W tym miesiącu na pewno nie będziesz narzekać na nudę, przed Tobą 
sporo zmian, nie wszystkie będziesz chciał zaakceptować, ale postaraj 
się je przyswoić. Uważaj na wszelkie kontuzje związane z kończynami 
dolnymi.

Byk (20.04 - 20.05)
Przyjdzie Ci się zmierzyć z czyimś osądem, który w Twoim przekonaniu 
jest dla Ciebie krzywdzący, nie walcz z tym, bo to bez sensu. Jednak 
postaraj się naprawić, to co złe. Nie daj się zwieść cudownym promo-
cjom, bo będziesz stratny.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Główne zmiany nastąpią w sferze zawodowej, nowa praca, awans, czy 
kompletna zmiana taktyki w dotychczasowym miejscu. Tak czy inaczej 
z pozytywnym oddźwiękiem dla Ciebie. Postaraj się załatwiać sprawy 
na bieżąco, nie odkładaj tego co nieuniknione.

Rak (21.06 - 22.07)
Nie musisz nikomu udowadniać ile jesteś wart, niestety wystarczy jed-
no słowo w Twoim kierunku, aby zburzyć Twoją pewność siebie. Skup 
się przede wszystkim na relacjach z ludźmi i zweryfikuj znajomości, od-
suń toksyczne relacje.

Lew (23.07 - 22.08)
Ten miesiąc poświęć na samorealizację, ale również na dbanie o siebie. 
Sporo udało Ci się już osiągnąć, więc nie spoczywaj na laurach, tylko 
dąż do kolejnych małych sukcesów. Teraz los będzie wymagał od Cie-
bie cierpliwości w każdej dziedzinie życia.

Panna (23.08 - 22.09)
Twoje oczekiwania, nie koniecznie będą miały szansę realizacji, ponie-
waż są nieco odszczepione od rzeczywistości. Przemyśl dokładnie to 
czego pragniesz i dostosuj się do obecnej sytuacji. Łatwiej będzie Ci 
coś wtedy zmienić.

Waga (23.09 - 22.10)
Dzięki ludziom w Twoim otoczeniu, w końcu będziesz w stanie zaak-
ceptować to co się dzieje. To doskonały czas dla Ciebie na pracę nad 
zmianami, jakie od dłuższego czasu miałeś w zamyśle. Pamiętaj rów-
nież o odpowiednim odpoczynku.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Lipiec będzie dla Ciebie czasem odpoczynku, pod warunkiem, że sobie 
na niego pozwolisz. Jeśli nie, zaczniesz silnie odczuwać przemęczenie i 
wyeksploatowanie organizmu. Słuchaj uważnie tego co mają Ci do po-
wiedzenia inni.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Ktoś będzie potrzebował Twojego wsparcia, nie musisz w sumie nic ro-
bić, wystarczy że będziesz i wysłuchasz. Szykuj się na zamiany w sferze 
zawodowej, które sam będziesz kreował i dążył do zrealizowania z du-
żą siłą.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Postaraj się wykrzesać z siebie odrobinę szaleństwa, dzięki temu że 
nieco odpuścisz poczujesz się lżej i odblokujesz na nowe. Jednak mierz 
siły na zamiary, abyś nie doznał kontuzji lub nadszarpnął swojego zdro-
wia ogólnego.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Lipiec przyniesie dla Ciebie chęci zmiany otoczenia, nie koniecznie 
związane ze zmianą lokacji, ale np. remont, zmiana koloru ścian czy 
umeblowania. Idź na żywioł, ponieważ im bardziej będziesz się zasta-
nawiał, tym dalej będziesz od intuicji.

Ryby (19.02 - 20.03)
Postaraj się trochę odpuścić chęć kontrolowania w pełni swojego ży-
cia, niestety takie podejście mocno męczy. Daj sobie nieco luzu i zo-
bacz co będzie się działo. Nie musisz być odpowiedzialny za wszystko i 
wszystkich.

Horoskop klasyczny na lipiec 2019 r.
opracowała wróżka Nadija
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Тіло на полі
Після проведення ретельного дослідження буде встановлено 
причину смерті 28-річної жительки міста Лешно. Тіло жінки 
після тижня пошуків знайдено поблизу району Ґроново.

Жителька міста Лешно зникла на 
початку червня. Вранці вийшла з дому, 
не взявши з собою жодних предметів, 
які зазвичай носила. Коли довгий час 
не поверталася, чоловік повідомив про 
її зникнення. Невдовзі організовано 
масштабну пошукову операцію. Через 
тиждень тіло жінки було знайдено в 
полі поблизу району Ґроново.
Результати розтину не вказували, що 
до смерті жінки причетні треті особи. 

На тілі не знайдено жодних слідів, які 
могли б свідчити про такий розвиток 
подій.
Встановлено, що смерть настала за 
кілька днів перед тим як виявлено 
тіло. Можливо нові факти у цій справі 
будуть встановлені після проведення 
токсикологічної і гістопатологічної 
експертиз. Коли матеріал готувався 
до друку, результатів експертиз ще не 
було.

У замку в Ридзині проводять 
ремонтні роботи Ремонт розпочато зі східної сторони,

яка найбільш пошкоджена.

У першу чергу необхідно було 
демонтувати штукатурку, 
зняти старі сходи, прокласти 
і з о л я ц і ю  та  п о к р и т и  ї ї 
сходинами з пісковика. 
Завдяки такому рішенню вода 
не проникатиме глибше, а 
саме у підвал під сходами, 
який внаслідок тривалого 

в п л и ву  н е с п р и я тл и в и х 
факторів став непридатним 
д л я  в и к о р и с т а н н я .  Ц е 
повинно змінитися, оскільки 
після ремонту сходів фахівці 
« з а г л я н у т ь »  т а к о ж  д о 
приміщень під сходами.
Балюстради,  поручні та 
кам'яні вази, що знаходяться 

на східній стороні, будуть 
очищені та законсервовані. 
Крім того, заплановано заміну 
воріт. Теперішні ворота, 
датовані 1970-ми роками, не 
є пам'яткою культури та не 
відповідають зовнішньому 
вигляду замку. Замість них 
мають бути встановлені важкі 

дубові ворота, такі, як на 
західній стороні, тобто з боку 
міста.
Тим часом плануються роботи 
з консервації поліхромії на 
зовнішніх стінах замку. Три з 
них законсервовано минулого 
року, цього року у планах 
консервація ще чотирьох. 

До того ж заплановано 
консервацію реліквій з 
Великої Алькової Зали.
Частину робіт у Ридзинському 
замку профінансовано з 
Міністерства культури та 
національної спадщини, яке 
виділило кошти у розмірі 680 
тисяч злотих.

КОРОТКО
ЛЕЩИНСЬКИЙ ПОВІТ > Галузевий портал 
«nocowanie.pl» оголосив список найбільш 
відвідуваних місць у Великопольському 
воєводстві. Список підготований на 
основі опитувань користувачів Інтернету. 
На першому місці опинилося місто 
Познань, що не стало несподіванкою. 
На другому місці опинилося село 
Скоженцин, а на третьому - Бошково. 
Сьому позицію у тому ж списку зайняло 
село Бренно, а дев'яту - Домініце.

ЛЕШНО > У місті розпочалася 
програма під назвою «Лешно без 
пластику», яка полягає у проведенні 
освітніх заходів для мешканців 
міста стосовно використання 
пластику. Навчання спрямоване на 
те, щоб навчити людей відмовитися 
від використання пластмасових 
стаканчиків, тарілок, столових наборів 
чи пакетів. В Управлінні міста Лешно 
вже відмовилися від пластику, а 
вода подається у скляному посуді. 
Пластмасові вироби у таких формах 
можна буде використовувати до 2021 
року. Пізніше такі вироби опиняться під 
забороною у всьому Європейському 
Союзі.

ЩО В ЛИПНІ?
> 6 липня у Вієві відбудеться 
захід під назвою «Вієвіада 2019». 
Найважливішою частиною 
програми буде виступ у жанрі 
диско-поло гурту Piękni i Mło-
dzi. Виступ відбудеться о 22:00 
годині. Пізніше буде дискотека 
під зірками.

> 6 липня можна поїхати 
у сусідню Ґуру. Місто 
святкуватиме День міста. 6 
липня о 19:30 виступить гурт 
Blue Cafe, а о 21.30 - гурт IRA. 
У неділю, 7 липня, о 19:00 
відбудеться концерт Евеліни 
Лісовської, а в 21:00 зіграє 
оркестр Electric Light Orchestra.

> варто поїхати і до Понеця. 
Там, 19-го та 20-го липня 
відзначатимуть Дні Понецької 
Землі. У п'ятницю, 19 липня, 
виступатимуть гурти Skaner (о 
20:00) та Piękni i Młodzi (22:00). У 
суботу, 20 липня, заплановано 
виступ гурту Poparzeni Kawą 
Trzy (20:00) та група Video (о 
22:00).

Перша українськомовна
газета в Лешно
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TEKST: MAGDALENA WOŹNA

Agnieszka Jekel

Od 10 lat prowadzi przedszkole „Wesoła Ciuchcia”, 
specjalizujące się w glottodydaktyce a w ubiegłym 
roku wraz z przyjaciółką otworzyła przedszkole „Nie-
bieska Ciuchcia”, dedykowane dzieciom z autyzmem. 
Objęła również stanowisko dyrektora Żłobka „Bry-
kająca Brzdące”. W między czasie prowadzi glottote-
rapię dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 
oraz zajęcia dla maluchów, które rozpoczynają przy-
godę z czytaniem. Praca jest dla Agnieszki pasją i za-
wsze była jedną z ważniejszych rzeczy w jej życiu -Je-
stem osobą, która uwielbia wyzwania i sprawy nie 
do załatwienia i to wszystko w niej odnajduję -mó-
wi o sobie i swojej pracy. Bardzo wiele zmieniło się 
z chwilą pojawienia się na świecie jej dzisiaj już 4 let-
niej córeczki, która wywróciła świat Agnieszki do gó-
ry nogami. Helenka urodziła się z wieloma wadami 
wrodzonymi i wymagała specjalnej opieki i uwagi. 
Jej kilkuletnia rehabilitacja nauczyła ją cieszyć się 
z jej najdrobniejszych sukcesów oraz tego, że war-
to wierzyć w cuda.Stąd jej życiowa dewiza, która 
brzmi: ”Nie ma rzeczy niemożliwych”.

Od dzieci uczę się... 
...uśmiechać do wszystkich i do wszystkiego. Uczę się tego, że życie jest bardzo proste, tylko my dorośli po-
trafimy je skomplikować. Tutaj przypomina mi się przedszkolna anegdota. Stoję z 3 latką, obserwujemy wi-
dok zza okna. Mówię do niej podekscytowana, że pada śnieg. Ona odpowiada mi zdziwiona moją reakcją: 
Przecież jest zima.

Mój najpiękniejszy dzień w życiu to... 
...chwila, kiedy Helenka samodzielnie zaczęła chodzić. Od narodzin bardzo wiele prze-
szła. Lekarze nie dawali nam za dużych szans, a jednak dzięki regularnej rehabilitacji 
i wytrwałości – udało się postawić ją na nogi.

Uwielbiam swoją pracę, ponieważ...
 
...wymaga ode mnie działania. Nie potrafię usiedzieć na miejscu i zawsze wszędzie 
mnie pełno. Współpraca z rodzicami i dziećmi sprawia mi wiele radości.

Wolny czas najbardziej lubię spędzać...
...ze względu na to, że moja praca jest bardzo absorbująca, mało mam czasu wolnego, 
dlatego staram się go wykorzystać maksymalnie. Spędzam go z rodziną – najczęściej 
w górach, w naszym ukochanym Stroniu Śląskim. To nasze miejsce na ziemi. Poza tym 
jestem molem książkowym i każdą możliwą chwilę wykorzystuję na nadrabianie zale-
głości w literaturze. 

Najbardziej motywuje mnie...
...działanie. Uważam, że działanie rodzi działanie i nie warto marnować czasu na stanie 
w miejscu. Trzeba się rozwijać i iść do przodu. Motywują mnie ludzie, z którymi pracu-
ję. Obecnie współpracuję ze wspaniałymi nauczycielami. Codziennie obserwuję ich 
rozwój i sukcesy jakie osiągają. To daje mi motywację do dalszej pracy i samorozwoju. 
Jestem z nich bardzo dumna.
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REKLAMA

Więcej masztów i zmiany
w zagospodarowaniu pasma

Operatorzy telefonii komórkowej w naszym regionie inwestują w infrastrukturę. Przykładem z ostatniego czasu fioletowy operator, 
czyli Play oraz sieć Orange, które dokonują ważnych zmian z punktu widzenia użytkowników smartfonów.

O tym, że fioletowy operator chwa-
li się, jakoby uruchomił coś na 
kształt sieci 5G, wie już chyba 

wiele osób, które dostają przekaz rekla-
mowy. W praktyce do tej nowoczesnej 
technologii wspomnianej sieci jeszcze da-
leko, ale marketingowo brzmi to bardzo 
dobrze. Słynne już 5G Ready (tak samo 
operator mówił o sieci trzeciej generacji, 
chwaląc się, że to już prawie 4G) jest tak 
naprawdę rozszerzoną wersją sieci czwar-
tej generacji, czyli tej, z której najczęściej 
korzystamy w naszych komórkach pew-
nie nawet o tym nie wiedząc. Mówiąc 
w skrócie zapewnia ona szybszy prze-
pływ danych, co pozwala na przykład na 
płynne oglądanie materiałów wideo i po-
łączenia głosowe w wyższej jakości.
Ostatnio fioletowy operator prowadzi 

w naszym regionie małą ekspansję. Nie 
wszyscy pewnie wiedzą, że przez długie 
lata opierał się na sieci innych operato-
rów komórkowych w ramach tak zwane-
go roamingu krajowego. Teraz widać, że 
sytuacja powoli się zmienia. Dwa włas-
ne maszty Play postawił w nieodległym 
Rawiczu, a niedawno pobudował zupeł-
nie nową metalową konstrukcję pod an-
teny w Kaczkowie. To dla mieszkańców 
tamtego rejonu dosyć istotna wiadomość. 
Maszt stanął przy drodze prowadzącej 
z Kaczkowa do Lasotek.
- Kaczkowo to dopiero kwestie budow-

lane - tłumaczy w rozmowie z "Lesz-
czyniakiem" Witold Tomaszewski z biu-
ra prasowego sieci Play. - Jeszcze czas na 
instalację systemów, ich konfigurację, in-
tegrację z siecią, dokonanie pomiarów 
promieniowania elektromagnetycznego 
oraz oczekiwanie na wszystkie zezwo-
lenia. Komercyjny start tej stacji można 
szacować na późne wakacje.
Podobny maszt powstał już w Bojano-

wie, mimo że operator Play ma swoje 
urządzenia zawieszone na maszcie Oran-
ge przy wylocie na Rawicz. Z tamtej lo-
kalizacji sygnał nadawany jest również 
w szybszej technologii czwartej genera-
cji. Taka stacja o większej przepustowości 
działa też w Lesznie.

- Jest zlokalizowana na budynku pod 
adresem Grunwaldzka 54-56 - tłumaczy 
W. Tomaszewski.
Zmiany w sposobie funkcjonowania sie-

ci wprowadza również operator Orange. 
Operacja nazywa się refarmingiem i po-
lega na zmianie w wykorzystaniu zaso-
bów częstotliwości. Dla przykładu czę-
stotliwości systemu GSM trafiły teraz na 
poczet technologii 3G albo jeszcze szyb-
szej 4G. Taka zmiana ma także miejsce 
w naszym regionie, a to oznacza wprost 
zwiększenie przepustowości mobilnego 
internetu i poprawę jakości usług głoso-
wych. U nas w sieci Orange zmiany mają 
dotyczyć Leszna i Włoszakowic, a nieco 
dalej Wschowy, Kościana, Rawicza, Go-
stynia czy Przemętu.

TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Przy drodze z Kaczkowa do Lasotek 
ustawiony został maszt sieci Play. Za-
cznie działać w wakacje.

Urządzenie fioletowego operatora 
działające w najszybszej dotąd tech-
nologii zainstalowane są na wiezowcu 
przy ulicy Grunwaldzkiej w Lesznie.
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Data Nazwa imprezy
1 lipca – 5 lipca

godz. 8-16 Półkolonie dla dzieci - Tropem Letniej Przygody, Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie (ul. Geodetów 1)

2 lipca
godz. 11-15 Wakacje Seniorów w MBWA Leszno – warsztat plastyczny (Leszno, ul. Leszczyńskich 5)

3 lipca – 12 lipca
godz. 11-14 Wakacyjne warsztaty z rysunku i malarstwa dla młodzieży w Galerii MBWA (Leszno, ul. Leszczyńskich 5)

3 lipca
godz. 12-13 Kino Seniora (Teatr Miejski w Lesznie, ul. Narutowicza 69)

6 lipca
godz. 11-12 Zwiedzanie Leszna z przewodnikiem (zbiórka przed siedzibą Centrum Informacji Turystycznej, ul. Słowiańska 24)

6 lipca
od godz. 15 Wijewiada 2019, boisko sportowe przy WDK Wijewo

12 lipca
godz. 18 Wakacje Seniorów w MBWA Leszno – pokaz filmowy (Leszno, ul. Leszczyńskich 5)

13 lipca
godz. 10-20 Concrete Slabs Contest 2019 - największe stricte BMX-owe zawody w Polsce (Skateplaza w Lesznie)

20 lipca
godz. 11-13 Rodzinny warsztat plastyczny w Galerii MBWA (Leszno, ul. Leszczyńskich 5)

22 lipca – 26 lipca
godz. 17-18:30 Kurs tańca dla seniorów (Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, ul. Chrobrego 3a)

25 lipca
godz. 18-19 Koncert Muzyczny dla seniorów (Leszno, Biblioteka Ratuszowa)

27 lipca
godz. 18-21 Wieczorek taneczny dla seniorów (Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie, ul. Chrobrego 3a)

Wystawy czasowe w Lesznie
► przez cały lipiec | „Zwierzęta duże i małe w malarstwie, grafice, rysunku...” (Budynek Główny Muzeum Okręgowego w Lesznie, Pl. Metziga 17)

► przez cały lipiec | „Ach śpij kochanie... Leszczyńskie sypialnie w latach 1900-1956” (Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, ul. Narutowicza 31)

► przez cały lipiec | Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia - „Lekcje s(ż)ycia” (Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5)

► od 2 do 15 lipca | „Naturalnie piękne” - wystawa fotograficzna (kawiarnia Cooperativa, Leszno, ul. Bracka 14)

Chcesz, aby zapowiedź Twojej imprezy
znalazła się w tym kalendarium?

Napisz do nas na adres
leszczyniak@mtlmedia.pl
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