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Byki w potrójnej koronie!
Po znakomitym sezonie drużyna Fogo Unii
Leszno po raz trzeci z rzędu i po raz osiemnasty w ogóle sięgnęła po tytuł Drużynowych Mistrzów Polski! W finale z kwitkiem
REKLAMA

odprawiła Betard Spartę Wrocław, która po 2020 Byki ponownie powalczą o najwyższe
porażce na własnym torze nie potrafiła na- laury w niezmienionym składzie.
wiązać walki w rewanżu na „Smoku”. Znaki na niebie i ziemi wskazują, że w sezonie

czytaj # 26-28

UWAGA!

9 października
ukaże się specjalne,
przedwyborcze wydanie
"Leszczyniaka".
Szukajcie nas tam,
gdzie zawsze!
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO WE WRZEŚNIU
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Budynek przy stadionie do rozbiórki?
LESZNO > Czy tak zwany "czarny budynek" przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka zostanie rozebrany? Taki wariant docelowo wcale nie jest nieprawdopodobny. Kompleksowy remont obiektu mógłby pochłonąc nawet 4.000.000 złotych w przypadku likwidacji eternitowych elementów budynku oraz przeprowadzenia termomodernizacji. Są to absurdalnie wysokie koszty. Przypomnijmy, że miasto rozważało przeniesienie swoich wydziałów z ulicy Przemysłowej właśnie do obiektu należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tyle że adaptacja pod potrzeby urzędników, zgodnie z obecnymi wymogami, również okazuje się nieuzasadniona ekonomiczne.
REKLAMA

Dla młodych
czytelników
BOJANOWO > Pomieszczenie po księgarni położone w bezpośrednim sąsiedztwie bojanowskiej biblioteki zostanie zaadaptowane na jej potrzeby.
Będzie to miejsce służące edukacji czytelniczej i kulturalnej dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Ma być
urządzone w sposób przyjazny dla tej
grupy. Projekt adaptacji został wsparty
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co pozwoli na przeprowadzenie remontu pomieszczenia wraz z wyposażeniem go w meble oraz sprzęt
multimedialny. Wszystko będzie kosztować 117.000 złotych, a dofinansowanie wyniesie 88.000 złotych. Prace adaptacyjne zakończą się prawdopodobnie
wiosną przyszłego roku, a dzięki nowemu pomieszczeniu biblioteka powiększy
się o 46 metrów kwadratowych.

# OGŁOSZENIA WYBORCZE
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO WE WRZEŚNIU

Miejsce pamięci wiceprezydenta na nowo
GMINA OSIECZNA > Zdewastowane miejsce pamięci wiceprezydenta Leszna
Zdzisława Adamczaka zostało odmienione. Przypomnijmy, że wiceprezydent
z lat 1998 - 2010 zmarł 4 września przed dziewięciu laty na ścieżce rowerowej
prowadzącej z Leszna do Osiecznej. Był postrzegany jako bardzo dobry organizator, propagator aktywnego wypoczynku. Miejsce urządzono w nowoczesnym
stylu, a to za sprawą przedsiębiorców Andrzeja Stróżyka, który przekazał ławki,
firmy Jacka Malepszego, która utwardziła teren, a także samorządu Leszna. Teraz
jeszcze przyjemniej będzie zatrzymać się na krótki odpoczynek w drodze nad jezioro albo z powrotem. Zadbano także o umieszczenie informacji poświęconej
nieżyjącemu wiceprezydentowi.

Rocznica wybuchu II wojny światowej
REGION > W całym regionie obchodzono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Centralnym punktem uroczystości w Lesznie był Pomnik Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego, gdzie - w obecności pocztów sztandarowych - przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, organizacji, a także zwykli mieszkańcy
Leszna oddali hołd ofiarom największego konfliktu XX wieku. Pod pomnikiem
odczytany został apel pamięci i oddano salwy honorowe.

O Straży Granicznej
w Archiwum Państwowym
LESZNO > Do końca listopada w Archiwum Państwowym w Lesznie będzie
można oglądać wystawę "Powiat leszczyński 1939". Została ona zorganizowana
przez Archiwum Państwowe w Lesznie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Pracownię Terenową w Trzebinach. W ramach wystawy przygotowano 15 plansz
obrazujących stan powiatu w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Część
z nich poświęcona jest Straży Granicznej, ale też mniejszości niemieckiej oraz innym zagadnieniom z tego okresu. Dodatkowe materiały, przeważnie w postaci drukowanej, zaprezentowano w gablotach. Pochodzą one ze zbiorów obu
wspomnianych placówek, a także osób prywatnych.

OGŁOSZENIE WŁASNE

Kameruńska z asfaltem?
LESZNO > Jest szansa, że położona we wschodniej części miasta, bezpośrednio przy ścianie lasu, ulica Kameruńska będzie miała asfalt. Firma Strabag, która remontuje drogę krajową numer 12 jest w stanie wykonać tę inwestycję za
darmo. Miasto miałoby tylko zakupić niezbędny materiał. To oznacza zdecydowanie niższe koszty niż w przypadku zorganizowania przetargu. Problemem pozostaje jednak, czy wariant z pominięciem tej procedury wchodzi w ogóle w grę
i czy nie byłoby to złamanie dyscypliny finansowej. Jest to przedmiotem badań
prawników.
REKLAMA

# OGŁOSZENIE WYBORCZE

5

6

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO WE WRZEŚNIU

REKLAMA

Kolejne utrudnienia w mieście

Fabryczna nieco później

LESZNO > Na początku października ma zostać zamknięta północna strona Alei
Jana Pawła II wraz z częścią skrzyżowania po stronie Alei Krasińskiego. To dla kierowców oznacza kolejne utrudnienia i nowe objazdy - tym razem przez Nowy Rynek. Taki stan miałby potrwać przez dwa miesiące. Kolejnym etapem miałby być
remont ulicy Szybowników, chociaż jak będą przebiegać te prace, zależy od warunków pogodowych. Dopiero na przyszły rok, prawdopodobnie w okresie letnim, przewidywana jest wymiana warstwy bitumicznej na wiadukcie.

LESZNO > Remont ulicy Fabrycznej na odcinku od Ronda Podwale do ulicy Magazynowej nie odbędzie się w tym, lecz w przyszłym roku. Jest to związane
w bezpośredni sposób z dużym natężeniem innych remontów. Zamknięcie kolejnej ulicy nie byłoby najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji. Remont tej części
ulicy Fabrycznej to dopiero początek. Miasto ogłosiło, że złożyło wniosek o dofinansowanie na kolejny etap remontu tego ciągu - od ulicy Magazynowej do
Zacisze.

Przejście podziemne do poprawki

Powiat leszczyński dostał pieniądze
na przebudowę trasy Lipno - Smyczyna

LESZNO > Ludzie pytają, dlaczego tak bardzo ślimaczą się prace w przejściu
podziemnym pod Aleją Jana Pawła II. Powód jest prosty - inwestycja została źle
przeprowadzona, kiedy przejście powstawało wiele lat temu. Zabraknąć miało między innymi odpowiedniej izolacji. Przejście nie zagrażało bezpieczeństwu
przechodniów czy rowerzystów, ale wymaga wykonania wielu poprawek. Po
pracach przy konstrukcji żelbetowej, w październiku miałyby zostać tam przeprowadzone prace murarskie. Docelowo zainstalowany zostanie tam monitoring.

Powiat leszczyński liderem inwestycji
według "Wspólnoty"
REGION > Powiat leszczyński awansował w rankingu "Liderzy inwestycji" magazynu "Wspólnota" z piątego na pierwsze miejsce. Specjaliści, budując zestawienie, wzięli pod uwagę wydatki majątkowe samorządu z lat 2016, 2017 i 2018.
Uśredniając, wydatki na inwestycje w powiecie leszczyńskim wyniosły 544,29 złotych w przeliczeniu na osobę. Taka kwota pozwoliła wybić się temu powiatowi na
pierwsza pozycję.
Przypomnijmy, że dla powiatu leszczyńskiego lata 2017 - 2018 były okresem
boomu inwestycyjnego, a dochody i wydatki samorządu w 2018 roku były najwyższe w jego dwudziestoletniej historii i ponad dwa razy wyższe niż dwa lata
wcześniej. W 2017 roku powiat leszczyński na inwestycje przeznaczył 54 procent
swojego budżetu, a w ubiegłym roku - aż 61 procent. Dzięki wielu dotacjom z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa – mimo jednych z najniższych dochodów w Wielkopolsce - powiat leszczyński należy do najbardziej proinwestycyjnych samorządów wszystkich szczebli w kraju.

Szpital dostał defibrylator
LESZNO > Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie otrzymał od leszczyńskiego samorządu defibrylator. Urządzenie jest już dostępne w holu lecznicy. Kolejny
defibrylator ma pojawić się w centrum miasta na kamienicy komunalnej, w której
mieści się Stacja Biznes. Miasto w przyszłym roku planuje zakup dwóch kolejnych
takich urządzeń. Koszt jednego wynosi około 5600 złotych. Obsługiwane są one
jednym przyciskiem i służą do przywracania akcji serca.

Cóż za znalezisko!
LESZNO > W części dachowej Szkoły Podstawowej numer 3 pracownicy wykonujący remont natrafili na… karabin typu Mauser. Broń prawdopodobnie pochodzi
z czasów I wojny światowej. Zajęła się nią leszczyńska policja.

GMINA LIPNO > Około 2,6 kilometra drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 309 do wiaduktu nad "ekspresówką" w Smyczynie ma
zostać przebudowane przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja ma kosztować ponad 5.500.000 złotych, z czego dofinansowanie miałoby wynieść przeszło 3.304.000 złotych. Prace obejmą nie tylko jezdnię, ale także budowę około 650 metrów ścieżki pieszo-rowerowej. Ta miałaby powstać na odcinku
od skrzyżowania z drogą w kierunku Wilkowic do wiaduktu w Smyczynie i połączyłaby się z już istniejącym ciągiem przeprowadzonym w ubiegłym roku przez
Lipno. Na realizację inwestycji powiat leszczyński będzie miał rok od momentu
podpisania umowy z wykonawcą.

Trwa płoszenie szpaków
LESZNO > Do 20 października ma potrwać akcja płoszenia szpaków zamieszkujących rejon ulicy Wojska Polskiego w Lesznie. Są one płoszone przy użyciu metod sokolniczych, czyli z wykorzystaniem ptaków drapieżnych takich jak jastrząb
i myszołowiec. Chodzi o to, aby ograniczyć aktywność ptaków w tym miejscu,
gdyż powodują one zwiększony poziom hałasu oraz doprowadzają do zanieczyszczenia chodników i samochodów parkujących w tym rejonie. Zmasowana
obecność ptactwa jest między innymi konsekwencją dokarmiana go przez ludzi.
Jednak podawanie chleba nie tylko powoduje wzrost liczby osobników tego gatunku w tym rejonie, ale przede wszystkim jest szkodliwe dla ptaków. Poza tym
przyczynia się do zwiększenia ilości gryzoni, które również poszukują łatwo dostępnego pożywienia.

Nie będzie chwilowych przerw
w dostawie wody
GMINA WŁOSZAKOWICE > Gminny Zakład Komunalny przeprowadził dwie inwestycje. Jedna z nich to budowa w ulicy Jodłowej we Włoszakowicach wodociągu
o długości 350 metrów, druga - zastąpienie w Stacji Uzdatniania Wody w Krzycku
Wielkim agregatu prądotwórczego obsługiwanego ręcznie jednostką automatyczną. Jest to urządzenie, które wcześniej działało w oczyszczalni ścieków. Jego
montaż spowodował, że podczas przerw w zasilaniu zewnętrznym mieszkańcy
Sądzi, Krzycka Wielkiego, Jezierzyc Kościelnych i Zbarzewa nie będą tracić dostępu do bieżącej wody. Do tej pory odbywało się to w taki sposób, że agregat musiał uruchamiać pracownik.
OPRACOWANIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Odszedł Edward Baldys - miał 69 lat

W poszukiwaniu tematów
do niebiańskiej gazety
Kiedy jakieś 15 lat temu rozpoczynałem przygodę z dziennikarstwem, wziął mnie pod
swoje skrzydła. Pan Edziu, bo
tak od początku na niego mówiłem, z wielkim zaangażowaniem wprowadzał mnie
w meandry świata mediów. Pamiętam, że najprzyjemniejsze
były wspólne, wakacyjne wyjazdy reporterskie.
- Jedziemy w teren! - rzucał w redakcji Gazety "ABC", a wtedy
wypuszczaliśmy się na wojaże
"pod parasol".
Zawsze powtarzał, że do ludzi trzeba wyjść i że należy ich słuchać.

- Zobaczysz, ile tematów przywieziemy - zapewniał. I nigdy się
nie mylił. To była dla mnie najlepsza szkoła dziennikarstwa.
Miał w sobie niezwykły dar. Kiedy zaczynał mówić, każdy się
przed nim otwierał. Nie było na
to rady. Z tego Edkowego gadania i reakcji rozmówców zawsze
brały się najlepsze dziennikarskie historie. Może było tak właśnie dlatego, bo cechowała Go
niezwykła otwartość na ludzi?
Jeżdżąc po różnych zakątkach
regionu, czasami odległych od
Leszna, wspominał dawne czasy.
- To mój fyrtel, tutaj grałem

- powiadał po poznańsku.
Podczas tych licznych, wspólnych
wyjazdów, przegadaliśmy w samochodzie wiele godzin. Kiedy
pokonywaliśmy kolejne kilometry, raz po raz przyglądając się mijanym domostwom, Pan Edziu
podkreślał, że nigdy nie wybudował własnego domu. Ale po
chwili zadumy tak dodawał z rozbrajającą szczerością:
- Ale w sumie po co mi dom, skoro ja nawet we własnym mieszkaniu nie mam czasu siedzieć.
Imponowało mi Jego podejście do życia i nieustannie zadziwiało niegasnące zacięcie do

dziennikarstwa i muzyki. Kiedy
już istniał "Leszczyniak", czasami wpadał do redakcji po świeżą gazetę. Kolejnego dnia, po
przeczytaniu numeru, dzwonił
z gratulacjami. To były dla mnie
jedne z najważniejszych recenzji. Po raz ostatni nieco dłużej
rozmawialiśmy latem. Cieszył
się na wyjazd w Bieszczady. Mówił, że trochę odpocznie.
Nie myślałem, że będę musiał napisać te słowa, a już w ogóle, że
nastąpi to tak szybko. Ale i nad
tymi zdaniami, które dziś zostały
przeze mnie nakreślone, On snuł
kiedyś rozważania.

- Zobacz, człowiek jest, spotyka się z ludźmi, żyje, a potem? Potem o nim piszą: żył, był, zrobił. I to
wszystko.
Nie sposób przyznać, że w pewnym sensie miał rację. Ale jest
jeszcze ta druga strona. I pewnie po tej drugiej stronie Pan
Edziu robi zdjęcia i szuka nowych tematów do niebiańskiej
gazety. A jeśli nie, to z pewnością rozkręca imprezę, śpiewając
najpiękniejsze przeboje swoim
niezwykłym, lekko chrypliwym
głosem.
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Teraz uśmiechy rozdaje w niebie
Wulkan pozytywnej energii wygasł. Odszedł od nas Człowiek wielki i wspaniały. Człowiek orkiestra, dosłownie i w przenośni. To
smutna i niesprawiedliwa wiadomość. Bo choć mawiają, że nie ma ludzi niezastąpionych, to drugiego Edzia nie znajdziemy.
Mój zawodowy mentor. To On,
bez chwili zawahania, zaopiekował się mną, gdy stawiałem
pierwsze kroki w świecie mediów. To On pokazał mi sens
pracy dziennikarza, uświadomił, co jest jej esencją i co
z czym się je. To On dzień po
dniu napędzał mnie do działania nowymi tematami, napełniając mnie przy tym radością i satysfakcją. I wreszcie,
to On wskazał mi zawodową
drogę, którą miałem podążać
i którą podążam. Wierzył we
mnie, życzył powodzenia, gratulował. Nawet gdy nasze zawodowe drogi się rozeszły, nie

unikał spotkań i rozmów. Często dzwonił z dobrym słowem.
Bywało, że zajmował mnie rozmową telefoniczną do późnych godzin wieczornych. Na
gorąco dzielił się rozmaitymi
przemyśleniami i nawet wtedy,
przez telefon, zarażał energią
i chęcią do działania. I zwyzywał, gdy przez dłuższy czas się
nie odzywałem. To niesamowite, jak „Kolega z pracy” może
wpłynąć na twoją postawę. Jestem dumny, że miałem takiego Kolegę.
Dziś już Go nie ma. Zachorował nagle. Odszedł niespodziewanie. Zawsze w biegu, zawsze

z milionem spraw bieżących do
obgadania, zawsze zapracowany. Nie zdążył zwolnić, choć
sam namawiał do tego innych.
Z pewnością nie pozwoliła mu
na to ogromna chęć do życia
i do działania.
Mawiał, że świat wariuje. Że ludzie przestają dostrzegać ludzi.
Wszyscy w pracy do późnych
godzin, a domowy stół czeka
w samotności. Że pochylamy się
nad telefonami i komputerami,
jednocześnie przestając ze sobą
rozmawiać. Że uśmiech staje się
rzadkością. Ubolewał nad tym.
- Zobacz jakie to jest głupie –
mówił. - Uśmiechniesz się do

nieznajomego dziecka, kobiety
czy faceta, to zaraz przyszywają
ci stosowną łatkę. Ewentualnie
mogą cię wziąć za nienormalnego. Zobacz jak ten świat zwariował. Gdzie my jesteśmy? - pytał
z niezrozumieniem. Wszak dla
Niego życzliwość była czymś
naturalnym. Był kolorowym
ptakiem na poszarzałym niebie
rozpędzonego świata.
Bezwzględnie miał rację. Prosił o uśmiech, który sam rozdawał na lewo i prawo, umilając
tym samym dzień znajomym
i nieznajomym. Niezwykła łatwość przełamywania barier
i stereotypów, która była Jego

domeną, jest wręcz fenomenem. Kochali go rówieśnicy, seniorzy, młodzież, dzieci… no
wszyscy! Za to, że był sobą. Po
prostu był sobą. Niezwykłym
sobą.
Dla mnie Edward Baldys na zawsze pozostanie symbolem
otwartości, życzliwości i zarażania bliźnich pozytywną energią. I myślę sobie, że w niebie
muszą się teraz bardzo cieszyć z faktu, że Edziu do nich
dołączył.
Z kolei nam wszystkim przyszło
Go pożegnać zdecydowanie za
wcześnie...
MICHAŁ DUDKA

ZDJĘCIE: FACEBOOK

Nad ranem, 25 września, zmarł Edward Baldys. Fotoreporter, muzyk, ale przede wszystkim Człowiek. Taki, który swoim stylem bycia skracał dystans między rozmówcami. Lubili i szanowali go
wszyscy.
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# Z POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ

Z dymem poszło 80 ton opakowań kartonowych
Materiał był składowany w hali w Nowym Belęcinie. W trwającą ponad dobę akcję gaśniczą zaangażowanych było prawie 60 strażaków.
Ogień w budynku pojawił się 3
września tuż po południu. Ze względu na specyfikę towaru składowanego w wolno stojącym obiekcie pożar
rozprzestrzenił się bardzo szybko.
Pochłonął wszystko, co znajdowało się w środku. Wprawdzie strażacy
po niespełna godzinie zlokalizowali
źródło ognia, ale to nie spowodowało, że zagrożenie udało się zwalczyć.
Przy użyciu ładowarki wyciągano na
zewnątrz spalone kartony na drewnianych paletach, a następnie je
dogaszano.
Poza opakowaniami, na skutek pożaru, zniszczone zostało wnętrze
budynku - spaliło się między innymi wyposażenie hali. Zniszczeniu
uległ również dach o konstrukcji
stalowej. Przyczyna wybuchu ognia pozostaje nieznana. To, dlaczego pojawił się on w budynku, będzie przedmiotem policyjnego
dochodzenia.
- Straty popożarowe zostały oszacowane na 1.620.000 złotych, z czego
700.000 w samym budynku - mówi
Rafał Wypych z leszczyńskiej straży
pożarnej.
Z czerwonym kurem walczyło 58
strażaków. Działania zakończono po
ponad 28 godzinach.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE
OGŁOSZENIE WYBORCZE

Podróbki na portalach

Ponad 100 produktów z podrobionymi znakami firmowymi znaleziono u 29-letniej mieszkanki Leszna. Oferowała je za pośrednictwem portalu społecznościowego.
Policjanci weszli do mieszkania kobiety na początku września. Podczas przeszukania pomieszczeń znaleziono bluzy, spodnie, bieliznę, buty i plecaki, które
- poprzez obecne na nich znaki firmowe
- wskazywały, że zostały wyprodukowane przez znane światowe marki. Właśnie
od przedstawicieli tych firm leszczyńscy

funkcjonariusze otrzymali wnioski o ściganie i ukaranie kobiety.
- Prowadzącą nielegalną działalność okazała się 29-letnia mieszkanka Leszna,
która usłyszała zarzut usiłowania wprowadzenia do obrotu w jednym z portali społecznościowych produktów z podrobionymi znakami firmowymi. Jest to

naruszenie zapisów Ustawy Prawo o własności przemysłowej - informuje Monika
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Leszczyniance grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Dach musi być niczym czapka Rodzinna firma Przedsiębiorstwo Handlowo Budowlane Tyliński na rynku istnieje od wielu pokoleń, nieustannie od 1962 a w 1996
utworzono Hurtownię Pokryć Dachowych. Przedsiębiorstwo zatrudnia i współpracuje z dekarzami, którzy znają się na rzeczy. Natomiast sama robocizna to nie wszystko. Do tego muszą być odpowiednie materiały. I takie właśnie znajdziecie w naszej Hurtowni.

D

ach to bardzo trudny temat, gdyż
to, czy będzie spełniał swoje zadanie, chroniąc odpowiednio użytkowników budynku, jest wypadkową
wielu czynników. Na pierwszym miejscu
postawić należy wykonawstwo. To od ludzi zależy, w jaki sposób dach zostanie
zrobiony i czy dołożą oni wszelkich starań,
aby nie popełnić żadnego błędu. W Hurtowni Pokryć Dachowych Tyliński zatrudniani są fachowcy najwyższej próby.

Przedsiębiorstwo współpracuje również
z firmami zrzeszonymi w Leszczyńskim
Klubie Dekarza, z którymi relacje opierają
się na pełnym zaufaniu. Jednak bez odpowiednich materiałów nawet najlepsza ekipa nie jest w stanie wykonać dachu, który
wytrzyma wiele dziesięcioleci.
- Na przestrzeni lat technologie wykorzystywane w dekarstwie bardzo się zmieniły. Dziś dostępne są materiały, o których wiele lat wstecz
mogliśmy jedynie pomarzyć - mówi właściciel

firmy Arkadiusz Tyliński.
Firma poleca klientom i montuje dachy
na bazie materiałów, co do których jakości jest pewna. Perłą w koronie są dachówki ceramiczne oraz betonowe firmy Braas.
- Pracując na jej materiałach, firma Braas
udziela gwarancji systemowej na wykonany
dach. Warunek jest jeden - usługę musi wykonać certyfikowany dekarz. Dysponujemy takimi uprawnieniami, a proces recertyfikacji
w naszym przypadku odbywa się co dwa lata.

Pozwala to na weryfikację wykonawców takich jak my, a firma Braas wie, że stale wykonują oni usługę z niezmienną jakością i zgodnie
z wytycznymi - tłumaczy A. Tyliński.
Co to oznacza w praktyce dla klienta? Taka certyfikacja firmy wykonawczej połączona z przygotowaniem dachu w systemie firmy Braas, czyli przy wykorzystaniu
wszystkich jej materiałów, pozwala uzyskać piętnastoletnią gwarancję na wykonaną usługę. Mówiąc wprost, producent

Leszczyński koszarowiec przy ulicy Dąbrowskiego - to jedna z flagowych inwestycji, w której brała udział firma Pokrycia Dachowe Tyliński - wystarczy spojrzeć na dach.

# PROMOCJA
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dobrze wykonany, czyli ciepły
zwracają uwagę tylko na kolor czy kształt
dachówki. Ważnym argumentem, co jest
w pełni uzasadnione, jest także cena. Wykonanie dachu jest rzeczywiście kosztowne, ale czasami bywa tak, że cenowa
różnica pomiędzy dachówką o lepszych
parametrach czy z dłuższym okresem
gwarancji jest o 2000 lub 3000 wyższa.
Przy całym koszcie budowy domu jest to
niewielka różnica, którą warto dopłacić za
pewność i komfort użytkowania budynku przez długie lata. Z dachem jest trochę
jak z czapką - dobrze wykonana skutecznie ogrzeje i zabezpieczy głowę. Tak samo
pewny dach zabezpiecza budynek i jest jego wizytówką - podkreśla A. Tyliński.

(57/2019)

jest pewien wysokiej jakości swoich materiałów i ręczy za nie swoją renomą.
W razie, gdyby okazało się, że coś jest nie
w porządku, Braas na własny koszt wykona dach od początku. Sama dachówka firmy objęta jest długim, bo aż trzydziestoletnim okresem gwarancyjnym.
Hurtownia Pokryć Dachowych Tyliński oferuje nie tylko dachówkę klasy premium firmy Braas, ale również sprawdzone dachówki innych
producentów. Wśród nich są takie firmy jak Röben, Laumans, który również oferuje dachówki klasy premium,
a także Creaton czy Wienerberger.
- Niestety, błędem wielu klientów jest to, że

W sąsiedztwie koszarowca - piękny dach piekarni - klasyczna dachówka.

Hurtownia Pokryć Dachowych Tyliński jest jednym z przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach Polskich Hurtowni
Dachowych. To podmiot, który pod marką Avaline posiada produkty do kompleksowego pokrycia Twojego dachu.
- Są to towary dla klientów, którzy nie oczekują długiej gwarancji, ale jednocześnie zwracają
uwagę na jakość pokrycia dachowego i umiarkowaną cenę zakupu - zauważa A. Tyliński.
Nie każdy klient jest zainteresowany dachem
wykonanym w sposób klasyczny, czyli z dachówki ceramicznej. Dla tych osób w ofercie
dostępne są tańsze dachówki cementowe.
- To w dzisiejszych czasach produkty odmienne od tych oferowanych 30 czy 40 lat temu. Na

przykład współcześnie produkowana dachówka cementowa dobrej jakości nie zachodzi tak
bardzo zielonym nalotem, jak bywało kiedyś.
Nawet jeżeli tak się zdarzy, dach można umyć
iwyglądaznówjakdawniej - zauważa A.Tyliński.
W siedzibie firmy przy ulicy Święciechowskiej w Lesznie, poza dachówką i wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, w sprzedaży dostępna jest również blachodachówka
uznanych producentów takich jak firma Prószyński, Braas czy Avaline, a także systemy
okien dachowych marek VELUX, Roto czy
Altaterra. Każdorazowo, planując budowę
domu lub wymianę pokrycia dachowego, warto odwiedzić siedzibę firmy Pokrycia Dachowe Tyliński, aby zasięgnąć rady fachowców z wieloletnim doświadczeniem.
- Klienta przychodzącego z projektem budynku prowadzimy za rękę, przedstawiając optymalne rozwiązania na miarę konkretnych
możliwości finansowych. Znamy się na dachach i wiemy, na co zwrócić uwagę - podkreśla A. Tyliński.
Właściwie dobrane pokrycie dachowe
może zostać zamontowane przez jedną
z certyfikowanych ekip firmy lub przez
podmioty współpracujące. Warto skusić
się na taką opcję, aby móc spać spokojnie.

Pokrycia Dachowe Tyliński
ul. Święciechowska 49
64-100 Leszno
tel. 65 529-37-28
fax. 65 529-50-11

12

# SPRAWY

Kolorowo na stadionie Alfreda Smoczyka

Wieczorny pokaz balonów na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie na stałe wpisał się do kalendarza lokalnych imprez. Odbył się on przy okazji
35. Balonowych Mistrzostw Polski oraz 28. Balonowego Pucharu Leszna. Nieodmiennie pokaz stanowi wyśmienite widowisko dla całych rodzin. Chociaż
impreza wypadła w środku tygodnia, bo 4 września,
murawa stadionu, na której rozstawili się baloniarze, szczelnie wypełniła się widzami. Tym razem mieli więcej przyjemności niż zwykle, gdyż targane wiatrem balony widowiskowo pochylały się nad płytą
stadionu.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

Nie dla banerów
przy skrzyżowaniach

Banery, przede wszystkim wyborcze, zawieszone między innymi na płotkach oddzielających jezdnie musiały nieco zmienić lokalizację. Zostały bowiem umieszczone niezgodnie z przepisami. Zamontowane przy głównych skrzyżowaniach
utrudniały widoczność kierowcom, co prowadziło wprost do obniżenia poziomu
bezpieczeństwa. Przestrzenie, które nie mogą być zajmowane przez banery, zostały
specjalnie oznakowane.
TEKST I ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

# SPRAWY

Cuda na leszczyńskim niebie

Niecodzienne popisy na nieboskłonie przy muzyce na
żywo można było podziwiać w sobotę 14 września na
leszczyńskim lotnisku. Chociaż tym razem był to Mini
Piknik Szybowcowy z nieco mniejszą ilością atrakcji, to
i tak było na co popatrzeć. W przyszłym roku szykuje
się jeszcze większa odsłona tego przedsięwzięcia.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Jest dofinansowanie do budowy trzech dróg
na południowych rubieżach Leszna

Miasto pozyskało ponad 1.680.000 złotych dofinansowania z myślą o budowie trzech dróg w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. Pieniądze na ten cel będą pochodzić
z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te pozwolą
na przedłużenia ulicy Usługowej, a także budowę ulic

Architektów i Budowlanych. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 2.806.000 złotych. Inwestycja wzniesie ten rejon miasta na wyższy poziom infrastrukturalny,
gdyż obok jezdni powstaną ścieżka rowerowa i chodnik.
Jest to ważne w kontekście rozbudowujących się firm,

Sadzonki poszły
w pół godziny!

Niespełna 30 minut było potrzebne, aby rozdano 300 sadzonek tui szmaragdowej o wysokości około 50 centrymetrów każda, a wszystko to w ramach akcji "Leszno wolne od
plastiku". Przypomnijmy, że zorganizowano ją 14 września w ramach Festynu NGO. Efekt
był taki, że w zamian za drzewko leszczynianie przynieśli całkiem sporą ilość opakowań
plastikowych, co zresztą widać na załączonym obrazku. Akcja okazała się udana.
TEKST I ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

w których z pewnością pracują lub pracować będą osoby
docierające do zakładów rowerami, bądź na piechotę. Infrastruktura ma powstać do końca sierpnia 2020 roku.
TEKST I ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Autobusy oficjalnie
oddane do użytku

Na placu apelowym w leszczyńskich koszarach 14 września oficjalnie przekazano do
użytku Miejskiemu Zakładowi Komunikacji osiem nowych autobusów hybrydowych Volvo. Pojazdy zostały poświęcone, a później pojawiła się możliwość zapoznania się z nowymi autobusami przez wszystkich zainteresowanych. Autobusy można było oglądać przy
okazji Festynu NGO, odbywającego się w położonej po sąsiedzku Alei Gwiazd Żużla.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Adam Kośmider Twoim senatorem
z ziemi leszczyńskiej
Ma 39 lat, jest mieszkańcem Leszna, a najważniejsza jest dla niego rodzina. To ona stanowi źródło radości i daje pozytywną energię do działania. Ale Adam Kośmider wie również, że nie ma szczęśliwej rodziny bez silnej
Ojczyzny. Bo to Ojczyzna powinna być niczym matka zawsze pamiętająca o swoich dzieciach.

D

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dla Adama Kośmidra rodzina stanowi wartość nadrzędną, dlatego to właśnie
z bliskimi stara się spędzać wolny czas. W wolnych chwilach oddaje się również
swoim pasjom. Na zdjęciu z małżonką oraz synami.

magisterskie na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu
(dawna Akademia Ekonomiczna) na kierunku biznes międzynarodowy, a także studia
podyplomowe na trzech innych

- W Polsce wciąż jest wiele
do zrobienia, a ja chcę działać dla dobra naszego kraju –
przekonuje kandydat na senatora Adam Kośmider.
kierunkach. Jest członkiem
zarządu Hodowli Zarodowej
Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o.
Działa na rzecz polskiej wsi. Jest
wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Leszna i reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości.
Jest też między innymi jednym
z pomysłodawców programu

„Student Plus”, czyli stypendium
przyznawanego uzdolnionym
studentom na pokrycie kosztów
związanych z edukacją w celu
zachęcenia ich do pozostania
w Lesznie. Przedstawionym
przez niego, lokalnym rozwiązaniem zainteresował się rząd
premier Beaty Szydło.
Na co dzień Adam Kośmider
jest miłośnikiem gotowania
oraz wielkim kibicem żużla. Nie
odpuszcza żadnych zawodów
rozgrywających się na stadionie
imienia Alfreda Smoczyka. Jego
życzliwość i otwartość powodują, że łatwo nawiązuje kontakty.
I właśnie ta cecha zbliża go do
ludzi, którzy często rozmawiają
z nim o Polsce. On słucha, wyciąga wnioski i ma konkretne
pomysły na działanie. Taki właśnie powinien być senator.

(58/2019)

pytanie, na które trudno dzisiaj
odpowiedzieć.
Przed podobnymi dylematami
staje każdy rodzic, nie tylko
Adam Kośmider. Bo przecież
każdy pragnie, aby jego dziecko
żyło w przyszłości w kraju, który
o nie zadba. W kraju, z którego
nie trzeba będzie wyjeżdżać
w poszukiwaniu pracy, lepszego
życia i który pamięta nie tylko
o silnych i rozpychających się
łokciami, ale również o tych, którzy
takich możliwości
nie mają. To już
się dokonuje na
naszych oczach.
Kiedy rozmawiamy o sprawach
ważnych i ważniejszych, Eryk i Leoś
w pewnym momencie spoglądają
na ojca z powagą.
Wiedzą, że kiedy
tata coś postanowi, to konsekwentnie dąży do celu.
Tak jest właśnie
z kandydowaniem
na senatora.
- W Polsce wciąż jest
wiele do zrobienia,
a ja chcę działać dla
dobra naszego kraju
– przekonuje i z miłością spogląda na
swoje pociechy,
gładząc po głowie
Adam Kośmider jest pasjonatem żużla. Na mecze lesz- jednego z synów.
Adam Kośmider
czyńskich "Byków" zawsze zabiera swoje dzieci. Na
zdjęciu Eryk i Leoś z żużlowcem Dominikiem Kuberą. ukończył studia

ziesięcioletni Eryk i sześcioletni Leoś wesoło
hasają wokół stołu, podczas gdy my rozmawiamy o rodzinie, o tym co było i co
będzie. Przyglądając się czasom
minionym nie zawsze wszystko
funkcjonowało tak, jakby można
tego oczekiwać. A tu przecież
wciąż jeszcze małe dzieci, które
niedługo staną przed życiowymi
wyborami. Jaką pójdą drogą? To
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Nowe miejsca postojowe
w centrum Ponieca

Obraz dotarł
do naszego regionu

Do końca września tego roku miał się zakończyć drugi etap modernizacji ulicy
Szkolnej w Poniecu. Zgodnie z planem zadanie objęło wykonanie nawierzchni asfaltowej, przebudowę chodników, wjazdów na posesje, a także - co najważniejsze - 50
miejsc bezpłatnych miejsc postojowych. Mają one odciążyć uliczki w centrum miasta. Inwestycja warta jest prawie 680.000 złotych. Zadanie w połowie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA

Od połowy maja w Archidiecezji Poznańskiej trwa peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. We wrześniu trafił on do
naszego regionu.
Odwiedził między innymi parafię Bojanowo, parafie leszczyńskie oraz parafie
dekanatu święciechowskiego. W każdym z tych miejsc wizerunek Maryi był
witany z honorami, a to jeszcze nie koniec peregrynacji. Poniżej przestawiamy
listę parafii, w których obraz spodziewany jest w październiku:
DEKANAT ŚWIĘCIECHOWSKI
1 października, wtorek - Krzycko Małe
DEKANAT RYDZYŃSKI
2 października, środa - Kaczkowo
3 października, czwartek - Rydzyna
4 października, piątek - Dąbcze
5 października, sobota - Pawłowice

6 października, niedziela - Drobnin
7 października, poniedziałek - Kąkolewo
8 października, wtorek - Osieczna, kościół parafialny
9 października, środa - Osieczna, kościół
Ojców Franciszkanów
10 października, czwartek - Goniembice
11 października, piątek - Drzeczkowo
DEKANAT KRZYWIŃSKI
12 października, sobota - Świerczyna
13 października, niedziela - Czerwona
Wieś
14 października, poniedziałek - Krzywiń
15 października, wtorek - Lubiń
16 października, środa - Bielewo
17 października, czwartek - Jerka
18 października, piątek - Choryń
19 października, sobota - Rąbiń
20 października, niedziela - Dalewo
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Artystycznie na leszczyńskich ulicach

W pierwszej połowie września w Lesznie odbyła się
pierwsza edycja Leszczyńskiego Ulicznego Festiwalu
Artystycznego, zwanego w skrócie LUFA. To wyjątkowe wydarzenie, które opanowało miejską przestrzeń,
nieraz w lokalizacjach nieeksploatowanych dotąd artystycznie. Twórczość w różnej postaci została zaprezentowana między innymi na ulicach Leszczyńskich,
rogu Słowiańskiej i Brackiej, Dąbrowskiego, a nawet
Wąskiej czy Tylnej. Miejsce było dla wszystkich: malarzy, muzyków, artystów graffiti, animatorów, aktorów
teatrów ulicznych, poetów. Impreza była skierowana
do wszystkich grup wiekowych - ze szczególnym naciskiem na młodzież. Prezentacje artystyczne w ramach
LUFY zgromadziły wiele osób ciekawych sztuki ulicznej, jak również przypadkowych przechodniów, którzy
natrafili na nie podążając leszczyńskimi traktami.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Prezydent Leszna Łukasz Borowiak:
warto pomagać innym bezinteresownie

Jest jeden taki dzień, kiedy - w ramach Aktywnego
Obywatelskiego Leszna - prezydent miasta staje się
wolontariuszem działającym w instytucjach czy stowarzyszeniach. Tak było 17 września, kiedy Łukasz Borowiak wypisał kartę urlopową i od wczesnego poranka
ruszył w miasto, aby zaangażować się w pomoc innym.
My spotkaliśmy go we "Wrzosowym Zakątku" przy ulicy Leszczyńskich w Lesznie, gdzie wziął udział w przygotowywaniu poduszek, które trafią do leszczyńskiego

szpitala oraz poradni. Będą one służyć pacjentom oddziałów onkologicznego oraz chirurgicznego do rehabilitacji po mastektomii.
Prezydent Borowiak od lat wspiera w Lesznie działalność stowarzyszeń i instytucji, gdyż sam się z nich wywodzi i są one bliskie jego sercu.
- Zawsze powtarzam młodym ludziom: aby coś w życiu
osiągnąć, trzeba bezinteresownie pomagać drugiemu
człowiekowi - mówi w rozmowie z "Leszczyniakiem".

Prezydent Borowiak przyznał, że szycie na maszynie
nie jest dla niego zadaniem łatwym, ale - jak podkreślił
- to mimo wszystko szansa, aby nauczyć się czegoś nowego. Zanim dotarł do "Wrzosowego Zakątka", odwiedził Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych, gdzie poznawał między innymi tajniki… układania płytek.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Pogódźmy się z przeszłośc
Błażej Baraniak nie jest już dyrektorem Teatru Miejskiego
w Lesznie. We wrześniu pełniącym obowiązki dyrektora tej
placówki został Zbigniew Rybka, który do niedawna szefował
Teatrowi Powszechnemu w Radomiu. Tę funkcję miałby sprawować do czerwca przyszłego
roku, kiedy rozpisany zostanie nowy konkurs na dyrektora
leszczyńskiej sceny.

- Tak się złożyło, że zakończyłem swoją
pracę w Radomiu i pojawiła się możliwość pracy w Lesznie.
- Wiemy już, że po różnych perypetiach.
- To są smutne rzeczy, o których - prawdę mówiąc - nie chcę mówić. Wszystko odbyło się w kategoriach wojny
REKLAMA
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- Jak to się stało, że trafił pan do Teatru
Miejskiego w Lesznie?

Zbigniew Rybka pełni obowiązki dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie.
bratobójczej z podstępami w tle. Niemi- mi w Lesznie, podchodzę z wielką połe sprawy, które nie powinny mieć miej- korą. Tej pracy będę musiał się solidnie
sca wśród przyzwoitych osób. Do Lesz- uczyć. Liczę na pomoc kolegów i kolena trafiłem trochę z przypadku. Jedna żanek, którzy dobrze znają Teatr Miejski.
z moich aktorek odeszła z Radomia właś- Nie ukrywam też, że będę korzystał z donie do Leszna, a później do zespołu tea- świadczenia kolegów prowadzących potru w Radomiu przyjąłem kolegę, który dobne, impresaryjne sceny, między inwcześniej w Lesznie grał. O teatrze lesz- nymi w Warszawie.
czyńskim trochę więc słyszałem, chociaż
nigdy wcześniej w nim nie byłem.
- Czy prowadzenie teatru impresaryjnego jest zadaniem trudniejszym?
- Został pan zaproszony czy to była
pańska inicjatywa?
- Czy trudniejszym? Trudno powiedzieć.
Z pewnością zupełnie innym, wymagają- Zostałem zaproszony, a właściwie zapyta- cym od zespołu innej organizacji. Naszym
ny, czy byłbym zainteresowany pracą tutaj. celem powinno być poszukiwanie różnych sposobów na "zaprzyjaźnienie się"
- Kiedy to było?
z widownią. Trzeba zacząć od najmłodszych widzów, spotkań z nauczycielami
- Jakiś czas temu - w marcu lub kwietniu i jednocześnie - poprzez realizację jak najtego roku.
lepszych przedstawień - budowania mocnej pozycji wśród dorosłego odbiorcy.
- Jaką ma pan wizję Teatru Miejskiego
w Lesznie?
- Leszno jest miastem średniej wielkości. Czy budowanie widowni w takim
- Może zacznę od tego, że dotąd - w Za- mieście - w odniesieniu do scen w więkbrzu, Rzeszowie czy Radomiu - kiero- szych ośrodkach - czymś się różni?
wałem teatrami z klasycznym, prawie
stuosobowym zespołem. Tutaj, w tea- - Jestem przekonany, że każde miejsce
trze impresaryjnym, zespół jest niewiel- wyzwala własną energię i wymaga nieki. W takiej instytucji trzeba oczywiście co odmiennych metod działania. W testosować inne narzędzia. Chociaż mam atrach, którym szefowałem do tej pory,
niemałe doświadczenie w zarządzaniu nie powielałem identycznych rozwiązań.
teatrami, do zadania, jakie powierzono Byłoby to zupełnie nieskuteczne. Bazując
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ścią, myślmy o przyszłości
na swojej wiedzy, intuicji i doświadczeniu, każdy z teatrów traktowałem bardzo
indywidualnie, robiąc wszystko, co możliwe, by moja działalność przynosiła im jak
najwięcej korzyści. W Lesznie będę pamiętał o tym, co zrobiłem w Zabrzu, Rzeszowie czy Radomiu, ale na pewno nie
będę działał tak samo.

przedstawienie oparte o tekst Petera
Turriniego "Siedem sekund wieczności"
- piękny, wzruszający monolog ze znakomitymi piosenkami. Mam nadzieję, że
widzowie będą zadowoleni.

- Odbyła się już pierwsza konferencja
prasowa i zaproponował pan premierowy repertuar do końca tego roku.

- Aby podejmować tego rodzaju decyzje, muszę mieć pełną wiedzę na temat
dotychczasowego sposobu funkcjonowania Teatru Miejskiego. Wówczas będę
mógł zaproponować ewentualne zmiany. Nie będą one jednak polegały na zwalnianiu, lecz być może na przesunięciach
w ramach istniejącego zespołu. Zależy mi
przede wszystkim na tym, aby wypracować taką strukturę organizacyjną, która
okaże się dla leszczyńskiej sceny jak najbardziej efektywna. O nowych miejscach
pracy też nie mogę teraz mówić, gdyż nie
wiem, czy będą potrzebne. Proszę państwa - to ja jestem gościem tego teatru,
wdzięcznym, że mnie przyjęliście - dlatego nie jest moją intencją wprowadzanie

- Tak, ponieważ rozmowy z władzami
miasta trwały od pewnego czasu, zdążyłem się przygotować. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze
w 2019 roku zrealizujemy trzy własne
premiery. Na pewno będzie to premiera sylwestrowa - prawdopodobnie "Szalone nożyczki" albo "Mayday". Poza tym
chciałbym zaproponować spektakl dla
młodzieży, który w tej chwili jest jeszcze w fazie ustaleń, i mniej więcej w tym
samym czasie kameralną sztukę dla
dorosłych. Będzie to prapremierowe

- Czy planuje pan zmiany w zespole
teatru?

rewolucyjnych porządków. Każda decyzja musi mieć sens, bo przecież zmiany zawsze wywołują określony skutek.
- Będzie pan starał się uspokoić sytuację, która doprowadziła do wstrząsów
wokół Teatru Miejskiego w Lesznie?
- Myślę, że prędzej czy później (liczę na to,
że jednak prędzej) tak się stanie, gdyż żaden konflikt w teatrze nie jest dobry. Musimy zająć się pracą i myśleniem o przyszłości. Do zaszłości tego teatru nie mam
żadnego osobistego stosunku. Pan dyrektor Błażej Baraniak, który z Teatru Miejskiego odchodzi, bardzo zabiegał, aby ta scena
powstała. Jestem naprawdę pełen podziwu dla jego samozaparcia. Nie oceniam
również pani kierownik artystycznej Beaty
Kawki. Nie widziałem jej przedstawień, ale
jestem pewien, że dokładała starań, aby teatr pod jej kierownictwem artystycznym
był jak najlepszy. Pogódźmy się z przeszłością, ale myślmy raczej o przyszłości…
- Wspominał pan, że teatr działający

w oparciu o pieniądze z miasta i samorządu województwa nie ma prowadzić do konsumpcji tych środków, lecz do ich pomnażania. Jakie
są zatem pomysły na pozyskanie
pieniędzy?
- To jest wytężona praca, nowe premiery
i walka o środki zewnętrzne.
- Czy w Teatrze Powszechnym w Radomiu udało się zrealizować taki
scenariusz?
- Powiem tak: 11 lat temu, kiedy obejmowałem dyrekcję w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego,
roczne przychody ze sprzedaży biletów
wynosiły nieco ponad 300.000 złotych.
Kiedy radomski teatr opuszczałem, było
to około 2.500.000 złotych.
- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Antoniewicz-Parkieciarstwo:
tradycja i nowoczesność
REKLAMA

Wolisz drewno czy nawierzchnię z tworzywa? Tanią czy luksusową? A może potrzebujesz pomocy w renowacji swojego parkietu? To
wszystko, a nawet więcej możesz otrzymać w firmie Antoniewicz-Parkieciarstwo.

P

- Dobrze ułożona podłoga z płyty winylowej
jest wieczna. Z tego powodu nadaje się ona
do mieszkań, domów, garaży, a nawet hal
czy placówek handlowych - objaśnia właściciel firmy Bartosz Antoniewicz.
Firma zajmuje się także sprzedażą wykończonych na życzenie klienta listew
przypodłogowych.
Chcesz wiedzieć więcej?
(59/2019)

rzedsiębiorstwo na leszczyńskim
rynku istnieje od 1993 roku. Od początku zajmuje się podłogami drewnianymi, laminowanymi, jak również
wykładzinami PCV i dywanowymi. Specjalnością firmy jest także renowacja podłóg drewnianych. Fachowcy w niej pracujący nie boją się żadnych wyzwań. Z tego
powodu wiele podmiotów firmie Antoniewicz- Parkieciarstwo powierza trudne realizacje, wymagające precyzji i jakości. Być może właśnie dlatego jego ludzie
często pracują w obiektach zabytkowych,
gdzie liczy się każdy detal.
W firmie Antoniewicz-Parkieciarstwo można liczyć na fachową poradę, dobór odpowiedniego rodzaju podłogi oraz jej montaż i wykończenie wykonane przez profesjonalistów.
Wsprzedażysąrozwiązaniaklasypremium,czyli klasyczne parkiety, wnoszące do budynków
przyjemne ciepło drewna w wersjach gładkiej,

szczotkowanej i ryflowanej. Można pokusić się
o wybór podłóg dębowych, jesionowych czy
wykonanych z gatunków egzotycznych.
W ofercie firmy pojawiły się także innowacyjne podłogi winylowe firmy Tarkett (tak zwane

LVT), które obecnie podbijają rynki zachodniej
Europy. Jest to materiał idealny - wyglądający
jak drewno, dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, odporny na ścieranie, wodę oraz o co pytają klienci - na obcasy.

Antoniewicz-Parkieciarstwo
ul. Żurawinowa 12, 64-100 Leszno
tel. 65 529 50 72
tel. kom. 601 769 619
www.antoniewicz.com.pl
info@antoniewicz.com.pl
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Wielka wojna w Lesznie

Leszno nie znajdowało się bezpośrednio na linii frontu. Miało zdecydowanie więcej
szczęścia niż na przykład Kalisz, w którym w pierwszych dniach wojny legło w gruzach
426 budynków na 250 posesjach oraz miejski ratusz i teatr. Nie oznacza to, że skutki
działań wojennych nie wpłynęły na życie miasta i jego okolicy.

N

Ruchy migracyjne w czasie wielkiej wojny zmieniły sytuację ludnościową w Lesznie. W 1918 roku Polacy stanowili już 38%
mieszkańców miasta.

brakowało żywności, a drożyzna w mieście była przyczyną podejmowania wielu prób przemycania pożywienia. Niektóre miały komiczny charakter, co
zachowało się w opisie Bronisława Świderskiego: „Pewna gosposia przewoziła gęś żywą, niańcząc ją w poduszce,
a tuczniki usadawiano między podróżującymi ubrane we futro i czapkę. Na
cele wojenne konfiskowano metale,

(60/2019)

Żołnierze leczeni w szpitalu sióstr Elżbietanek w Lesznie.
konie, tabor, zarządzono rygorystyczne
oszczędności węgla”.
W 1918 roku w Lesznie przybierał na
sile bunt wojskowych przeciwko władzy oraz rabunek publicznej własności. Po degradacji oficerów żołnierze
miejscowego garnizonu sprzedawali inwentarz koszarowy. Za bezcen wydawano konie, po które przyjeżdżali gospodarze z dalekich stron. Kilka

ZDJĘCIE: ZBIORY PRYWATNE

iemcy oraz większość Polaków
spodziewali się szybkiego zajęcia Paryża i zakończenia wojny do Bożego Narodzenia w 1914 roku.
Nikt nie był gotów na toczenie długiego konfliktu zbrojnego. W związku z przedłużającymi się walkami stale rosło zapotrzebowanie na rekrutów.
Leszno oraz powiat dostarczyli sporej
liczby polskich żołnierzy, którzy musieli znosić znosić niewygody życia w kamaszach. Od oficerów dzielił ich cały szereg przywilejów. Znaczne różnice
występowały w przydziale na papierosy i alkohol, posiłki i w otrzymywanym żołdzie. Dzielił ich również sposób podróży - oficerowie odbywali je
co najmniej drugą klasą, a szeregowi
w eszelonach. Wraz ze wzrostem liczby mundurowych rosło także zapotrzebowanie na liczbę kwater dla wojskowych. Na ten cel w końcu 1914 roku
zaadaptowano poddasze bloków kompanijnych przy obecnej ulicy Racławickiej. Funkcje lazaretów zaczęły pełnić
budynki szkolne.
Miasto zapełniało się inwalidami wojennymi. Obok rannych, chorych i nerwicowców, do leszczyńskich szpitali
trafiało wielu symulantów i samo okaleczających się. Starali się oni, podczas
przejściowego wypoczynku, uniknąć
dalszej służby na froncie. Stale rosła
liczba jeńców. Z tego względu na obóz
jeniecki dla oficerów przeznaczono zamek w Rydzynie. Pojawiła się bieda,

Mieszkaniec Leszna, Ignacy
Jankowiak w czasie I wojny
światowej.
tygodni później, 11 listopada 1918 roku, uzgodniono rozejm kończący I wojnę światową. Podpisanie rozejmu nie
zdecydowało o przynależności Leszna
do odradzającej się Polski. Nie tracono
jednak nadziei...
Wolontariusze na dworcu kolejowym w Lesznie.

ZDJĘCIA: 2 X ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LESZNIE
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Strażnik graniczny
upamiętniony po 80 latach
Przed budynkiem przedwojennej placówki Straży Granicznej w Jabłonnie stanęła tablica poświęcona FranciszkowiWalczakowi. Zginął 1 września 1939 roku, w pierwszym dniu wojny. Odsłonięcia dokonano w uroczystej oprawie z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli obecnej Straży Granicznej.

D

awna granica polsko-niemiecka oddzielająca jednocześnie Wielkopolskę od Śląska była linią względnie trwałą, mimo że zmieniały się państwa
i układy polityczne. Mniej więcej do lat
1918-1919 większych zdarzeń militarnych
w tym rejonie nie odnotowano. Zresztą front
Powstania Wielkopolskiego był od Jabłonny oddalony - przechodził gdzieś pomiędzy
Tworzanicami a Robczyskiem, czyli z drugiej strony dzisiejszej gminy Rydzyna.
Odrodzenie się w tym rejonie granicy w obliczu przedrozbiorowym wydawało się niemożliwe. Było to spowodowane istnieniem
linii kolejowej biegnącej z Bojanowa do
Leszna. Gdyby granica pozostała w pierwotnym wariancie, tory przecinały by ją kilka
razy. Z tego powodu Kaczkowo, Jabłonna
Odsłonięcie tablicy z udziałem rodziny F. Walczaka, władz samorządowych
oraz przedstawiciela Straży Granicznej.

i Rojęczyn - po zawierusze I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego – musiały
pozostać w Polsce.
Linii oddzielającej państwa w początkach
odrodzonej Polski strzegły formacje o charakterze wojskowym. Dopiero w 1921 roku
oddano ją pod jurysdykcję nowo powołanej
Straży Celnej. Miała ona charakter cywilny i podlegała Ministrowi Skarbu. Pierwsi
strażnicy celni przybyli do Jabłonny z Wielenia, zapewne tego nad Notecią, gdzie prowadzono szkolenia nowej jednostki.
- Na początku do miejscowości przybyło
sześciu strażników. Z zasady szybko się oni
zmieniali, czasami co kilka miesięcy. Skład
osobowy placówki w Jabłonie na przestrzeni lat wahał się w granicach od 5 do 10
osób - mówi Jarosław Wawrzyniak, starosta leszczyński i jednocześnie regionalista.

Po uroczystości odbyło się spotkanie, podczas którego można było wysłuchać
między innymi referatu na temat F. Walczaka, wygłoszonego przez starostę
leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.
Placówka w Jabłonnie nie była duża, strażnicy mieli za zadanie kontrolować kilkukilometrowy odcinek granicy. Podlegali bezpośrednio pod komisariat w Bojanowie,
a ten pod inspektorat w Lesznie.
Prawdopodobnie pod koniec lat dwudziestych wybudowano we wsi budynek
dla strażników, a w 1928 roku Straż Celna zmieniła się w Straż Graniczną. Już nie
podlegała ona pod Ministra Skarbu, lecz
Spraw Wewnętrznych. Miała zatem nieco

inny charakter i skupiała się na odmiennych
zadaniach.
Franciszek Walczak pochodził z Ostrowa Wielkopolskiego. Służył w armii niemieckiej na froncie I wojny światowej, brał
udział w Powstaniu Wielkopolskim, walczył z bolszewikami. W 1922 roku został
przyjęty do Straży Celnej – na początku
stacjonował na placówce w Zaleszczykach
przy granicy z Rumunią. Przed przybyciem
do Jabłonny, co miało miejsce w 1931,

służył w pobliskiej Pakówce jako strażnik
graniczny.
- Straż Graniczna aż do wybuchu wojny pozostawała na swoich placówkach, nie ewakuowano jej. Przyjęła pierwsze uderzenie ze
strony wroga - tłumaczy J. Wawrzyniak.
W Jabłonnnie przeważała ludność niemiecka, która kolaborowała przeciwko Polakom. Zarządca miejscowego majątku także za nimi nie przepadał. Kiedy 1 września
1939 roku wybuchł konflikt zbrojny, nieliczni strażnicy graniczni nie byli w stanie utrzymać szczelności granicy.
Franciszek Walczak był jedną z pierwszych
ofiar wojny w powiecie leszczyńskim, ale
jak dokładnie zginął – trudno powiedzieć.
Nie ma bowiem naocznych świadków tych
zdarzeń. Pozostał jedynie zapis, który był
przekazem pochodzącym od syna ówczesnego sołtysa Kaczkowa.
- Krótko po śmierci Franciszka Walczaka jego ciało zostało odnalezione przy polnej drodze prowadzącej z Jabłonny do Kaczkowa - tłumaczy J. Wawrzyniak. Jednak akt
zgonu strażnika został sporządzony dopiero
po wojnie w 1946 roku.
Pomysł na upamiętnienie śmierci strażnika, jednej z pierwszych ofiar wojny w tym
rejonie, wykiełkował po ubiegłorocznym
spotkaniu starosty Jarosława Wawrzyniaka
ze Stanisławem Sadowczykiem z Jabłonny,
który zna tę historię. Później udało się dotrzeć do najbliższych Franciszka Walczaka
- Stefanii Błaszczak (córki) oraz Arkadiusza
Walczaka (syna), a także Leokadii Strzelczeni - córki strażnika Alojzego Mrozka. Panie
spotkały się po raz pierwszy od czasów dzieciństwa, chociaż wcześniej utrzymywały ze
sobą kontakt korespondencyjny.
- Cieszymy się, że tablica upamiętniająca
ojca powstała, chociaż szkoda, że tak późno
- mówią w rozmowie z nami A. Walczak
i S. Błaszczak. - Chociaż byliśmy mali, doskonale pamiętamy wojenne wydarzenia.
Jak relacjonuje rodzeństwo, w okresie wojny i już po niej mama i dziadkowie wspominali o wydarzeniach w Jabłonnie, ale niezbyt wylewnie. Nie było do tego klimatu.
Najważniejsze, że teraz - po długim czasie
- pamięć o Franciuszku Walczaku nie zaginie. Tablica stanęła przed budynkiem dawnej
placówki Straży Granicznej.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Pierwszy bar sieci KOKU Sushi
już niedługo startuje w Lesznie!
W połowie listopada rozpocznie w Lesznie działalność
restauracja największej sieci sushi barów w Polsce - KOKU Sushi. Ale wyśmienity
smak potraw leszczynianie
będa mogli ocenić jeszcze
wcześniej.
- Będziemy ciekawi Państwa opinii na temat
naszych potraw.
W menu restauracji, poza tradycyjnym sushi i sashimi, goście znajdą również inne sztandarowe potrawy KOKU, takie jak:
pierożki gyoza z kaczką, spring rollsy, sandwiche gua bao, tatar z łososia i tuńczyka,
zupy, a także hosomaki z masłem orzechowym. Sieć serwuje też oryginalne japońskie alkohole takie jak sake czy wino Choya.
- W KOKU Sushi w Lesznie będzie można
spróbować również wyśmienitego piwa
warzonego wyłącznie dla naszej sieci - tłumaczy M. Skotnicka. Jest to wyjątkowy
napój wytwarzany z japońskiego chmielu z dodatkiem kwiatów jaśminu.

KOKU Sushi już niedługo zostanie otwarty przy Rynku 25 w Lesznie.
KOKU Sushi jest największą, franczyzową siecią sushi barów w Polsce. Leszno to 23 miasto na mapie kraju, w którym otwiera swój lokal. W nowym sushi

barze będzie można organizować imprezy rodzinne i firmowe. A poza tym…
warto polować na promocje, których
w KOKU Sushi jest co niemiara!

(61/2019)

K

OKU Sushi powstaje w centrum
Leszna, w Rynku pod numerem 25.
Jest to kamienica, w której mieścił
się sklep Sporting. Niedługo ta lokalizacja zostanie odmieniona i będzie przyciągać mieszkańców miasta niesamowitymi, orientalnymi smakami.
- Lokal zostanie uruchomiony w połowie listopada, ale jeszcze w październiku będzie
można spróbować naszych potraw. Zamierzamy częstować nimi mieszkańców miasta w różnych punktach - na ulicach, w placówkach handlowych, salonach fryzjerskich
czy samochodowych i wielu innych lokalizacjach - mówi Małgorzata Skotnicka, franczyzobiorca baru KOKU Sushi w Lesznie.

Szukaj nas pod adresem Rynek 25 w Lesznie,
zapraszamy od połowy listopada!
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Mamy wodę, której inni m
D

la nas woda po prostu jest. Otwieramy kran i oto spływa struga przezroczystej cieczy, bez której nie bylibyśmy w stanie żyć. Ale czy ktokolwiek się
nad tym zastanawia? Chyba nie. Traktujemy ją jako coś, co mamy, co mieć musimy
i co jest dobrem powszechnym, które pojawia się nie wiadomo skąd.

Zejdźmy pod ziemię
W Lesznie nie mamy rzeki, kluczowych cieków wodnych nie ma też w okolicach miasta. Skąd w takim razie bierzemy wodę?
Z ziemi! Raz z głębszych, a kiedy indziej
z nieco płytszych pokładów. W Lesznie
i najbliższej okolicy mamy trzy ujęcia wód
podziemnych, które zasilają miasto. W Zaborowie jest sześć studni, w Strzyżewicach-Przybyszewie dziewięć, a w Karczmie Borowej trzy studnie. Studnie strzyżewickie
pobierają wodę z dwóch poziomów. Jednym z nich jest sandr leszczyński. Chcąc
wyjaśnić w najprostszy sposób, co to takiego, możemy porównać go do znajdującego się pod miastem do głębokości około
35 metrów gigantycznego worka wypełnionego piaskiem, żwirem i wodą. Niektórzy porównują go do gąbki.
- Możemy powiedzieć również, że jest to
wielki, naturalny zbiornik wód podziemnych zasilany przede wszystkim przez wody
opadowe - objaśnia Joanna Furmańczak,

specjalista do spraw hydrogeologii i produkcji wody w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.
Z zasobów sandru leszczyńskiego korzystają wszystkie studnie w Zaborowie. Co interesujące, okres przesączania
wody z powierzchni (czyli głównie wód
deszczowych) do tego worka, z którego
jest ona następnie wydobywana w Zaborowie wynosi około 21 dni. W przypadku Strzyżewic-Przybyszewa czas
docierania wody do wspomnianego
worka jest zdecydowanie dłuższy.
W Strzyżewicach-Przybyszewie woda
pobierana jest nie tylko z sandru leszczyńskiego, ale także z jeszcze głębszych pokładów, znajdujących się 120
metrów poniżej powierzchni ziemi. Wodę spoza sandru, chociaż z głębokości
zaledwie 20-30 metrów, otrzymuje się
także ze studni w Karczmie Borowej.

Sprzed dwóch wieków
Napisaliśmy już, że czas przesączania
wody opadowej do pokładów, z których
czerpią ją studnie w Zaborowie, wynosi
zaledwie 21 dni. Ale już na przykład inaczej wygląda w przypadku Karczmy Borowej. Czy dacie wiarę, że woda wydobywana właśnie z tego ujęcia pochodzi
z deszczów, które spadły w Lesznie w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych

minionego wieku? Za to w przypadku
wody wydobywanej z sandru leszczyńskiego w Strzyżewicach-Przybyszewie
woda obecnie pozyskiwana pochodzi
z deszczów padających od 5 do 25 lat
wstecz.
- Jeśli mowa o naszych studniach o głębokości 130 metrów, które wydobywają
wodę z pokładów trzeciorzędowych, czas
przesączania wód jest jeszcze dłuższy opowiada Marta Szałata, p.o. kierownika
działu produkcji w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.
Mówiąc bardzo ostrożnie, woda którą pijemy z najgłębszych podleszczyńskich studni, na powierzchni była widziana prawdopodobnie w XIX wieku.
Kto by pomyślał!
A teraz trochę prehistorii - woda z pokładów czwartorzędowych, czyli z sandru
leszczyńskiego jest bardziej twarda, natomiast woda z trzeciorzędu - bardziej miękka. Wiąże się to z procesami, jakie zachodzą pod ziemią, ale o tym, czy i jaki ma to
wpływ na nas, opowiemy za chwilę.

Ale jak ona do nas dociera?
To chyba kluczowa sprawa. Woda jest
pobierana ze studni i trafia do jednej
z trzech wspomnianych już Stacji Uzdatniania Wody. Brzmi poważnie, ale to nic
innego jak miejsca, które przygotowują

Być może zamierzasz przeczytać ten arty
dobry pomysł. A jeżeli mieszkasz w Lesz
dróż po świecie leszczyńskiej wody. Tak,
łeś swój ulubiony napój. Przekonamy Cię
leszczyńską kranówkę łączy z serialem "M

tą ważną dla nas ciecz do bezpośredniego spożycia. Woda podziemna zawiera
dużo żelaza, manganu i jonów amonowych, które człowiekowi nie są potrzebJak
ne w dużej ilości. Z tego powodu poddaje się ją tak zwanemu uzdatnieniu.
cen
- Mówiąc w dużym uproszczeniu - proskład
cesom napowietrzania i filtracji, podzaw
czas których zostają wytrącone niepożądane składniki - objaśnia M.
leszczyńska
Szałata.
Kationy (
Następnie woda trafia do
magnezowy
zbiorników wody czystej, czy- wapniowy (
li magazynów, które stano- potasowy
wią pewne zabezpieczenie
- sodowy (
zwłaszcza w przypadku
okresów zwiększonego
Aniony
na nią zapotrzebowaWodorowęglano
nia. Tak jest na przykład
latem, kiedy doskwiera
Chlorkowy
nam susza, a zużycie woFluorkowy
dy gwałtownie wzrasta.
Siarczanowy
Na końcu układu w Stacji Uzdatniania Wody zaOgólna mineraliz
montowane są promienniki ultrafioletowe, które mają za

W jaki sposób, w dużym uproszczeniu, prod

Jedna ze studni, z których pobierana jest woda. Obudowy studzienne
są podgrzewane, co ma szczególne znaczenie w okresie zimowym.

Następnie woda pobrana z ziemi trafia do instalacji, w których prowadzony jest proces napowietrzan
tracji, czyli - mówiąc najogólniej - uzdatniania.
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mogą nam pozazdrościć

ykuł przy filiżance kawy lub herbaty. To
znie, zabierzemy Cię w fascynującą po, właśnie tej, którą przed chwilą zalaę, dlaczego warto ją pić i wyjaśnimy, co
"M jak miłość".

zadanie zabijać bakterie zanim jeszcze
woda pod ciśnieniem wypłynie do rur
w mieście.
Ciekawe jest to, co dzieje się dalej. Pokie
łowę wody dla miasta dostarcza SUW
Strzyżewice-Przybyszewo, 30 procent
nne
- Zaborowo i 20 procent - Karczma Bodniki
rowa. Płynąc rurami umieszczonywiera
mi pod ziemią, woda z tych trzech
a kranówka? miejsc miesza się w różnych
proporcjach.
(mg/l):
- Można przyjąć, że mieszy (Mg2+) - 14,00
kańcy wschodnich rejonów
(Ca2+) - 111,00
miasta mają wodę przede
y (K+) - 2,72
wszystkim z Karczmy Boro(Na+) - 23,7
wej, południe zasilane jest
z Zaborowa, zachód ze
y (mg/l):
Strzyżewic-Przybyszewa,
owy (HCO3-) - 281
a centrum otrzymuje wodę najbardziej wymieszay (Cl-) - 42,7
ną ze wszystkich lokalizay (F-) - 0,15
2cji
- podkreśla M. Szałata.
y (SO4 ) - 98,5
Interesujące są obserwacje
zapotrzebowania na wozacja: 573,42 mg/l
dę. Kiedy przed laty w telewizji startował serial "M jak miłość",

w Lesznie gwałtownie rosło jej zużycie.
Do dzisiaj dzieje się tak podczas przerw
w meczach piłkarskich. Leszczynianie
szturmują wtedy toalety lub biorą szybki prysznic.

Cztery razy tak
Czy jest zdrowa? To mało powiedziane. Woda leszczyńska jest bardzo
zdrowa. Po pierwsze wymiana wody w sieci wodociągowej trwa około dwóch dni, czyli mieszkańcy miasta otrzymują zawsze wodę świeżą,
niemal dopiero co przygotowaną do
spożycia, a więc lepszą i badaną na
bieżąco. Tego - ze względu na łańcuch logistyczny - nie zapewni żadna woda butelkowana. Po drugie woda leszczyńska jest średnio twarda lub
twarda.
- Zawiera dużo naturalnego wapnia
i magnezu, którego ludzki organizm
potrzebuje do poprawnego funkcjonowania. Dodajmy, że naturalnie występujące minerały są lepiej przyswajalne przez organizm niż jakiekolwiek
suplementy - mówi Agnieszka Cichoszewska, kierownik Działu Edukacji
i Obsługi Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. - Wbrew obiegowej opinii woda
o wysokim stopniu twardości, a co za

tym idzie z charakterystycznym osadem występującym w czajniku czy
kranie, wcale nie prowadzi do kamicy nerkowej. Mało tego - ze względów
zdrowotnych bezcelowe jest stosowanie jakichkolwiek filtrów, a spożywanie wody z leszczyńskiego wodociągu
w postaci niefiltrowanej zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca i nadciśnienia tętniczego. Jest to potwierdzone badaniami.
Po trzecie najlepszą wodą jest ta pobierana z ujęć w Karczmie Borowej.
Wystarczy spojrzeć na badania, aby
przekonać się, że ma właściwości wody źródlanej. Dokładnie takiej, jaką
kupujemy w sklepach za niemałe pieniądze. Po czwarte - jest tania. Gdyby
wlać ją w półtoralitrową butelkę, koszt
samej wody wyniósłby 1,4 grosza. Wybór powinien być jasny.

Skarb niewyczerpywalny?
Możemy się cieszyć, że dostęp do wody w Lesznie jest tak powszechny, oczywisty i - na razie - niezagrożony. Możemy być szczęśliwi, że mamy wodę
wysokiej jakości, jaką gdzie indziej sprzedaje się w butelkach.
- Na naszych ujęciach zwierciadło wody
utrzymuje się na stałym poziomie. Nie ma na
razie obaw, że nam jej zabraknie, gdyż nie obserwujemy suszy hydrogeologicznej - tłumaczy J. Furmańczak.
Dziś produkcja wody w Lesznie jest wyższa
niż faktyczne potrzeby mieszkańców. Ale to
nie oznacza, że powinniśmy jej nadużywać.
Pobierajmy jej tyle, ile faktycznie potrzebujemy, gdyż to, co robimy dzisiaj, może mieć
wpływ na dostępność wody dla przyszłych
pokoleń leszczynian. Tymczasem: wychyl
szklankę kranówki! Na zdrowie!

ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno
tel. 65 529-83-11; www.mpwik-leszno.pl

nia i fil-

(62/2019)

dukowana jest nasza leszczyńska kranówka?

Przed wyjściem do odbiorcy woda poddawana jest naświetlaniu promieniami
UV, co ma znaczenie przeciwbakteryjne.

Na terenie Stacji Uzdatniana Wody są specjalne zbiorniki, które magazynują
wodę - przydatne w okresie wzmożonego jej poboru.
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Walec przejechał się po Ekstralidze

Byki
w potrójnej
koronie!
Zaskoczenia nie było. Po znakomitym sezonie drużyna Fogo Unii Leszno po raz trzeci z rzędu i po raz osiemnasty w ogóle sięgnęła po tytuł
Drużynowych Mistrzów Polski! W finale z kwitkiem odprawiła Betard
Spartę Wrocław, która po porażce na własnym torze nie potrafiła nawiązać walki w rewanżu na „Smoku”. Znaki na niebie i ziemi wskazują,
że w sezonie 2020 Byki ponownie powalczą o najwyższe laury w niezmienionym składzie.

T

o był wymarzony sezon w wykonaniu
leszczynian. Rozpędzony walec nie zatrzymał
się aż do finału. Dość powiedzieć, że w sumie, w 18 meczach, Fogo Unia tylko raz
zasmakowała porażki i tylko
raz zremisowała. W półfinale najlepszej ligi żużlowej na
świecie (!) rozgromiła Włókniarza Częstochowa w dwumeczu 104:76, a w finale
nie dała złudzeń zespołowi
z Wrocławia, odnosząc przekonywujące zwycięstwo
106:74. To pokazuje, jak wiele dzieliło Mistrzów od pozostałych ekip.
W Fogo Unii Leszno wszystkie trybiki pracowały jak należy: od kwestii organizacyjnych, przez niezawodny sztab
trenerski, po niezwykle mocny, wyrównany skład. Nieocenionym atutem leszczynian była wspaniała
atmosfera i współpraca. Gratulacje dla działaczy za to, że

potrafili wszystko poukładać
jak należy. Oswoili sportowego potwora w postaci skutecznych zawodników w taki
sposób, że wszyscy zakończyli sezon z zadowoleniem
i satysfakcją. Efekt? Zapowiedzi zawodników i działaczy traktujące o pozostawieniu drużyny na przyszły
sezon w niezmienionym
składzie. „Jesteśmy mocni
i nadal będziemy. Przed nami walka o czwarty tytuł mistrzowski z rzędu” - mówią
jednym głosem. To obraz
prawdziwych Mistrzów. I nie
będziemy wymieniać nazwisk osób, którym gratulujemy i dziękujemy, bo na
słowa uznania zasłużyli dosłownie wszyscy.
Mistrzowski tytuł został
wywalczony - rzecz jasna przy stadionie pełnym kibiców i pięknej oprawie. Po
tym, jak na szyjach przedstawicieli Fogo Unii Leszno pojawiły się złote medale,

w Lesznie rozpoczęła się
wielka mistrzowska feta,
która trwała do późnych godzin nocnych, a w niektórych rejonach miasta do białego rana.
Srebro Drużynowych Mistrzostw Polski przypadło
Betard Sparcie Wrocław. Podium uzupełnił Włókniarz
Częstochowa, który w dwumeczu o 3. miejsce rozprawił się z Falubazem Zielona
Góra. Miejsca 5. i 6. zajęły
odpowiednio zespoły z Grudziądza i Lublina. O pozostanie w Ekstralidze powalczy Stal Gorzów. Rywalem
ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego, która zajęła 2. miejsce w Nice 1 Lidze Żużlowej. Baraże zaplanowano
na 29 września i 6 października. Z żużlową elitą, po katastrofalnym sezonie, żegnają się toruńskie Anioły. Ich
miejsce zajmie ROW Rybnik, a więc najlepsza ekipa
1 Ligi.

# ŻUŻEL

Fogo Unia Leszno – Drużynowi Mistrzowie Polski 2019! Jedyna Królowa nadal panuje!
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PGE EKSTRALIGA / SEZON ZASADNICZY

PGE EKSTRALIGA / FAZA PLAY-OFF
►PÓŁFINAŁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

14
14
14
14
14
14
14
14

32
26
20
19
16
11
11
5

+188
+69
+46
-24
-2
-54
-70
-153

CZĘSTOCHOWA 38 – 52 LESZNO
(Sajfutdinow 13, Kurtz 3+1, Hampel 5, Kołodziej 8+1, Pawlicki 12+1, Kubera 3+2, Smektała 8+1)
LESZNO 52 – 38 CZĘSTOCHOWA
(Sajfutdinow 13, Kurtz 2+1, Hampel 8+2, Kołodziej 11, Pawlicki 9, Smektała 3+1, Kubera 6)
►FINAŁ
WROCŁAW 43 – 47 LESZNO
(Sajfutdinow 13+1, Kurtz 0, Hampel 4+1, Kołodziej 15, Pawlicki 5, Kubera 8+1, Smektała 2+1)
LESZNO 59 – 31 WROCŁAW
(Sajfutdinow 10, Kurtz 8+2, Hampel 5+1, Kołodziej 10+2, Pawlicki 12, Smektała 10+1, Kubera 4)

NAJSKUTECZNIEJSI ZAWODNICY
PGE EKSTRALIGI

Emil Sajfutdinow (żółty kask), najskuteczniejszy zawodnik
Fogo Unii w sezonie 2019.

MIEJSCE		

ZAWODNIK			 ŚREDNIA BIEGOPUNKTOWA

1. 		
2. 		
3.		
7.		
10.		
19.		
30.		
32.		
40.		

Leon Madsen (Częstochowa)		
Bartosz Zmarzlik (Gorzów)		
Emil Sajfutdinow (Leszno)		
Janusz Kołodziej (Leszno)		
Piotr Pawlicki (Leszno)		
Bartosz Smektała (Leszno)		
Jarosław Hampel (Leszno)		
Dominik Kubera (Leszno)		
Brady Kurtz (Leszno)		

2,443
2,410
2,361
2,241
2,133
1.861
1.571
1.534
1.304

Młode Byki tradycyjnie nie zawiodły. Duet Smektała-Kubera po
raz trzeci z rzędu okazał się najskuteczniejszym duetem juniorskim w lidze. I na tym
koniec, bowiem Smektała kończy wiek juniora. W przyszłym sezonie
powalczy o punkty już
jako senior.
TEKSTY:
MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA:
ŁUKASZ WACHOWICZ

# AKCJA EDUKACYJNA

29

Śmieci wciąż lądują w piecach,
dlatego wlep trucicielowi żółtą kartkę!

W Lesznie rozpoczyna się akcja "Żółta kartka dla truciciela". Ma ona zwrócić uwagę na problem zanieczyszczania powietrza, którym
wszyscy oddychamy. Żółte kartki będa rozdawane, ale będzie ją można na przykład podrzucić komuś, kto uporczywie przepuszcza
przez komin śmieci lub używa kiepskiego opału, zasnuwając gryzącym dymem całą okolicę.
węglowy, stare parasole, zużyte buty, opony, a nawet..
podkłady kolejowe - wylicza Dominik Sadowski,
zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Lesznie.
- Pewna pani była bardzo
oryginalna i paliła w piecu
liśćmi nasączonymi zużytym olejem silnikowym.
Rodzaj wybieranego paliwa
jest najczęściej wynikiem
niewiedzy użytkowników

pieców. Zwykle tłumaczą oni, że przecież zawsze wrzucali do paleniska kolorowe gazety albo
że dzięki oponom ładnie
się pali. Przez lata nikt nie
zwracał im na to uwagi,
bo na palenie śmieciami
istniało społeczne przyzwolenie. Nie przejmowano się ani zanieczyszczeniem powietrza, ani też
skutkami, jakie ono za sobą niesie.
- Zawsze staramy się
edukować osoby, u których przeprowadzamy
kontrole. W siedmiu na
dziesięć przypadków stosują się do wytycznych,
co potwierdzają nasze
rewizyty - tłumaczy D.
Sadowski.
Najbardziej oporni na
edukację, do których
nie przemawiają żadne argumenty, karani
są mandatami. W szczególnych okolicznościach sprawy trafiają do
sądu.
- Ale jako strażnicy zawsze staramy się być
wyrozumiali. Wiemy, że
nie każdy może pozwolić sobie na nowoczesny,
ekologiczny piec. Ważne jednak, aby w tej sytuacji używać paliwa jak
najlepszej jakości. Dotyczy to nie tylko węgla,
ale też drewna, które powinno mieć odpowiednią wilgotność. Nie bez
znaczenia jest również
sposób rozpalania ognia
w piecu - przypomina D.
Sadowski.

C

hociaż - jak mówi Straż Miejska
- świadomość
leszczynian w zakresie ochrony środowiska stale wzrasta, wciąż

są osoby, które "zawsze
wiedzą lepiej". Z tego powodu Miasto Leszno rozpoczyna w nowym sezonie grzewczym akcję pod
hasłem "Żółta kartka dla
truciciela".
- Wraz ze Strażą Miejską
oraz poprzez liczne miejskie instytucje będziemy
kolportować charakterystyczne żółte ulotki, które mają przekonywać,
że nie warto być trucicielem - mówi Anna Poloch, naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie
Miasta Leszna.
Tak ą ulotkę będzie
można zostawić na
przykład osobie, co do
której jest podejrzenie,
że na swojej posesji pali śmieciami. Niech żółta kartka stanie się dyskretną formą przekazu,
że jednak coś jest nie
w porządku i że warto
byłoby zmienić nawyki
w zakresie korzystania
z pieca. Poprzez charakterystyczne materiały
urzędnicy chcieliby też
zachęcić mieszkańców
Leszna do wymiany
źródeł ciepła, również
w oparciu o miejskie
dotacje.
- Program wymiany
kotłów węglowych na
ekologiczne rozwiązania gazowe, elektryczne czy olejowe prowadzimy w Lesznie od
2010 roku - tłumaczy
A . Poloch. - W przypadku źródeł ciepła o małej mocy, czyli tych najczęściej stosowanych
w gospodarstwach domowych, można otrzymać 4000 złotych w formie refundacji kosztów
zakupu pieca. Oferta

skierowana jest również do
przedsiębiorstw, a jednym
z warunków pozyskania
takich środków jest zakup
pieca po podpisaniu stosownej umowy z miastem.

O

kres grzewczy powoli się rozkręca.
Pamiętajmy, że jeżeli chcemy oddychać
zdrowym powietrzem,
musimy zwracać uwagę

na to, czym palimy oraz
czym palą inni. Jeżeli
w naszej okolicy pojawia
się truciciel, nie należy
się wahać - wystarczy zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer telefonu 986 lub wręczyć takiej
osobie "żółtą kartkę". To
nie donosicielstwo, lecz
obowiązek wobec siebie, bliskich i przyszłych
pokoleń!

(63/2019)

O

d kilku lat Straż
Miejska w Lesznie
prowadzi intensywne kontrole palenisk
na prywatnych posesjach
oraz w przedsiębiorstwach. Strażnicy zostali
wyposażeni w uprawnienia dostępu do kotłowni,
w których nierzadko znajdują rzeczy przedziwne.
- Płyty wiórowe lakierowane, węgiel brunatny, muł
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# WYDARZENIA

Radość przeszyła salę MOK-u
Choć zdążyli nas już przyzwyczaić do spektakularnych projektów, to tak profesjonalnego pokazu chyba niewielu się spodziewało.
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” po raz kolejny pokazali, że wola walki, wewnętrzna radość i wsparcie przyjaciół są potężniejsze od choroby nowotworowej.

T

ym razem seniorzy zachwycili
„Zapachem Radości” - wspaniałym, wielowymiarowym
pokazem mody. 14 modelek - członkiń Stowarzyszenia - zaprezentowało się na deskach Miejskiego Ośrodka
Kultury w Lesznie w czarnych kreacjach opatrzonych żywymi kwiatami. Czerń symbolizowała mroczność
choroby nowotworowej, ból i smutek.
Z kolei kwiaty wskazywały na życie,
radość i zwycięstwo nad chorobą.
Pokaz był profesjonalny, został przygotowany z niezwykłą starannością.
Panie czarowały licznie zgromadzoną publiczność przez niemal pół godziny. Zachwytom i oklaskom nie
było końca. Owacje na stojąco były
adekwatnym dopełnieniem niezwykłego dzieła. Towarzysząca pokazowi muzyka z filmu „Gladiator” traktowała o wolności i triumfie - to samo
uczucie można było wyczytać z dumnych twarzy doświadczonych chorobą modelek.
- Pokaz był dla nas bardzo ważny,
stąd też stresu miałyśmy co niemiara.
Jednak po pierwszej tremie, za sprawą wspaniale reagującej publiczności,
przyszedł czas rozluźnienia i czystej radości z tego, co robimy. Po raz kolejny
udowodniłyśmy sobie i innym, że można - mówiły rozemocjonowane Panie
tuż po pokazie.
REKLAMA

Na scenie wystąpiły: Anna Zwierzańska, Elżbieta Dobrowolska, Mariola Zacholska, Bożena Kmietczyk,
Teresa Ławniczak, Barbara Matysiak,
Halina Rutka, Nina Nyczka, Teresa
Prałat, Sabina Gościniak, Halina Hyżyk, Wanda Łazik, Krystyna Przewłocka i autorka całego projektu Teresa
Rękosiewicz. Paniom towarzyszyli
eleganccy dżentelmeni, przyjaciele ze
Stowarzyszenia „Wygraj Siebie”: Kazimierz Ławniczak, Zenon Bojek,
Krzysztof Kubiak oraz odpowiedzialny za reżyserię i choreografię Karol
Solnicki. Nas - przedstawicieli firmy
MTL Media (wydawcy „Leszczyniaka”) - niezmiernie cieszy fakt, że dołożyliśmy małą cegiełkę do budowy
cudownego przedsięwzięcia.
W drugiej części spotkania na scenie
pojawiła się Aneta Figiel z zespołem.
Zaprezentowano koncert pt. „Kabaret Starszych Panów… zupełnie inna
historia”.
Kropką nad i wydarzenia były rozmowy w kuluarach. Pośród wielu ciepłych słów, podziękowań i gratulacji
dało się słyszeć co nieco na temat kolejnych projektów autorstwa Stowarzyszenia „Wygraj Siebie”. Zapewniamy, że znowu będzie się działo...
TEKST: MICHAŁ DUDKA
ZDJĘCIA: JAKUB SCHWARZ

# PROMOCJA
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# MIEJSCA

Lotnisko
full wypas
Tradycyjnie, tanio i skutecznie - spółka Lotnisko Leszno do pielęgnacji trawiastej płyty jakiś czas temu zaprzęgła owce. Efekty są
więcej niż zadowalające, a na zrekultywowanych terenach pojawiają się… pieczarki.

L

eszczyńskie lotnisko od lat ulega
procesowi stepowienia. Chociaż
nie traci walorów do uprawiania
sportów lotniczych, w sensie estetycznym
pozostawia wiele do życzenia, stając się
pustynią z glebą o kiepskiej jakości.
- Kiedy w ubiegłym roku powstała spółka Lotnisko Leszno, postanowiliśmy
przeciwdziałać temu procesowi. Pojawił się jednak problem, jaką przyjąć formę. Gdybyśmy chcieli jednorazowo wykosić i zebrać trawę z naszych 100 hektarów
REKLAMA

terenu, zapłacilibyśmy za to 14.000 złotych - tłumaczy Michał Graczyk, prezes
spółki Lotnisko Leszno.
Taki obrót spraw spowodował, że spółka postanowiła wrócić do korzeni - w latach dziewięćdziesiątych XX wieku po
wyznaczonych strefach lotniska hasały owce z pobliskiego gospodarstwa i nie
był to widok nadzwyczajny. Prawie 300
zwierząt penetrowało wówczas przestrzeń, spełniając zadanie kosiarki, aeratora i walca.

Michał Graczyk, prezes spółki Lotnisko Leszno.

# MIEJSCA
- Jest to jedna z najstarszych metod pielęgnacji trawiastej nawierzchni - tłumaczy M. Graczyk. - Dlatego zwróciliśmy
się do poznańskiego oddziału Polskiego
Związku Hodowców Kóz i Owiec z pytaniem, czy byliby gospodarze zainteresowani wypasem owiec na zasadach zaproponowanych przez naszą spółkę.
Zainteresowany pojawił się kilka tygodni później i lotnisko podpisało z nim
umowę barterową. Na jej mocy od wiosny tego roku zwierzęta wypasają się na
trawiastych przestrzeniach, najczęściej
w północnej części lotniska. Wszyscy są
zadowoleni - spółka, bo teren jest naturalnie wykoszony, natleniony i i użyźniony,
a gospodarz, bo za darmo otrzymał miejsce do wypasu, a zwierzęta żyją w warunkach bardziej niż przyzwoitych.
- Blisko 150 owiec wypasa się tutaj przez
całą dobę, a właśnie dziś znaleźliśmy
pierwszą pieczarkę - to bardzo dobry znak.
Na zdjęciach lotniczych wyraźnie widać, że
teren zajęty przez zwierzęta porasta soczysta, zielona trawa - objaśnia M. Graczyk.
Sezon lotniczy dobiega końca, toteż

w październiku owce zostaną przeniesione na trawiaste pasy startowe. Na każdym
z trzech takich pasów spędzą trzy tygodnie albo miesiąc. Na zimę powrócą do

gospodarza, aby w okresie wiosennym
ponownie zająć wyznaczone tereny lotniska. Jak widać, symbioza sympatyków
lotniska i zwierząt jest jak najbardziej
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możliwa. Jest tu miejsce dla wszystkich.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# SAMORZĄD

Przybywa mieszkańców, inw
Gmina Rydzyna jest jednym z nielicznych samorządów, któremu w szybkim tempie przybywa mieszkańców. To z jednej strony cieszy, a
z drugiej przysparza wydatków. O tym, jak można temu zaradzić, rozmawiamy z burmistrzem Rydzyny Kornelem Malcherkiem.
- Wróćmy do ubiegłego roku, do okresu wyborów samorządowych. Był pan
jedynym kandydatem do fotela burmistrza, otrzymując poparcie na poziomie 93,4 procent. To świadczy o wysokim poziomie zaufania do pana jako
szefa gminy. A to już druga kadencja.

z przerobem nieczystości, to był czas najwyższy, aby wykonać rozbudowę.

bardzo oczekiwanej ścieżki rowerowej
z Rydzyny do Leszna.

- Nie mieliśmy wyjścia, gdyż Rydzyna,
Kłoda i Dąbcze generują duże zapotrzebowanie na odbiór i przetwarzanie ścieków, które stale się zwiększa.

- Bardzo poprawiła bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów.

- Zgadza się i cieszę się, chociaż myślę, że
jest to następstwem naszych działań - w poprzedniej kadencji powstało przedszkole
"Kolorowy Wiatraczek" i rozbudowaliśmy
oczyszczalnię ścieków, co było największą
inwestycją w historii naszej gminy.

- Widać też zmiany w sieci drogowej ostatnio na przykład oczekiwana inwestycja w postaci remontu drogi od węzła
Rydzyna drogi ekspresowej S5 do Jabłonny. Miałem okazję przejechać się tą trasą
przed i w trakcie prac. Niebo a ziemia.

- Oczyszczalnia poprawiła komfort życia mieszkańców.

- Faktem jest, że była tam dziura na dziurze. Modernizacja tej trasy nie tylko przysłuży się mieszkańcom naszej gminy, ale
również sąsiedniego powiatu górowskiego. Jego mieszkańcy docierają właśnie tą przebudowywaną drogą do węzła
drogi ekspresowej. Ostatnio przejechałem tym odcinkiem i rzeczywiście jedzie
się nim niczym po stole. Mieszkańcy cieszą się z tej inwestycji. Wracając jednak
do inwestycji już przeprowadzonych,
przypominam również o wykonaniu

- Zgadza się, a do tego została zrealizowana, podobnie jak przedszkole, dzięki dużemu dofinansowaniu z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.
- To były dwie, powiedzmy, flagowe inwestycje - czasochłonne i kosztochłonne.
Stara oczyszczalnia już miała problemy

- Pozwala nie tylko wygodnie dotrzeć do
pracy, ale też dojechać na przykład nad
Zbiornik Rydzyna. Sąsiadująca z nią droga
wojewódzka, mimo uruchomienia trasy
ekspresowej, wciąż jest bardzo obciążona,
a to potwierdza, że odseparowanie ruchu
rowerowego i pieszego było słusznym
posunięciem. Dodajmy, że dzięki ścieżce
można dojechać również bezpiecznie do
innych zakątków powiatu leszczyńskiego.
- Mówiliśmy o drodze do Jabłonny,
czy jeszcze jakieś inwestycje?
- Trwa inwestycja drogowa na ulicy Pompeo Ferrariego, gdzie budowana jest
kanalizacja deszczowa. Ulica ta będzie
wykonana kompleksowo. Poza tym,
wraz z powiatem leszczyńskim, prowadzony jest remont na odcinku od Dąbcza do Nowej Wsi. Ale to jeszcze nie

koniec. Z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych dostaliśmy około 200.000 złotych dofinansowania, co pozwoli nam
na wykonanie kolejnych odcinków dróg
w Kaczkowie, Dąbczu, Tworzanicach, Pomykowie, Robczysku, Moraczewie czy
trasy do Tworzanek. W Tworzanicach, razem z powiatem leszczyńskim, działamy
na rzecz przedłużenia chodnika, podobne zabiegi miały miejsce w Robczysku.
Tutaj mieszkańcy wykazali się wielkim
zaangażowaniem i muszę powiedzieć, że
bez ich pomocy trudno byłoby zrealizować tę inwestycję. To jest postawa godna pochwały. Przed nami jeszcze długo
oczekiwany ciąg, który połączy gminę
Rydzyna z gminą Bojanowo wzdłuż drogi wojewódzkiej 309. Miałby zostać wybudowany na odcinku od Rojęczyna do
stacji paliw Lotos. Trwają prace projektowe w tym względzie i mam nadzieję, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wysupła środki,
aby w 2020 roku ta ścieżka powstała. Poza tym mamy plan rozbudowy obiektów byłego gimnazjum zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Rydzynie. Jeżeli

Burmistrz Rydzyny Kornel Malcherek

# SAMORZĄD

35

westujemy w infrastrukturę
doszłoby to do skutku, wyprowadzilibyśmy dzieci z budynków przy placu Zamkowym. Dzięki temu moglibyśmy tam
zorganizować miejsce z myślą o seniorach. Rozważamy także zmiany na położonym obok placu zabaw, a już niedługo
rozpoczną się prace przy modernizacji
budynku w samym sercu miasta pod kątem potrzeb biblioteki. Na to również,
dzięki wysiłkom dyrekcji Rydzyńskiego
Ośrodka Kultury, przyznane zostały środki zewnętrzne

potrzeby, niewątpliwie oczekiwane przez
mieszkańców.

- Czy gmina Rydzyna obawia się zakończenia unijnej perspektywy
2014-2020?

- Mieszkańców przybywa przede wszystkim w Dąbczu, zabudowywane są tereny w kierunku Nowej Wsi oraz obszar Rydzyny. Kłopotem dla nas jest to, że nie
wszyscy nowi mieszkańcy meldują się na
terenie naszej gminy. Trudno wówczas
spełniać na bieżąco wszystkie oczekiwania, skoro budżet się nie zwiększa, bo nie
otrzymujemy dodatkowych środków z tytułu podatku PIT. To są konkretne pieniądze, które rzutują na stan naszych finansów, a przez to również na możliwości
inwestycyjne i oczekiwaną poprawę infrastruktury. W czwartym kwartale tego
roku planowaliśmy wykonać kanalizację

- Myślę, że nie tylko my to odczujemy,
ten problem dotyczy wszystkich samorządów. Mam jednak nadzieję, że uruchomione zostaną inne dofinansowania. Cieszyłbym się, gdyby udało się na
przykład dofinansować z funduszy zewnętrznych wspomnianą już rozbudowę
szkoły. Dzięki temu nie musielibyśmy inwestować w to przedsięwzięcie wszystkich zablokowanych na ten cel środków,
lecz moglibyśmy je przenieść na inne

- Gmina Rydzyna jest jedną z niewielu, której przybywa mieszkańców.
To chyba z jednej strony powód do
zadowolenia, a z drugiej - dodatkowe koszty dla samorządu. Z pewnością nowi mieszkańcy mają oczekiwania - chcą mediów, chcą wygodnych
dróg dojazdowych do miejsc swojego
zamieszkania.

w ulicach Modrzewiowej i Cyprysowej
w Dąbczu, ale nie zdążymy. Te prace zostaną przeprowadzone w przyszłym roku.

gminą, której stolicą jest miasteczko wyjątkowe. Czy jakieś pomysły
na promocję tego miejsca?

- Wróćmy do Dąbcza. Czy bardzo urosła ta wieś?

- Rydzyna jest dość znanym ośrodkiem,
zresztą my - ze wzajemnością - promujemy gminę wraz z Zamkiem Rydzyna. Stoję
na stanowisku, że jedną z najlepszych form
promocji gminy jest sport i kultura. Chociażby organizowane tutaj biegi, podczas
których można podziwiać miasto i okolice.

- Sytuacja jest dynamiczna. Obecnie
w Dąbczu zameldowanych jest ponad
1900 osób, ale gdyby wszyscy to zrobili, liczba mieszkańców mogłaby dobić do
liczby mieszkańców Rydzyny. Ta wynosi
około 2900 osób.
- Gmina Rydzyna jest chyba jedną
z pierwszych, która miała strefę przemysłową. Czy jest zainteresowanie
tym miejscem ze strony inwestorów?
- Gmina na terenie strefy przemysłowej
ma tylko jedną małą działkę, pozostałe
są w rękach prywatnych. Dlatego zainteresowanych odsyłamy bezpośrednio do
właścicieli gruntów. Jak widać, różnych
inwestycji przybywa - na przykład w pobliżu przedszkola "Kolorowy Wiatraczek"
powstaje nowy obiekt handlowy.
- Ma pan przyjemność zarządzać

- Czy gmina boryka się z jakimiś problemami? Czy jest coś, co spędza panu
sen z powiek?
- Zawsze największym problemem są
kwestie finansowe. Chcielibyśmy zrobić
jak najwięcej, aby mieszkańcom żyło się
jak najlepiej, ale nie zawsze na wszystko
wystarcza środków. Myślę jednak, że to
jest nie tylko nasz problem, lecz większości gmin czy miast w Polsce.
- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# AKCJA

Festyn NGO jak zawsze w dobrej aurze!

Zdjęcie: Maciej Chwaszczyński
Wielki festyn NGO odbył się 14 września w Alei Gwiazd Żużla
w Lesznie. Tym razem miał wymiar jubileuszowy, gdyż była
to już piąta edycja tego święta. Festyn jest zawsze znakomitą
okazją do tego, aby zapoznać się z działalnością firm, instytucji czy organizacji, które działają w Lesznie. Łącznie zaprezentowało się 190 wystawców. Jak zwykle imprezę umilały
występy na scenie ustawionej w bezpośrednim sąsiedztwie
stadionu imienia Alfreda Smoczyka, a zwiedzający mogli
wziąć również udział w licznych grach i zabawach. Kto był,
ten na pewno nie żałował. A jeśli jest ktoś, kto tym razem nie

Zdjęcie: Adrian Franek
dotarł pod stadion, koniecznie powinien zawitać na imprezę w przyszłym roku. Najciekawsze jest to, że - chociaż Festyn ma miejsce we wrześniu - jeszcze nigdy nie odbywał się
w deszczu!
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
Uwaga! Rozwiązujemy konkurs na najlepsze zdjęcia z Festynu. Spośród zgłoszeń wybraliśmy jedną zwycięską fotografię oraz przyznaliśmy jedno

wyróżnienie. Ogrom imprezy najlepiej przedstawił
Maciej Chwaszczyński i to on otrzyma główną nagrodę. Wyróżenienie zgarnął Adrian Franek, który pokazał imprezę z perspektywy zabytkowanego miejskiego autobusu, będącego jedną z atrakcji Festynu.
Z tymi osobami skontaktujemy się drogą e-mailową.
Nagrody zostały ufundowane przez organizatorów
konkursu - Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Leszna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz redakcję "Leszczyniaka".
REKLAMA

# SPORT
ŻUŻEL
Fogo Unia Leszno po raz trzeci z rzędu i osiemnasty w ogóle wywalczyła tytuł
Drużynowych Mistrzów Polski! Szczegóły na str. 26-28.
Dominik Kubera w drodze po tytuł Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów!
Wychowanek leszczyńskiej Unii triumfował w niemieckim Güstrow (19 pkt.), wyprzedzając Maksyma Drabika, Czecha Jana Kvecha i drugiego z leszczynian Bartosza Smektałę. Do zakończenia zmagań pozostał tylko jeden turniej (4 października, Pardubice). Na tą chwilę Kubera ma na koncie 36 pkt., Drabik 35., a Smektała
28. To między Polakami rozegra się bój o złoto.
Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów) o krok od tytułu Indywidualnego Mistrza Świata
na żużlu. Przed ostatnią odsłoną Grand Prix (5 października, Toruń) Polak ma aż 7
pkt. przewagi nad reprezentantem Fogo Unii Leszno Emilem Sajfutdinowem i 9
pkt. przewagi nad Duńczykiem Leonem Madsenem. Zmarzlik meldował się na
podium w trzech ostatnich turniejach. W niemieckim Teterow był drugi (triumfował Maciej Janowski), w duńskim Vojens zwyciężył, a w brytyjskim Cardiff był
trzeci (wyprzedzili go wspomniani Madsen i Sajfutdinow). Wyśmienita forma Gorzowianina wskazuje, że to na jego szyi już wkrótce zawiśnie złoty medal. Janusz
Kołodziej zajmuje odległą 14. lokatę i nie ma już szans na utrzymanie się w cyklu.
Dominik Kubera triumfował w zawodach o Srebrny Kask. Na torze w Grudziądzu
w fazie zasadniczej był bliski kompletu punktów, a w biegu dodatkowym w pokonanym polu pozostawił Michała Gruchalskiego (Włókniarz Częstochowa). Tuż za podium uplasował się ubiegłoroczny triumfator Srebrnego Kasku Bartosz Smektała.

LOTNICZE
Za sprawą Balonowych Mistrzostw Polski w Lesznie na niebie nad miastem i regionem przez kilka dni można było podziwiać dziesiątki balonów. Tytuł mistrza
kraju wywalczył Mateusz Rękas z Tarnowa. Podium uzupełnili przedstawiciele gospodarzy: Roman Bauta i Denis Dawidziuk.

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Olbrzymią niespodziankę zaserwowali swoim kibicom działacze Timeout Polonii 1912
Leszno. Do drużyny Dawida Mazura dołączyły żywe legendy – wielokrotni reprezentanci kraju i mistrzowie Polski z drużynami - Filip Dylewicz i Robert Skibniewski. Filip
występuje na pozycji silnego skrzydłowego, ostatni sezon spędził w Arce Gdynia. Robert jest rozgrywającym, w minionym sezonie wspierał zespół WKS-u Śląska Wrocław
jako zawodnik i drugi trener. Teraz obu będziemy dopingować w Lesznie!
Zorganizowany w Lesznie trzeci koszykarski Memoriał im. Zbigniewa Białasa przeszedł już do historii. O punkty na parkietach w hali Trapez i w hali Ćwicznia walczyło aż 14 ekip. W zmaganiach rocznika 2006 zawodnicy miejscowej
Timeout Polonii 1912 Leszno zajęli 2. miejsce, a ich młodsi koledzy, w ramach rywalizacji rocznika 2008, zajęli 6. lokatę.

PIŁKA NOŻNA
Mocne otwarcie sezonu 2019/2020 w wykonaniu Stainer Polonii 1912 Leszno,
która po 9 kolejkach zajmuje wysokie, 4. miejsce w IV-ligowej tabeli. W ostatnich
tygodniach podopieczni Jędrzeja Kędziory trzykrotnie wygrywali (2:0 z Ostrovią
Ostrów Wielkopolski, 0:1 z Obrą Kościan i 2:0 z KS Opatówek) i dwukrotnie remisowali (na wyjeździe 2:2 z Lubuszaninem Trzcianką i przed własną publicznością
2:2 z Kotwicą Kórnik).

PIŁKA RĘCZNA
Porażka na inaugurację I Ligi. Osłabiony brakiem aż pięciu podstawowych zawodników Real Astromal Leszno przegrał na wyjeździe z Siódemką Miedź Legnica 30:25.
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BIEGI
Sportowe pożegnanie lata w Rydzynie. Na starcie Rydzyna Wamet Run stanęło ponad 150 osób: biegaczy i zwolenników nordic walking. Pokonywali jedną
lub dwie 5,5-kilometrowe pętle. Jedną pętlę najszybciej pokonali Tomasz Musiał z Dąbcza i Martyna Zielińska z Leszna. Dłuższy dystans padł łupem Miłosza
Szcześniewskiego z Dąbcza i Justyny Knaflewskiej z Dąbcza.

FUTSAL
Tak zaczyna się ekstraklasową przygodę! Ekipa GI Malepszy Futsal Leszno,
na inaugurację sezonu, pokonała na własnym parkiecie jednego z pretendentów do mistrzowskiego tytułu Clearex Chorzów 2:1. Oba gole dla gospodarzy zdobył Hubert Olszak. Sukcesu nie udało się powtórzyć tydzień później. Leszczyński zespół poległ w Katowicach z tamtejszym AZS UŚ, liderem
Futsal Ekstraklasy, 4:1. Po dwóch kolejkach leszczynianie zajmują miejsce
w środku ligowej tabeli.

MTB
Za nami ostatnia, 10. runda tegorocznego cyklu Solid MTB Maratonu. Po
zmaganiach w Sławie poznaliśmy zwycięzców całego cyklu. W kategorii Mini
najlepszy był Jakub Mądry, który wyprzedził Przemysława Mikołajczyka i Mateusza Siejaka. W kategorii Mega triumfował Kacper Fiszer przed Mariuszem
Chyłą i Arturem Nowinką. Z kolei w kategorii Giga równych nie miał sobie
Hubert Semczuk. Za jego plecami uplasowali się Grzegorz Grabarek i Przemysław Rozwalka.
OPRACOWANIE: MICHAŁ DUDKA
REKLAMA
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# OKIEM SPECJALISTY

Wielki, mały problem

Joanna Kaliska
PODOlove Leszno
Leszno, ul. Królowej Jadwigi 4
(Budynek „Gabinety Lekarskie”, piętro II)
tel. 509 901 102
www.facebook.com/PODOloveLeszno
Młoda kobieta zgłosiła się do gabinetu PODOlove zaniepokojona wyglądem płytki paznokciowej palucha stopy.
REKLAMA

Poza nieestetycznym wyglądem paznokcia, od wielu tygodni nie była wstanie samodzielnie go skrócić. Zmiana wyglądu
płytki postępowała od około roku. Początek problemu, dziewczyna niepewnie łączyła z noszeniem niezbyt wygodnego
obuwia przez kilka tygodni.
W dniu wizyty płytka paznokciowa palucha była pogrubiała, zniekształcona
i zbyt długa. Wszystkie objawy są najczęstszymi, kiedy na płytkę oddziałuje nadmierny ucisk, dochodzi do urazu
lub tzw. mikrourazów, czyli niewielkich,
ale stale powtarzających się ucisków, np.
w zbyt ciasnym obuwiu.
Na skutek ciągłego drażnienia, a zwłaszcza ucisku, delikatna struktura macierzy
paznokcia ulega odkształcaniu, nawarstwianiu, co skutkuje wydostawaniem
się z wału skórnego pogrubionej, nierównej płytki paznokciowej, z typowymi poprzecznymi bruzdami.
W przypadku, gdy ucisk nie jest zbyt
mocny, najczęściej płytkę można przywrócić do pierwotnego wyglądu dzięki nieskomplikowanym zabiegom. Analogicznie, im większy uraz, tym trudniej uzyskać
zdrowy paznokieć. Ważnym czynnikiem,

zwiększającym szanse na szybki powrót
do normy, jest czas. Im szybciej nastąpi reakcja po urazie i zostaną podjęcie właściwe kroki, tym szybciej i łatwiej o powrót
do zdrowego stanu wyjściowego.
Osoby, które zmagają się z wieloletnim pogrubieniem i zniekształceniem paznokci, zwłaszcza
wywołanymi urazem, mogą spodziewać się dobrej
wiadomości. Mimo, iż
przez długi czas wszelkie
zabiegi domowe nie przynosiły dobrych rezultatów,
jest duża szansa, że w gabinecie podologicznym
doczekają się oczekiwanych efektów. Nierzadko
są to efekty spektakularne.
Wracając do wątku młodej kobiety, problem dla
Niej był wielki i bardzo krępujący. Początkowo zrezygnowana, po
kilku minutach zabiegu dostrzegła, jak paznokieć odzyskuje zdrowy
wygląd i strukturę. W Jej

przypadku wystarczył pojedynczy zabieg
opracowania paznokcia.
Na załączonym kolażu zdjęć widoczny
jest stan paznokci Kobiety, z którym zgłosiła się do gabinetu (strona lewa) i po zabiegu (strona prawa).

(64/2019)

# PRACA
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# ROZRYWKA

Humor
na październikowe dni

:-)
W pośredniaku:
- Co pan może robić?
- Mogę kopać.
- Albo…?
- Albo nie kopać.
:-)
W dyskotece zagadała do mnie gruba
laska. Po chwili rozmowy zeszło na to,
że wczoraj miałem urodziny:
- Wszystkiego najlepszego przystojniaku. Czy jak pojedziemy do ciebie, to
sprawisz, że się uśmiechnę?
- Raczej nie. Tort już zjedzony
:-)
Żona do męża:
- Chcę rozwodu! Co chwilę wytykasz
mi, że jestem gruba!
- Kochanie, nie wygłupiaj się. Odpuść
choćby z uwagi na dziecko.
- Co?! Jakie dziecko?
- To ty nie jesteś w ciąży?!
:-)
Pijany w sztok Kowalski wraca do domu. Wchodzi. W domu ciemno.
- Zośkaaa! Weźź już zacznijjj sięęęę
drzeeeć na mnieee, bo dooo łóżkaaa
nieeee trafieee!
:-)
W pociągu wielki tłok, pasażerowie stoją w przedsionkach. Nagle słychać głos
z oddalonego przedziału:
- Lekarza! Czy jest tutaj jakiś lekarz?!
Z końca wagonu przez tłum ludzi przeciska się lekarz, zziajany dociera na
miejsce po czym słyszy pytanie:
- Choroba gardła na sześć liter?
:-)
- Co się mówi kobiecie, która wszystko
tobie wybaczy, wszystko ścierpi i kocha
bez względu na wszystko?

- „Kochana Mamo!”

W klasie pani zadała dzieciom napisanie zdania, które będzie zawierać słowa
„zapewne” i „gdyż”. Jedna dziewczynka
napisała:
- „Zapewne jutro odwiedzą nas goście,
gdyż mama ugotowała dużo zupy”.
Druga:
- „Zapewne jutro będzie ładna pogoda,
gdyż w nocy było dużo gwiazd”.
Teraz kolej na Jasia:
- „Idzie drogą stara Marysiakowa i niesie
pod pachą „New York Times’a”...
- A gdzie „zapewne” i „gdyż”?
- „...zapewne idzie do wychodka, gdyż
nie zna angielskiego." - dokończył Jasio.

łatwe

:-)

:-)
Teściowa przyjechała odwiedzić córkę
i zięcia. Staje w progu, naciska dzwonek, otwiera zięć.
- O! Mamusia! A mamusia to na długo?
- Aż będziecie mnie mieli dosyć – odpowiada z uśmiechem.
- To mamusia nawet nie wejdzie?
:-)

średnie

Jasiu spóźniony wpada do szkoły. Na
korytarzu mija dyrektora, który rozzłoszczony krzyczy:
- Jasiu! 10 minut spóźnienia!
Jasiu ze stoickim spokojem odpowiada:
- Pan się nie denerwuje, panie dyrektorze. Ja też się dzisiaj nie wyrobiłem.

Sudoku

- Wiesz kochanie - mówi mąż do żony
- jesteśmy już 20 lat po ślubie, ale jeszcze nigdy nie zrobiłaś mi takiej dobrej
kawy!
- Zostaw, to moja!
:-)
Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej wyjątkowo kiepskiej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60
procent z was nie ma najmniejszego
pojęcia o matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan, panie psorze! Tylu to
nas nawet w tej klasie nie ma.
:-)
Mąż do żony:
- Kochanie, jacy faceci podobają ci się najbardziej – przystojni czy
inteligentni?
Żona odpowiada:
- Ani tacy, ani tacy. Ty mi się najbardziej
podobasz.
:-)

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)

Baran (21.03-19.04)

Twoja praca zacznie przynosić zamierzone efekty, ciesz się z każdego
swojego choćby małego sukcesu, ponieważ to one właśnie kształtują
Twoją pewność siebie. Zachowaj w swoim życiu równowagę w każdej
dziedzinie życia.

Byk (20.04 - 20.05)

Będziesz miał okazję przekonać się, że nie jesteś sam ze swoimi problemami. Nie złość się na rady innych, tylko cierpliwie ich wysłuchaj i
wyciągnij odpowiednie dla siebie wnioski. Trzymaj na wodzy swoje
emocje, związane z rodziną.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Większą wagę przyłóż do sfery duchowej swojego życia, zadbaj o
swoją harmonię i wyciszenie. Ostatni czas dał Ci się mocno we znaki, a taka odmiana będzie jak balsam. Celebruj momenty samotności,
które przyniosą mądrość.

Rak (21.06 - 22.07)

Mierz siły na zamiary, niestety masz tendencję do skrajności i nadwyrężania swoich możliwości. Najwyższa pora w pewnych kwestiach
schować dumę w kieszeń i poprosić o pomoc. Możesz odczuwać
niepokój.

Lew (23.07 - 22.08)

Niewątpliwie w tym miesiącu będzie się działo, w każdej dziedzinie
życia nastąpią pewne zmiany. Wszystko będzie się tworzyło szybko,
ale finalnie z ogromnym sukcesem dla Ciebie. Przyjmij z wdzięcznością, to co dostajesz od losu.

Panna (23.08 - 22.09)

Poczuj swoją siłę i pomagaj innym we wzmacnianiu ich siły. Wiele sytuacji będzie teraz wymagało od Ciebie wytrwałości i realnego spojrzenia na nie, nie obawiaj się radykalnych kroków, działaj zdecydowanie i słuchaj intuicji.

Spróbuj w tym miesiącu nieco inaczej spojrzeć na swoje sprawy, które tylko z pozoru wydają się nie mieć rozwiązania. Ogromną rolę będą
odgrywać Twoje emocje związane nastawieniem do życia i radzenia
sobie z codziennością.
Nie obawiaj się wracać do rzeczy z przeszłości, ale tylko po to by
je definitywnie zamknąć i móc na spokojnie iść do przodu. Ten
miesiąc będzie dla Ciebie przełomowy pod względem wszelkich
przedsięwzięć.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Wszelkie sprawy w październiku nabiorą rozpędu, nie poddawaj się
jeśli coś nie do końca będzie szło po Twojej myśli, ponieważ to w jakiś sposób będzie Ci potrzebne. Kiedy będziesz potrzebował pomocy,
bez wahania o nią poproś.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Nie rozmieniaj się na drobne, postaraj się skupiać na na jednym i doprowadzać swoje zamierzenia do końca. Jeśli będziesz dalej siedzieć
w zbyt wielu rzeczach naraz, dopadnie Cię chaos, z którego ciężko
będzie Ci się później wyrwać.

Wodnik (20.01 - 18. 02)

W tym miesiącu nabierzesz rozpędu w swoich działaniach, pamiętaj
jednak, żeby znaleźć również czas dla siebie. Nie obawiaj się podejmować ryzyka, ponieważ teraz stajesz przed szansą realizacji swoich
planów.

Ryby (19.02 - 20.03)

Nie trzymaj się kurczowo wcześniej obranych dróg, jeśli widzisz że tak
naprawdę kręcisz się w kółko. Październik to czas przemian i będzie
to dotyczyło wielu sfer Twojego życia, pamiętaj tylko abyś nie ciągnął
kilku srok za ogon.

Horoskop klasyczny na październik 2019 r.
opracowała wróżka Nadija

Krzywiń
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# УКРАЇНСЬКОЮ

Кольорово на стадіоні
Альфреда Смочика
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Згоріло 80 тонн
картонних коробок
Матеріали зберігалися у складському приміщенні в Новому
Беленцині. Операція з гасіння пожежі тривала понад добу. У
ній було задіяно майже 60 пожежників.

Вечірній фестиваль повітряних куль на стадіоні імені Альфреда Смочика в
Лешні – це вже обов’язкова подія у календарі місцевих свят. Він відбувся у
рамках 35-го чемпіонату Польщі з повітроплавного спорту та 28-го Кубку міста
Лешно з повітроплавання. Як завжди, вечірній парад – це грандіозне видовище
для всієї сім’ї. Незважаючи на те, що захід відбувся у середині тижня (4 вересня),
стадіон з розставленими повітряними кулями, щільно заповнили глядачі.
Цього разу було цікавіше ніж зазвичай, тому що від поривів вітру повітряні кулі
видовищно погойдувалися над стадіоном.
ТЕКСТ І ФОТО:
ЛУКАШ ДОМАГАЛА

Перша українськомовна
газета в Лешно
КОРОТКО
> Міський театр у Лешно має
нового керівника. Ним став
Збігнев Рибка, який перед тим
працював у Драматичному
театрі в Радомі. Збігнев Рибка
керуватиме театром до червня
наступного року. Тоді буде
оголошено конкурс на заміщення
вакантної посади директора
Міського театру у Лешно.
> Чергові ремонти доріг у
Лешно. На початку жовтня

планують закрити північну
сторону алеї Яна Павла ІІ разом
із частиною перехрестя з боку
алеї Красінського. А це означає
чергові ускладнення для водіїв
та нові об’їзні маршрути – цього
разу через Новий Ринок. Така
ситуація триватиме близько
двох місяців. Наступним етапом
робіт має стати ремонт вулиці
Шибовнікув, проте процес цих
робіт залежатиме від погодних
умов. Щойно наступного року,
найімовірніше влітку, буде
замінено асфальтне покриття на
віадуку.

Вогонь у будівлі виявили 3 вересня після обіду. З огляду на особливість товару,
що зберігався у відокремленому приміщенні, пожежа швидко ширилася.
Вогонь поглинув усе, що було всередині. Щоправда, пожежники менш ніж
через годину змогли локалізувати джерело вогню, але це не допомогло
ліквідувати загрозу. За допомогою навантажувача обпалені коробки на
деревяних піддонах вивозили назовні та гасили остаточно.
Крім опаковань, пожежа знищила будівлю зсередини, зокрема, згоріло
обладнання складу. Також пошкоджено сталеву конструкцію даху.
Причину виникнення пожежі відразу з’ясувати не вдалося. Цим питанням
займатиметься поліція. Відкрито кримінальне провадження.
– За попередніми підрахунками пожежа завдала збитків на приблизно 1 620 000
злотих, з яких 700 000 – це пошкодження будівлі – повідомив Рафал Випих,
працівник Пожежної служби.
Із «червоним півнем» боролися 58 пожежників. Операція тривала понад 28 годин.
ТЕКСТ: ЛУКАШ ДОМАГАЛА
ФОТО: МІСЬКА КОМЕНДАТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СЛУЖБИ В ЛЕШНО
> У селі Яблонна, що в гміні
Ридзин, вшановано пам'ять
Францішка Вальчака, одного з
перших жертв Другої світової
війни на лещинській землі.
Перед будівлею колишньої
Прикордонної служби
встановлено пам’ятну таблицю,
присвячену цій події. На
церемонію прибули, зокрема,
дочка та дружина Ф. Вальчака.
> Чи ви знаєте, що Лешно
постачає воду дуже високої
якості? Вода містить багато
корисних мінералів і настільки

добра, що її можна пити прямо
з крану.
> На лещинському летовищі
випасають овець. Це
чудовий спосіб поліпшити
стан трав’яного покриву. У
жовтні, коли сезон активних
польотів завершується, тварин
випускають на трав’яні злітнопосадкові смуги. З приходом
зими вівці повернуться до свого
власника.
ТЕКСТ:
ЛУКАШ ДОМАГАЛА
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Teresa Rękosiewicz
Bycie dobrym człowiekiem oznacza dla mnie…
...podarowanie swojego czasu innym osobom, a także służenie im swoją wiedzą, radą, czy doświadczeniem.
To nie jest proste pytanie, na które można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dobroć jest czymś bardzo
spontanicznym, to zbiór różnych drobnych uczynków. Czasami wystarczy się uśmiechnąć do drugiej osoby
bezinteresownie, bo być może to jest właśnie to, co w danym momencie jest jej najbardziej potrzebne. Dobry człowiek na pewno nie gardzi innymi ludźmi. Należy sobie uświadomić, że aby móc być dobrym dla innych, trzeba być najpierw dobrym dla samego siebie.

Gdybym miała znów 20 lat…
...zdawałabym po raz drugi na medycynę, by spełnić swoje marzenie o byciu lekarzem. Poza tym nie zmieniłabym niczego, co się wydarzyło w moim życiu, mimo że działy się w nim nie tylko dobre rzeczy. Zawodowo
jednak zawsze robiłam to, co mnie interesowało i co dawało mi satysfakcję. Mam wielkie szczęście, że praca
zawsze była moją pasją i jest nią do tej pory. Przez wiele lat pracowałam w służbie zdrowia jako analityk medyczny. Później praktykowałam medycynę niekonwencjonalną, traktując to jako wsparcie leczenia konwencjonalnego. Od wielu lat działałam społecznie. Moje życiowe losy świadczą o tym, że jest mi przeznaczone
pomagać innym ludziom.

...mojej przeszłości. Z mojego domu rodzinnego wyniosłam przekonanie, że nie ma
rzeczy niemożliwych. Rodzice wierzyli we mnie i motywowali mnie na każdym kroku.
Nigdy w domu nie usłyszałam, że jestem głupia, czy że brzydko coś narysowałam. Ciepło, dobroć, swoboda, wiara w drugiego człowieka. Tym było wypełnione moje dzieciństwo i to dało mi solidną podstawę do bycia optymistycznie nastawioną do życia
i innych ludzi. Zawsze zwracam również uwagę na to, by nie otaczać się toksycznymi
ludźmi, którzy mogliby mnie ciągnąć w dół. Oczywiście nie odsuwam takich ludzi od
siebie od razu. Długo walczę, by pomóc takiej osobie, jednak jeżeli nie ma efektów to
wycofuję się z tej relacji dla swojego dobra. Wiara w to, że ludzie nie są źli, a bywają jedynie zagubieni, również pomaga mi patrzeć na świat przychylniej.

Działaczka społeczna i charytatywna. Prezeska Stowarzyszenia „Wygraj
Siebie”. Od 2014 roku w ramach Stowarzyszenia prowadzi również klub
seniora „Wrzosowy Zakątek”. Jest członkinią Leszczyńskiej Rady Seniorów. W 2017 roku została osobowością roku w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego. Największą pasją Pani Teresy jest po prostu życie. Dlatego czerpie z niego pełnymi garściami. Jej największą siłą jest optymizm,
którym zaraża innych i dzięki któremu pokonała raka. Najbardziej satysfakcjonuje ją szczery uśmiech kogoś, komu zdołała pomóc. Od ludzi nigdy nie oczekuje wdzięczności. Gdyby miała super moc, to wyeliminowałaby ludzkie cierpienie, a także nienawiść do drugiego człowieka, której
nie może pojąć. By wsłuchać się w siebie, uprawia Tai Chi. Dzięki temu, że
otacza się młodymi ludźmi, nie odczuwa tak bardzo swojego wieku. Relacje te pomagają jej nadążać za współczesnym światem, a także motywują do ciągłego rozwoju. Życie pani Teresy idealnie opisuje zdanie, które niedawno udostępniła na swoim profilu na Facebooku: „Chodzi o to,
by umrzeć młodo najpóźniej jak się da”.

Moim autorytetem są…

Moją największą siłą jest…

...kobiety. Moja „trójca święta” to moja babcia, moja mama i Maria Skłodowska-Curie. Dorastałam w domu, w którym drzwi były zawsze otwarte. Nigdy nie widziałam, aby moja mama odmówiła pomocy drugiemu człowiekowi. Ludzie zwracali
się do niej ze wszystkim. Z każdym potrafiła porozmawiać, dla każdego znalazła chwilę, mimo że była czynnym zawodowo lekarzem weterynarii. W swoim fachu doszła do najwyższych awansów, a pamiętajmy, że czasy, w których żyła nie
sprzyjały rozwojowi naukowemu kobiet. Gdy byłam dzieckiem postawa mojej
mamy była dla mnie czymś naturalnym. Gdy dorosłam, zdałam sobie sprawę, że
była kimś zupełnie wyjątkowym. Moja babcia była taka sama. Można zatem powiedzieć, że pracę na rzecz innych mam w genach. Marię Skłodowską-Curie podziwiam za to, że miała odwagę wyprzedzać swoją epokę. Niesamowite jest na
przykład to, że jako jedna z pierwszych kobiet na świecie otrzymała prawo jazdy.

...nierozpamiętywanie przeszłości. Co prawda przeszłość mnie ukształtowała i to dzięki niej jestem tym, kim jestem. Jednak chcę żyć tu i teraz i cieszyć się
każdą chwilą. Iść do przodu, rozwijać się i nieustannie uczyć nowych rzeczy.
W wieku 40 lat przewartościowałam swoje życie. Wcześniej podchodziłam do
niego w ten sposób, że priorytetem byli inni ludzie, potem długo nic i dopiero na końcu ja. Teraz jest odwrotnie, jestem ja, a potem bez żadnej przerwy
ludzie, działania, cele i praca dla innych. Jeżeli to, co robię przynosi mi szczęście, to inni to czują i przejmują ode mnie moją radość życia. Moi podopieczni żartobliwie zwracają się do mnie: ”nasza mamuśka”, a stara prawda głosi, że
szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. Gdybym chodziła ze skwaszoną miną to
„Wrzosowy Zakątek” szybko by opustoszał.

Skrzydeł dodaje mi…
...szczęście innych ludzi. Gdy widzę, że ludzie, z którymi pracuję są zdrowi, uśmiechnięci,
a przede wszystkim dobrzy i życzliwi dla siebie, to jest to dla mnie największą nagrodą.
Jak każdego człowieka motywuje mnie również to, że moja działalność jest zauważana i doceniana. Gdy widzę, że to co robię ma sens, bo zmienia na lepsze czyjąś rzeczywistość, to chcę pracować jeszcze więcej i być jeszcze bliżej moich podopiecznych.

Mój optymizm jest wynikiem…

TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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Świat w pigułce
W średniowieczu obawiano się września. Słusznie, jeśli zwrócimy uwagę na znaczenie rolnictwa w tamtym okresie. To właśnie
w tym miesiącu można było wywnioskować, czy zima będzie sroga, czy raczej delikatna. Z drugiej strony we wrześniu prowadzono z najwyższą intensywnością konflikty zbrojne - chciano zdążyć przed zimą. Na szczęście to już historia i zobaczmy teraz,
co przyniósł nam wrzesień 2019 roku.
Kogut Maurycy uniewinniony!
starszą panią na ponad 1.000.000 ko- zakończył spór związany z domem, nawiązuje do guberni taurydzkiej,
W średniowieczu zdarzało się, że
przed sądem występowały zwierzęta. Najczęściej jednak w roli świadków.
W Tuluzie w połowie XV wieku sądzono pewnego mężczyznę, który złośliwie pobrudził kury sąsiada. Wówczas
osmolone zwierzęta stanowiły dowód
w sprawie. Ponad sześćset lat później przed francuskim sądem ponownie stanął zwierzak - tym razem kogut!
Pewne starsze małżeństwo mieszkające na wyspie Oleron w Saint-Pierre
d’Oleron, posiadało niezwykle pięknego koguta Maurycego. Niestety, nie był
on lubiany przez sąsiadów, którzy kategorycznie uważali, że zbyt głośno…
pieje. Wkrótce postanowili problem
rozwiązać przed sądem. Sytuacja była na tyle absurdalna, że sąd zgodził
się zbadać sprawę. Prawnicy właścicieli koguta musieli udowodnić, że pianie jest rzeczą naturalną, natomiast
Maurycy nie robi tego… złośliwie. Sąd
na szczęście oddalił skargę, a samego
Maurycego oczyścił z zarzutów. Sprawę warto śledzić dalej, ponieważ może
akurat kogut zdecyduje się wnieść pozew o zniesławienie?

Polacy ostrzegani przed Polakami
Przyznam się, że czytałem chyba dziesięć razy artykuł w szwedzkim dzienniku Aftonbladet, który miał na celu
ostrzec Polaków przed Polakami. Nie
mogłem uwierzyć, jak to możliwe, że
w obcym kraju między rodakami nie
istnieje prawie żadna solidarność. Okazało się, że w Göteborgu od kilku tygodni grasuje gang złodziei podających
się za policjantów. Zawsze stosują podobną taktykę. Najpierw wyszukują
w rejestrach starsze osoby z polskimi
nazwiskami. Następnie dzwonią z informacją, że na pobliskim posterunku
policji został otwarty depozyt, w którym można składować kosztowności.
Dodają także, że przechowywanie ich
w domu, grozi niebezpieczeństwem
kradzieży. Na koniec proszą, aby majątek schować w worku i przekazać
go policjantowi, który wkrótce po niego przyjedzie. Policja nie udostępnia
dokładnych informacji, jednak prawdopodobnie oszukano w ten sposób

ron szwedzkich (ok. 420.000 złotych)
i wiele innych osób na mniejszą kwotę.
Niestety, w ostatnim roku w Szwecji tego typu przestępstw zanotowano ponad 20.

400 tysięcy euro należy się państwu!
Sąd apelacyjny w Helsinkach podtrzymał decyzję sądu rejonowego
o przekazaniu 400.000 euro w gotówce państwu fińskiemu. Pieniądze
zostały znalezione dziesięć lat temu
w samolocie należącym do fińskiego przewoźnika narodowego, Finnair.
Prawdopodobnie należały do obywatela Chin, jednak jest to wyłącznie teza dziennikarzy. Pieniądze zostały odnalezione na pokładzie, a następnie
przeniesione do biura śledczego. Tam
znajdowały się do czasu, aż zgodnie
z fińskim prawem, stały się rzeczą niczyją. Wówczas chęć przejęcia pieniędzy wyraziło helsińskie biuro rzeczy
znalezionych, jednak policja odmówiła. Sprawa została skierowana do
sądu, aby to on rozstrzygnął przynależność gotówki. 400.000 euro prawdopodobnie zostanie przekazane na
walkę z globalnym ociepleniem oraz
budowę nowych placówek edukacyjnych dla przyszłych pilotów.

Uniwersytet kończy z wołowiną
Na szczęście na razie tylko w Coimbrze, w Portugalii. Władze uczelni,
w ramach walki ze zmianami klimatycznymi, zakazały serwowania dań
z wołowiny w kilkunastu placówkach
restauracyjnych uczelni. Rektor Amilcar Falcao ogłosił, że nowe prawo wejdzie w życie od stycznia. Inne rozwiązania okazały się jednak w pełni
uzasadnione oraz racjonalne. Od nowego roku zostaną wycofane plastikowe sztućce. Zastąpią je drewniane
odpowiedniki. Podpisano także deklarację, zgodnie z którą władze uczelni znacznie ograniczą wywożenie
odpadów oraz przeterminowanych
produktów.

Koniec wieloletniego sporu
Sąd Najwyższy Austrii ostatecznie

w którym urodził się Adolf Hitler. Wyrok potwierdził prawomocność ustawy z 2016 roku o nacjonalizacji domu znajdującego się w Braunau am
Inn oraz uchylił decyzję sądu niższej
instancji o wypłacaniu byłej właścicielce odszkodowania w wysokości
1,5 mln euro. Od 1972 roku budynek
należał do właścicielki, która wynajmowała nieruchomość austriackiemu
ministerstwu spraw wewnętrznych.
W 2011 roku MSW ostatecznie wypowiedziało umowę najmu, jednak
rząd austriacki obawiał się, że dom
zostanie następnie wynajęty neonazistom. Podjęto wówczas decyzję,
że Austria znacjonalizuje nieruchomość. Byłej właścicielce wypłacono
około 810.000 euro odszkodowania.
68-letnia kobieta uznała, że kwota jest zbyt mała i wystąpiła do sądu
o 1.500.000 euro odszkodowania. Minister spraw wewnętrznych Austrii
zapowiedział, że dom ulegnie znacznej przebudowie.

Nowa-stara nazwa Krymu?
Zgodnie z medialnymi doniesie niami anektowany półwysep może wkrótce wrócić do nazwy, która będzie nawiązywała do historii
Imperium Rosyjsk iego. Inicjator
zmiany to szef szerzej nieznanej
“autonomii narodowo-kulturowej
kr ymskich greków ” Iwan Szonus.
Zgodnie z jego propoz ycją “Re publika Kr ym” powinna naz ywać
się od teraz “Republika Krym-Tauryda”. Nazwa w oczywisty sposób

istniejącej w latach 1802-1921.

Nowatorska Dania
W Szwecji czasami zazdrości się pomysłów, na które wpadną Duńczycy. Teraz jest chyba podobnie, ponieważ niektóre, tamtejsze gminy chcą
również przetestować… czterodniowy tydzień pracy. Gmina Odsherred
postanowiła, że w ramach eksperymentu urzędnicy będą pracować od
poniedziałku do czwartku. Wymiar
godzinowy nie ulegnie zmianie. Jedyną różnicą będzie znaczne zmniejszenie czasu na przerwę obiadową.
Pomysłodawcy argumentują jednak, że dzięki temu pracownicy będą szczęśliwsi, ponieważ będą mogli
spędzić więcej czasu z bliskimi oraz
swoimi zwierzakami. Dodatkowy
wolny dzień pozwoli także na realizację hobby. Co ciekawe, gmina planuje wprowadzić jeszcze jedną innowację. Zgodnie z nią każdy mieszkaniec
otrzyma możliwość bezpośredniego
kontaktu telefonicznego z urzędnikiem. Będzie mógł z niego skorzystać
wtedy, gdy nie uda się załatwić danej
sprawy przez internet. Jeśli również
i ta forma zawiedzie, ostatecznością będzie wizyta osobista w urzędzie. Dodatkowo pozytywne opinie
obywateli będą wpływały na częstotliwość oraz wysokość premii. Nawiasem mówiąc, w Danii nie istnieje płaca minimalna, co akurat należy
uznać za ogromną zaletę.
TEKST: KAMIL DUDKA
REKLAMA
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Nazwa imprezy

2 października
godz. 18:00 - 20:00
3 października
godz. 17:00
4 października
godz. 18:00 - 19:00
5 października
godz. 17:00 - 22:00
7 listopada
godz. 11:00
10 października
11 października
godz. 18:00 - 19:00
11 października
godz. 18:00 - 21:00
17 października
godz. 17:00
18 października
godz. 18:00 - 19:00
19 październik
godz. 10:00 - 15:00
20 października
godz. 18:00 - 20:00
22 października
godz. 11:00 - 12:00
24 października
godz. 17:00
26 października
godz. 17:00
28 października
godz. 11:00 - 12:00
31 października
godz. 17:00

Warsztaty rozwojowe dla rodziców (jak zmotywować dziecko do pomocy, jak zachęcać dziecko do współpracy w rodzinie, grupie rówieśniczej?), Centrum Profilaktyki Akademia Zdrowia w Lesznie, ul. Średnia 11; zapisy:
663-519-564
"Aktywne Lato, Jesień, Zima" - gry edukacyjne, labirynty, kalambury; Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, ul. Słowiańska 59, Leszno
Portrety Ziemi - Wheelchairtrip czyli 371 Dni Podróży z Ziemi Ognistej na Alaskę, aula I LO w Lesznie
Noc Bibliotek 2019 - Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3a
"Sztuka zwrócona ku przyszłości. Polska awangarda dwudziestolecia międzywojennego" - wykład Aleksandry
Pruskiej, Galeria MBWA, ul. Leszczyńskich 5
"Aktywne Lato, Jesień, Zima" - zajęcia kulinarne, figurki z masy marcepanowej i lukrowej; Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, ul. Słowiańska 59, Leszno
Portrety Ziemi - Via Balkanica, aula I LO w Lesznie
"Gramy w planszówki" - Sala Wiejska Pawłowice
"Aktywne Lato, Jesień, Zima" - zajęcia artystyczne, projektowanie i szycie strojów, Halloween; Stowarzyszenie
Leszczyński Bank Żywności, ul. Słowiańska 59, Leszno
Portrety Ziemi - Opowieści o Mongolskiej Ziemi, aula I LO w Lesznie
Zbiórka krwi "Pomagamy Basi", Hala sportowo-środowiskowa we Włoszakowicach
"Choroby dietozależne - jak jedzenie wpływa na nasze zdrowie?", Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 3a
"Seniorze - nie jesteś sam" - spotkanie o ochronie praw konsumenta (zawieranie umów kupna towarów na tak
zwanych "prezentacjach", jak reklamować towary), Sala Wiejska w Pawłowicach
"Aktywne Lato, Jesień, Zima" - zajęcia artystyczne, lampiony, peleryny, Halloweenowy ciąg dalszy; Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, ul. Słowiańska 59, Leszno
Jacek Kortus - Recital Chopinowski, Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej; wstęp: 5 złotych
"Seniorze - nie jesteś sam" - spotkanie o ochronie praw konsumenta (zawieranie umów kupna towarów na tak zwanych
"prezentacjach", jak reklamować towary), Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie
"Spiżarnia rozmaitości" - zabawa halloweenowa; Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, ul. Słowiańska 59,
Leszno

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