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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU
Nagroda dla LTK

LESZNO > Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne otrzymało - na wniosek prezydenta Leszna - honorową Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Jej oficjalne wręczenie nastąpiło podczas Dni Wielkopolski, odbywających się na początku grudnia na pamiątkę Sejmu Dzielnicowego obradującego w 1918 roku w Poznaniu. Statuetkę, podczas uroczystości w sali Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, odebrał prezes LTK Marek Wróbel. Przypomnijmy, że LTK istnieje już 50 lat.
Więcej na ten temat piszemy w bieżącym wydaniu "Leszczyniaka".

Miejsce przyjazne niepełnosprawnym
LESZNO > "Tu jest OK! Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym" - taki tytuł
przyznany został Bibliotece Ratuszowej w plebiscycie ogłoszonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Dom-Nasz Świat. Jest to wyróżnienie dla jednostek bądź instytucji angażujących się w przełamywanie barier.
I taką właśnie jednostką okazała się Biblioteka Ratuszowa, do której można dostać się z poziomu leszczyńskiego Rynku. Wyboru dokonali internauci na jednym
z lokalnych portali informacyjnych.

Czy GTBS postawi nowe bloki?
LESZNO > Jest spora szansa, że tak się stanie, gdyż zainteresowanie mieszkaniami w ramach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wyraziło
w Lesznie prawie 80 osób. Dla chętnych miejsca się znajdą, ale dopiero wówczas,
gdyby wybudowane zostały nowe bloki, co trzeba by jednak zrobić na terenach
sąsiadujących z już istniejącymi budynkami GTBS. Rzecz w tym, że tereny te nie
należą do miasta, lecz do samorządu województwa wielkopolskiego i Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Trwają rozmowy w sprawie przejęcia działek. Jeżeli
te okażą się owocne, ewentualna budowa mogłaby rozpocząć się w 2021 roku.

Biblioteka we Włoszakowicach
ma status biblioteki powiatowej
WŁOSZAKOWICE > Przedstawiciele powiatu leszczyńskiego i gminy Włoszakowice podpisali porozumienie w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej
Gminnej Bibliotece Publicznej we Włoszakowicach. Nowy status instytucja zyskała wraz z początkiem stycznia 2020 roku. Na mocy porozumienia włoszakowicka
biblioteka będzie między innymi gromadzić, opracowywać oraz udostępniać materiały biblioteczne na potrzeby informacyjne, edukacyjne i samokształceniowe,
a także organizować obieg wypożyczeń międzybibliotecznych czy opracowywać
i publikować bibliografie regionalne. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

Kompleksowa przebudowa ważnej ulicy
WILKOWICE > Latem 2020 roku miałaby się zakończyć wyczekiwana przebudowa ulicy Lipowej w Wilkowicach. Ta aorta wsi na długości prawie 1800 metrów zyska nową nawierzchnię asfaltową, sześć peronów dla autobusów i sześć
przejść dla pieszych (w tym jedno wyniesione). Całość inwestycji będzie kosztować ponad 2.550.000 złotych, a zrealizuje ją Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Umowa w tej sprawie została podpisana na początku grudnia. Połowę pieniędzy na przebudowę pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Teraz jest bezpieczniej
GMINA ŚWIĘCIECHOWA > Około 76.000 złotych kosztowała budowa ponad 100
metrów chodnika przy drodze powiatowej przebiegającej przez Lasocice. Jednak
zanim ułożono kostkę brukową, wcześniej skanalizowano rów, a także wykonano
drenaż odwadniający. Inwestycja została przeprowadzona dzięki finansowemu
zaangażowaniu powiatu leszczyńskiego i gminy Święciechowa.
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Zrobiłem swoje, dziękuję…
Przez 5 ostatnich lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia AKS Leszczyńskie Byki. Wprowadził organizację leszczyńskich amatorów
żużlowych na poziom, do którego inne ośrodki w Polsce starają się teraz równać. Działając społecznie poświęcał całego siebie. Dzisiaj
Roman Kamiński mówi „dziękuję” i odchodzi.

(1/2020)

S

towarzyszenie Amatorski Klub
Sportowy Leszczyńskie Byki powstało w 2006 roku. To organizacja zrzeszająca żużlowców-amatorów.
Jej celem jest promocja dyscypliny
i wsparcie jeźdźców w rozwoju ich pasji. Założycielem Stowarzyszenia jest
Dominik Gindera i to on jako pierwszy
pełnił funkcję prezesa. Przed pięcioma
laty zastąpił go Roman Kamiński, lokalny przedsiębiorca.
- Moja przygoda z żużlem rozpoczęła
się, gdy byłem dzieckiem. Odkąd tylko
pamiętam, jak na leszczynianina przystało, jestem fanem Unii Leszno. Sam na
motocykl żużlowy wsiadłem w 2011 roku – wspomina Roman Kamiński. - Pasją do żużla zaraził mnie Leszek Liberski.
Swego czasu wykonywał dla mojego
taty jakąś usługę, pojechałem do niego w celu rozliczenia. Wówczas opowiedział mi o swoim zamiłowaniu, pokazał
trofea i różne filmiki, z ekscytacją mówił
o jeździe i towarzyszącej jej adrenalinie.
Przekonał mnie do spróbowania swoich
sił i pomógł zorganizować pierwszy motocykl. Żużel szybko wchłonął mnie na
dobre i stał się moją wielką pasją.
Kamiński przez pierwsze lata był sceptycznie nastawiony do udziału w zawodach. Do konkurowania z innymi
zawodnikami dał się przekonać dopiero dwa lata temu. Jego wyniki sportowe poprawiały się w bardzo szybkim
tempie. W 2019 roku, w swojej kategorii, był zdecydowanie jednym z najlepszych w kraju.
- Jazda na żużlu daje mi wielką frajdę.
Pełen gaz, duża prędkość, brak hamulców... uwielbiam tę adrenalinę. Śmiało
mogę powiedzieć, że ściganie się było
dla mnie spełnieniem marzeń z czasów
młodości – opowiada pan Roman.
W Polsce jest około 150 żużlowców-amatorów. Część z nich rozwija pasję indywidualnie, inni są zrzeszeni
w różnych organizacjach. Niemniej nigdzie nie ma tak dobrze zorganizowanego klubu, jak leszczyński AKS. Duża w tym zasługa Kamińskiego. To on
jako pierwszy podjął decyzję o stworzeniu równych kewlarów i opraw
motocyklów dla członków klubu. To
on zadbał o regularne treningi na torze (a zimą w hali) i coroczne zimowe
wyjazdy integracyjno-treningowe do
Karpacza. To on jest inicjatorem zorganizowania klubowego motocykla
(tzw. „elki”) dla osób, które chciałyby

spróbować swoich sił na żużlu bez konieczności ponoszenia sporych nakładów finansowych na starcie. To on,
wspólnie z kolegami z drużyny, wciągnął na Śnieżkę motocykl żużlowy, robiąc przy tym spektakularną promocję dyscyplinie i klubowi.
Roman Kamiński: - W ostatnich dwóch
latach trzykrotnie zorganizowaliśmy zawody charytatywne. Współpraca z MOSiR-em i Unią Leszno układała się wzorowo. Jako klub jesteśmy bardzo dobrze
poukładani. Inni się na nas wzorują
w wielu aspektach. Zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Ja też nieskromnie powiem,
że zrobiłem swoje. A teraz przyszedł czas
podziękowań. Rezygnuję ze stanowiska
prezesa AKS Leszczyńskie Byki. Chciałbym pozostać w stowarzyszeniu jako
członek i mam szczerą nadzieję, że organizacja przetrwa. Z żużlem całkowicie się
nie żegnam. Motocyklu nie sprzedałem,
aczkolwiek z pewnością nie będę mógł
na niego wsiadać z taką częstotliwością, jak w ostatnich latach. Teraz chcę się
bardziej poświęcić rodzinie i firmie, którą
prowadzę i rozwijam.
Pan Roman przyznaje, że decyzja o rezygnacji, choć nie była łatwa, jest ostateczna. Wpływ na nią miało kilka czynników, ale nie chce zdradzać szczegółów.
- Chciałbym za to podziękować moim kolegom z drużyny, za kilka wspaniałych
lat i wspólne działanie. Dziękuję też osobom, które mnie wspierały w żużlowej
pasji. Dziekuje Rafałowi Konopce, człowiekowi o wielkiej pasji do żużla , który
zdradził mi tajniki budowy maszyny żużlowej i w pierwszych latach bardzo mi pomagał. Dziękuję Zbyszkowi Krakowskiemu
– osobie, którą o wszystko mogłem zapytać, która nigdy nie odmawiała pomocy,
pokazała, nauczyła, była zawsze przy nas,
w dobrych i złych momentach i która opiekowała się nami jak własnymi dziećmi,
nie opuszczając przy tym żadnego treningu. Zbyszek przez lata serwisował i przygotowywał motor na treningi i zawody
– mówi Roman Kamiński. - Dziękuję też
za wszystko panu Józefowi Dworakowskiemu, trenerom i działaczom Unii: Romkowi Jankowskiemu, Piotrowi Baronowi,
Ireneuszowi Igielskiemu i Piotrowi Rusieckiemu, a także przedstawicielom MOSiR-u z dyrektorem Sławomirem Kryjomem
i Jakubem Pujankiem na czele. Dziękuję
wszystkim pozostałym, którzy okazali mi
i kolegom z drużyny otwartość i serdeczność. Dziękuję i żegnam!
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU
Nowy przewodniczący

S5 z Leszna do Poznania już otwarta

LESZNO > XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie Sądu Okręgowego ma nowego przewodniczącego. Został nim sędzia Michał Kuczkowski. Zastąpił na tym stanowisku wieloletniego szefa Wydziału Zdzisława Witkowskiego,
który przeszedł w stan spoczynku. Nowy przewodniczący ma 53 lata i jest mieszkańcem Leszna.

REGION > W sobotę 14 grudnia oficjalnie oddano do użytku trzy nowe odcinki drogi ekspresowej S5, które doprowadziły do szybkiego połączenia Wrocławia
z Poznaniem. Inwestycja jest ważna z punktu widzenia leszczynian, gdyż w końcu
pozwoliła skomunikować Leszno ze stolicą Wielkopolski. Na cały odcinek z Leszna do Poznania złożyły się trzy drogowe zadania: Poznań - Wronczyn (16 kilometrów), Wronczyn - Kościan Południe (19 kilometrów) i Kościan Południe - Radomicko (16 kilometrów). To łącznie ponad 50 kilometrów drogi z dwoma jezdniami
po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
Oficjalne oddanie do użytku nowej drogi odbyło się w Miejscu Obsługi Podróżnych Sierakowo koło Kościana. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda wielkopolski Łukasz
Mikołajczyk, a także samorządowcy.

Liczne bombki na świątecznym drzewku
przy lodowisku

ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

LESZNO > Tradycyjnie już ubrano choinkę, na której zawisło około 300 bombek
od licznych miejskich instytucji, firm czy organizacji pozarządowych. W ramach
imprezy zadbano o oprawę artystyczną, a przedsięwzięcie przygotowało Biuro
Pełnomocnika do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
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Piecyki do edukacji,
ruszyło pokazowe palenie
LESZNO > Straż Miejska w Lesznie nabyła dwa piecyki, które mają służyć do edukowania mieszkańców miasta w zakresie prawidłowego rozpalania i palenia w
piecu. Wbrew pozorom okazuje się, że kłęby dymu wydobywające się z kominów
wcale nie muszą świadczyć o spalaniu w paleniskach śmieci czy innych zakazanych odpadów. Czasami przyczyną takiego stanu rzeczy może być właśnie nieprawidłowe palenie w piecu tak zwaną metodą od dołu. Jednakże dotąd kłopot
mogło sprawiać tłumaczenie ludziom, w jaki sposób palić skuteczniej. Dzięki piecykom na konkretnym przykładzie można pokazać, jak to
robić, aby było nie tylko lepiej,
ale też skuteczniej. Spotkania
edukacyjne już są prowadzone, w grudniu odbyły się między innymi na Zatorzu i w Zaborowie, czyli w dzielnicach,
gdzie jest najgorsza jakość powietrza. Straż Miejska w Lesznie zaprosiła do współpracy
kominiarzy oraz pracowników
Wydziału Ochrony Środowiska
ZDJĘCIE: LESZNO.PL
Urzędu Miasta Leszna.

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W GRUDNIU
Kluczowe ulice w końcu gotowe
LESZNO > Dwa nowe ronda, przebudowane skrzyżowanie z ulicami Obrońców Lwowa i Starozamkową, nowa nawierzchnia,
oznakowanie, monitoring oraz zmiana układu sieci podziemnych - tak prezentuje się przebudowana ulica Lipowa. Dzięki zakończeniu inwestycji ruch w tej części miasta wrócił do normy. Nowe ronda sprawdzają się zwłaszcza w godzinach szczytu,
zapewniając w miarę płynny ruch pojazdom z każdego kierunku.
Zakończono również kolejny etap modernizacji drogi krajowej nr 12 w granicach miasta. Największą przeszkodą dla kierowców było zamknięcie skrzyżowania Alej Jana Pawła II i Krasińskiego. W ramach następnego etapu przebudowy drogi krajowej, w marcu planowany jest remont barier na wiadukcie Grota-Roweckiego.

ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Trakt
do przebudowy
GOLINKA > Ponad 200 metrów drogi
zostanie poddane przebudowie za ponad 342.000 złotych. W ramach prac
na drodze w Golince ułożony zostanie
nowy asfalt, zbudowane jej odwodnienie, pojawią się krawężniki, brukowane wjazdy na posesje i wykonane
z kostki plac i chodnik. Inwestycja jest
dofinansowywana w siedemdziesięciu
procentach z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycję wykona firma
"Mażur" z Rawicza i ma na to czas do
końca czerwca 2020 roku.

Wieś ma
"Drogę przemyśleń"
CICHOWO > Nietypowa atrakcja została utworzona z inicjatywy byłego
burmistrza Krzywinia Pawła Buksalewicza. W alei obsadzonej drzewami
powstała "Droga przemyśleń". Jej nazwa odnosi się bezpośrednio do treści zamieszczonych na deskach, które
umieszczono właśnie na drzewach.
Droga obfituje w wiele cennych i celnych stwierdzeń. Zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca! Może znajdziecie na niej coś ważnego?
REKLAMA

Budżet Leszna uchwalony
LESZNO > Podczas przedświątecznej sesji Rady Miejskiej Leszna przyjęta została
uchwała budżetowa na rok 2020. Za opowiedziało się 12 radnych (PL 18 i PiS, Lewica), a 7 głosowało przeciw (KO). W głosowaniu nie wzięła udziału radna Barbara Mroczkowska.
To będzie trudny budżet, co już wcześniej zapowiadał prezydent Leszna Łukasz
Borowiak. Dokument zakłada wpływy na poziomie ponad 512.233.000 złotych
przy wydatkach przekraczających 536.309.000 złotych. Zadłużenie miasta miałoby wynieść pod koniec przyszłego roku 238.000.000 złotych, jednak trudno działać inaczej, skoro zaplanowano wykonanie kilku ważnych inwestycji z zewnętrznym dofinansowaniem. W obliczu takiej sytuacji nie jest jednak wykluczone, że
w dającej się przewidzieć przyszłości kolejne inwestycje zostaną ograniczone.
Napięty budżet Leszna związany jest głównie z prognozowanym spadkiem wpływów podatkowych przy jednoczesnych wzroście kosztów funkcjonowania. Jednak mimo to w mieście żadne gwałtownie ruchy nie są zapowiadane, a już na
pewno nie są planowane zwolnienia urzędników. Konieczne będzie za to poszukiwanie oszczędności na innych polach.
Dodajmy, że tradycyjnie największą część budżetu pochłania oświata, ale tak
dzieje się nie tylko w Lesznie, ale też w gminach ościennych.

Motoryzacyjny
prezent
KRZYWIŃ > Krzywiński Środowiskowy Dom Samopomocy wzbogacił się o nowy samochód do
przewozu podopiecznych. Toyota kosztowała prawie 140.000 złotych, z czego 80.000 złotych gmina Krzywiń pozyskała na ten cel
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Asfalt jak marzenie
GMINA LIPNO > Przebudowa drogi powiatowej
Lipno - Żakowo objęła 1,1 kilometra trasy od skrzyżowania z drogą Lipno - Goniembice - Osieczna.
Poszerzono ją z 5 do ponad 6 metrów, wyprofilowano i utwardzono pobocza, wykonano renowację rowów i przycięto przydrożną roślinność.
Całość wykonano dzięki finansowemu zaangażowaniu powiatu leszczyńskiego i gminy Lipno. Inwestycja kosztowała 580.000 złotych, z czego Lipno wyłożyło połowę potrzebnej kwoty.
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Na dworzec również
po angielsku
LESZNO > W autobusach Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Lesznie, które
jadą w kierunku dworca kolejowego, na
wyświetlaczach elektronicznych wprowadzono oznaczenie trasy również w języku angielskim. Ma to być ukłon między innymi w kierunku zagranicznych
gości, w tym również obywateli Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Lesznie.
Wcześniej w zamontowanych w autobusach biletomatach umożliwiono zakup
biletów w trzech językach.

Wiceprezydent
oficjalnie sędzią TS
LESZNO/WARSZAWA > Wiceprezydent Piotr Jóźwiak w piątek, 20
grudnia, został oficjalnie powołany
na członka Trybunału Stanu. Uroczystość odbyła się w Sali Kolumnowej
Sejmu. Przypomnijmy, że propozycja kandydatury wyszła ze strony
Prawa i Sprawiedliwości. TS orzeka
w sprawach naruszenia przez najwyższe organy lub urzędników państwowych Konstytucji RP lub ustaw.

Księgarnia
będzie biblioteką
BOJANOWO > Pomieszczenie dawnej księgarni zostanie zaadaptowane na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bojanowie.
Zgodnie z założeniem dodatkowa przestrzeń będzie dedykowana
najmłodszym czytelnikom. Pod jej
gusta dostosowany zostanie wystrój i wyposażenie. W nowo zaadaptowanej części biblioteki będą
odbywać się zajęcia między innymi
z zakresu edukacji czytelniczej czy
kulturalno-literackiej. Całość inwestycji ma kosztować 70.000 złotych,
z czego 75 procent jest dofinansowane z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.
TEKSTY:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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# Z POLICJI

Gruzini dopuszczali się kradzieży
metodą "na kolec"
Przestępcze trio zostało rozpracowane dzięki współpracy policjantów z Leszna i Kępna. Nie było łatwo, gdyż sprawcy często zmieniali miejsca zamieszkania i samochody, którymi się
poruszali.
Niepraktykowana od dłuższego czasu
metoda kradzieży "na kolec" powróciła
do łask przestępców całkiem niedawno.
Leszczyńscy funkcjonariusze wiadomości o tym, że takie zdarzenia mają miejsce, otrzymywali od kilku miesięcy.
Metoda ta polega na celowym przebiciu
opony w aucie, które wytypowane zostało nieprzypadkowo. Zwykle to samochód
należący do osoby, która poszła po pieniądze do bankomatu. Pod oponę takiego
pojazdu sprawcy podkładali kolec, który
doprowadzał do uszkodzenia ogumienia.
O tym, że dzieje się coś niedobrego, kierowca zwykle orientował się dopiero po
kilku minutach. Sprawcy doskonale wiedzieli, że zatrzyma pojazd, wyjdzie z samochodu, zacznie przyglądać się usterce

i że być może przystąpi do wymiany koła
albo zacznie dzwonić po pomoc.
- Wtedy właśnie wkraczali do działania,
zabierając niepostrzeżenie z pojazdu torebkę, saszetkę czy aktówkę wraz z zawartością - mówi Monika Żymełka, oficer
prasowa KMP w Lesznie.
Policjanci z Leszna badający tę sprawę
nawiązali kontakt z innymi jednostkami.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Kępnie doprowadziła do zatrzymania podejrzewanych o przestępstwa.
Są to 50-letni oraz dwaj 41-letni obywatele Gruzji. Ustalenie sprawców nie było
łatwe, gdyż często zmieniali oni miejsca
zamieszkania oraz samochody, którymi
się poruszali. W jednej z lokalizacji znaleziono kolce służące do przebijania opon,

REKLAMA

Jeden z zatrzymanych podejrzanych.
a także macedońskie monety, które miały zostać skradzione w Lesznie.
Zgromadzony materiał pozwolił na
przedstawienie podejrzanym sześciu zarzutów kradzieży, połączonych z uszkodzeniami mienia oraz włamaniami. Pokrzywdzeni na skutek przestępstw tracili

bowiem pieniądze, dokumenty, telefony,
a także przedmioty osobiste. Straty oszacowano na około 20.000 złotych. Leszczyński sąd, na wniosek prokuratury,
wobec dwóch podejrzanych zastosował
tymczasowy areszt. Mężczyznom grozi
kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Chcieli wyłudzić pieniądze
Policja doprowadziła do zatrzymania młodego małżeństwa, które
- posługując się podrobioną dokumentacją - próbowało wyłudzić
120.000 złotych.
Sprawą zajęli się funkcjonariusze zwalczający
przestępczość gospodarczą. 33-letnia kobieta
oraz 36-letni mężczyzna pieniądze zamierzali
pozyskać w jednym z banków. Rzecz w tym,
że dokumentacja, na podstawie której chcieli
uzyskać środki, była sfałszowana.
- Żona w towarzystwie męża przedłożyła w placówce zaświadczenie o zatrudnieniu i o osiąganych dochodach w jednej z firm, w której nigdy

nie pracowała - informuje Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.
Para ma postawiony zarzut usiłowania
oszustwa. Skutek jest taki, że grozi im za
to kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Lesznie zastosowała wobec nich policyjne dozory.
TEKSTY: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Bezkonkurencyjne pożyczki
tylko z OCWP!
Czy można założyć lub rozwijać firmę w oparciu o niskooprocentowaną pożyczkę? Jest to jak najbardziej możliwe. Takie tanie pożyczki oferuje Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości. Jest to możliwe dzięki realizacji projektu „Moja firma z pożyczką”. Kto i na jakich warunkach może ją otrzymać?
O tym w naszej rozmowie.
- Czym jest Ostrowskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości i kiedy
powstało?
- Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości powstało 17 lipca 2003 roku jako inicjatywa
obywatelska. Od początku zakładaliśmy, że zajmiemy się świadczeniem
usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym,
skierowanych do osób prowadzących
mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa, a także osób rozpoczynających
działalność gospodarczą, bezrobotnych,
młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje.
- Jaka jest zatem Wasza rola?
- Przede wszystkim promujemy idee
przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Wspieramy przedsiębiorców,
a także zachęcamy do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach. Ciągle
poszukujemy nowych rozwiązań, które jeszcze bardziej rozwiną nasz region
i uczynią go bardziej atrakcyjnym dla
mieszkańców i przedsiębiorców.

- W takim razie spróbujmy podać jakiś przykład, bo chciałbym przekonać się, czy oferta faktycznie jest tak
atrakcyjna.
- Proszę bardzo. Zacznijmy od tego, że
nasze pożyczki udzielane są do kwoty
50.000 złotych na maksymalnie 5 lat,
a ich oprocentowanie wynosi 0,5 procent. Jeżeli założymy, że klient ubiega się o pożyczkę właśnie w tej kwocie
i na wspomniany wyżej okres, odsetki
z całego okresu spłaty wyniosą nieco
ponad 600 złotych. Ponieważ jesteśmy
bezkonkurencyjni, klienci chętnie zgłaszają się do nas po wsparcie. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do budowy ich przedsiębiorstw.
Pożyczkę w naszym Stowarzyszeniu
można łączyć z dotacją na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

są to cele inwestycyjne, obrotowe czy
inwestycyjno-obrotowe.
- Dobrze, powiedzmy zatem jasno:
kto może liczyć na takie pieniądze?
- Do projektu przystąpić mogą osoby pracujące, osoby pozostające bez
zatrudnienia a zarejestrowane jako
bezrobotne, ponadto nieaktywne zawodowo osoby w wieku 18-64 lat, niewykonujące innej pracy zarobkowej,
czyli na przykład studenci. Obostrzenia są takie, że przystępując do projektu trzeba być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
na 12 miesięcy przed zgłoszeniem do

projektu, a także trzeba pracować, zamieszkiwać lub uczyć się na obszarze
województwa wielkopolskiego.
- Czy Stowarzyszenie OCWP oferuje jeszcze jakieś inne instrumenty
finansowe?
- Oferujemy także pożyczki na rozwój
przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy
JEREMIE2. Jest to oferta pożyczek unijnych skierowanych do już działających
przedsiębiorców. Osoby, które utworzyły z nami firmę, mogą więc rozwijać
z nami swoją działalność gospodarczą.
- Dziękuję za rozmowę.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty. Chętnie doradzimy i pomożemy:

- To rzeczywiście kusząca propozycja.
Proszę powiedzieć, na co dokładnie
można otrzymać taką pożyczkę?

STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel./fax. (062) 736 11 60,
www.ocwp.org.pl

- Może być ona przeznaczona na dowolny cel gospodarczy, który jest uzasadniony ekonomicznie. W praktyce

LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno,
tel. 65 32 22 101, tel. 65 32 22 107, www.lcb.leszno.pl, e-mail: lcb@lcb.leszno.pl

- Zgadza się, a my, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jako jedyni w południowej
Wielkopolsce dysponujemy środkami
z najniższym oprocentowaniem w województwie. Jest to możliwe dzięki wieloletniemu projektowi „Moja firma z pożyczką”, który jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

(2/2020)

- Mali przedsiębiorcy bardzo często mają kłopot z otrzymaniem pożyczki na rozwój przedsiębiorstwa,
nie mówiąc nawet o atrakcyjnym
oprocentowaniu.
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STARA SZWALNIA
W NOWEJ ODSŁONIE:

Niezależnie od tego czy cenisz sobie współczesną architekturę, czy też przemawiają do Ciebie klasyczne rozwiązania architektoniczne, w apartamentowcach powstających przy ulicy
Skarbowej w Lesznie znajdziesz wszystko, czego oczekujesz: wygodne mieszkania, łatwy dostęp do miejsc parkingowych i bliskość centrum miasta. Żyj tak jak chcesz!

U

lica Skarbowa z niczym niewyróżniającego się do tej
pory zaułka miasta staje się
znakomitym przykładem
procesu rewitalizacyjnego.
Właśnie tutaj od kilku lat prowadzone
są inwestycje z poszanowaniem tkanki miejskiej ukształtowanej w ostatnich
dwóch wiekach.
Przemiana tego rejonu rozpoczęła się od pobudowania wtapiającego się w krajobraz apartamentowca
u zbiegu ulicy Skarbowej i Alej Krasińskiego. Na pustej działce wybudowano obiekt, który cieszy oko swoją
powierzchownością i zarazem przemyślanym zapleczem, z jego niesamowitym wykończeniem i zjawiskowym patio. Ta spokojna i niedługa

ulica położona dziś w centrum Leszna, a dawniej na jego uboczu, zmienia swoją funkcję. Traci charakter
przemysłowy, stając się właśnie perspektywicznym, mieszkaniowym zapleczem śródmieścia, kształtowanym
według współczesnych i oczekiwanych wzorców.
Jak było dawniej?
Kompleks Stara Szwalnia swoją nazwę
zyskał nieprzypadkowo. Tak jak w dużych miastach, tak i również w Lesznie
obiekty poprzemysłowe poddawane są rewitalizacji, otrzymując zupełnie
nowe funkcje. Można przyjąć, że dla ulicy Skarbowej, a przede wszystkim dla
budynku dawnej "Intermody" niedługo

zacznie się drugie, a może nawet już
trzecie życie.
Aby poznać wyjątkowość tego
miejsca, sięgnijmy do pierwszej połowy XIX wieku. W 1841 roku A. W.
Goldschmidt, przemysłowiec żydowskiego pochodzenia, założył w Lesznie fabrykę odzieży męskiej i dziecięcej oraz prowadził tutaj
skład sukna i towarów włókienniczych. Fabryczny obiekt w takim
kształcie, w jakim go teraz widzimy,
powstał w latach 1904-1905. Wówczas ulica nosiła nazwę: Bankowa.
W tym samym okresie tuż obok wybudowano gmach Reichsbanku,
który - po historycznych zawirowaniach - do dzisiaj pełni funkcję placówki bankowej. Vis-á-vis zakładu

powstał też hotel z salą teatralną
i ogrodem rozrywkowym.
W fabryce rodzina Goldschmidtów
produkowała sukno, z którego następnie powstawała odzież wysyłana
do Berlina i środkowej części Rzeszy.
W okresie II wojny światowej obiekt
został zajęty przez hitlerowskiego
okupanta, ale swojego przeznaczenia nie zmienił. W 1945 roku armia radziecka zorganizowała tutaj magazyn broni. W 1958 roku gmach został
przekazany Leszczyńskiemu Zakładowi Przemysłu Odzieżowego, a firma
podlegała bezpośrednio Centralnemu Zarządowi Przemysłu Odzieżowego w Łodzi. W tamtym okresie zakład
wyspecjalizował się w produkcji odzieży męskiej z tkanin wełnianych, a także

Tak obecnie prezentują się dawne ZPO "Intermoda" przy ulicy Skarbowej w Lesznie. Wnętrza wyglądają tak, jakby przed chwilą opuścili je pracownicy.

# BUDOWNICTWO
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Mieszkania łączące
tradycję z nowoczesnością

PROJEKTY: GRID ARCHITEKCI WROCŁAW

Dlaczego Stara Szwalnia?

który - mówiąc obrazowo - będzie
rozciągał się od ulicy Przemysłowej
aż po teren przylegający do banku.
Jakie apartamenty?
Budynek zaprojektowany od podstaw
zaoferuje klientom poszukiwane na rynku leszczyńskim mieszkania o wielkościach od około 30 do 50 metrów kwadratowych, przy czym układ lokali na
wszystkich kondygnacjach będzie taki sam. Na parterze powstanie przestrzeń dedykowana handlowi i usługom.
Będzie to obiekt w standardzie energooszczędnym, bardzo funkcjonalny
i kompaktowy, z windą i dostępem do
ogrzewania miejskiego. Znakomity wybór dla tych, którzy nie lubią kompromisów i cenią sobie wygodę i czas.
Apartamenty w zrewitalizowanym
gmachu dawnych ZPO "Intermoda"
będą znakomitym wyborem dla tych,
którzy potrzebują rozległych wnętrz
i jednocześnie na swoje miejsce na
ziemi chcą wybrać obiekt z duszą,

czyli w stylu loftowym. Budynek będzie spełniał nowoczesne standardy, dając dostęp do wszelkich wygód, ale jednocześnie zachowana
zostanie w nim oryginalna klatka
schodowa. Tutaj na parterze, dwóch
piętrach i poddaszu przygotowane zostaną mieszkania o powierzchniach użytkowych w przedziale od 70
do 160 metrów kwadratowych. Dach
i elewacja obiektu zostaną poddane
rewitalizacji pod okiem konserwatora zabytków. To będzie perełka ulicy
Skarbowej, będąca łącznikiem pomiędzy tradycją a nowoczesnością
w najlepszym ujęciu. Z pewnością jego powierzchownością zachwyci się
niejeden przechodzień.
Inwestycja ma zostać oddana do
użytku pod koniec 2021 roku.
Jesteś zainteresowany/zainteresowana apartamentami w Starej Szwalni? Nie czekaj i wejdź na
www.moderne.pl lub zadzwoń:
607-108-269

ZDJĘCIA: ADRIAN FRANEK

Teraz ulica Skarbowa i budynek ZPO
"Intermoda" stają przed wielką szansą. Obiekt, z którego przez lata dobiegały charakterystyczne dźwięki
miarowo pracujących maszyn krawieckich, zmieni swoją funkcję, ale będzie

wyglądał tak, jak w latach swojej
świetności.
Nowy właściciel oczyścił już teren
u zbiegu ulic Skarbowej i Przemysłowej. Postawi na nim pięciopiętrowy apartamentowiec, będący jedną
z dwóch części kompleksu mieszkaniowego na terenie poprzemysłowym.
Fabryka przy ulicy Skarbowej, jako zabytek, stanie się integralną częścią
projektu Stara Szwalnia.
- Zdając sobie sprawę z jego roli w miejskiej tkance, chcąc podkreślić
zabytkowe walory obiektu i wykorzystać jego ogromną przestrzeń, zostaną
w nim urządzone apartamenty o dużych metrażach - mówi Magdalena
Dziubała z Przedsiębiorstwa Budowlanego AMBIT w Lesznie, które będzie
generalnym wykonawcą inwestycji.
Stara Szwalnia ma być bezpośrednim nawiązaniem do dawnych
funkcji tego budynku, ale w zupełnie
odmiennej aranżacji. Na pofabrycznym terenie, pod ziemią, powstanie
parking z 64 miejscami postojowymi,

(3/2020)

drelichowej i watowanej odzieży roboczej. Następnie zakład wyspecjalizował się wyłącznie w wytwarzaniu
odzieży dla modnych panów.
Po wielu perturbacjach fabryka w roku 1970 stała się oddziałem Zakładów
Przemysłu Odzieżowego "Intermoda" we Wrocławiu i tak została zapamiętana przez wielu mieszkańców
Leszna. Warto zauważyć, że na początku lat dziewięćdziesiątych obiekt
trafił w ręce spadkobierców rodziny
Goldschmidtów i nadal prowadzono
w nim produkcję. W ostatnich latach
ta działalność została zlikwidowana, a piękny budynek z początków XX
wieku zaczął popadać w ruinę.

W środku pozostało oryginalne wyposażenie zakładu. Na pewno wciąż jest wiele osób, które pamiętają to miejsce tak, jak pokazano je na zdjęciach.
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W połowie grudnia
na linię głogowską
powróciły szynobusy
W niedzielę, 8 grudnia, na dworzec kolejowy w Lesznie wjechał pociąg promocyjny z Zielonej Góry, który przywiózł tu prawie 250 pasażerów. W ten oto sposób zainaugurowano powrót kolejowych
przewozów pasażerskich w kierunku Głogowa i Zielonej Góry.

N

a tym odcinku połączenia osobowe wstrzymano kilkanaście lat
temu. Wiele osób, które dojeżdżały z Głogowa czy Wschowy do Leszna lub w przeciwnym kierunku, z dnia na
dzień utraciło wygodny i względnie tani
środek transportu do szkół czy pracy. Samorządowcy z Leszna, Wschowy i Głogowa doskonale zdawali sobie sprawę, że
ponowne uruchomienie kolei na tym odcinku musi się dokonać. Trudno bowiem,
aby - mimo istniejącej linii kolejowej

jest dobry prognostyk na przyszłość - uważa Krzysztof Pawlak, dyrektor lubuskiego oddziału spółki Przewozy Regionalne.
- Ostatnie trzy lata to okres prac remontowych na tej linii kolejowej, a także porozumienia pomiędzy samorządami w sprawie organizacji i finansowania przewozów.
Od 15 grudnia mamy po sześć pociągów
w każdą stronę, również w weekendy. Docelowo pokonanie dystansu z Głogowa do
Leszna zajmie szynobusowi od 45 do 50
minut. Jednym lub dwoma połączeniami
będzie można dotrzeć do Zielonej Góry.
Rozkład jazdy został ułożony po konsultacjach z mieszkańcami gmin leżących
wzdłuż linii kolejowej. Skonstruowano
go tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania
uczniów, studentów czy osób dojeżdżających do pracy.
- Z Leszna pociągi wyjeżdżają po godzinach:

- nie kursowały pociągi pomiędzy ponad
sześćdziesięciotysięcznym Leszem a jeszcze większym Głogowem. W przypadku
mieszkańców tego drugiego miasta odcięcie od kolei wywołało kłopoty związane
z dotarciem do Poznania.
Zabiegi samorządowców, również tych na
szczeblu wojewódzkim, doprowadziły ostatecznie do porozumienia i przywrócenia
przewozów pasażerskich. Wcześniej jednak
linia musiała zostać poddana rewitalizacji.
Tydzień przed uruchomieniem regularnych

REKLAMA

Podczas inauguracyjnego przejazdu szynobus był wypełniony pasażerami.

Po wielu latach na leszczyński dworzec wjechał pociąg pasażerski od strony Głogowa.
połączeń, z Zielonej Góry do Leszna przyjechał specjalny pociąg z prawie 250 pasażerami na pokładzie, chcącymi sprawdzić jak jedzie się zrewitalizowaną linią.
- Wprawdzie było trochę ciasno i gorąco,
ale jesteśmy bardzo zadowoleni - mówi
w rozmowie z "Leszczyniakiem" jedna
z pasażerek pociągu specjalnego. - Będę korzystać z tego połączenia, chociaż
szkoda, że tak późno je przywrócono. Kiedyś dojeżdżałam na studia do Poznania
i przez brak połączeń do Leszna ten dojazd był utrudniony.
- Dzisiaj frekwencja dopisała i myślę, że to

5, 7, 9, 14, 16 i 20 - tłumaczy K. Pawlak.
Dla uruchomionych połączeń szynobusowych największą konkurencją jest transport drogowy, który mocno rozwinął
się wiele lat temu właśnie po likwidacji
pociągów.
- Myślę, że dzięki odpowiednio skonstruowanemu rozkładowi jazdy, promocji i niskim cenom biletów będziemy odbudowywać frekwencję w pociągach - kończy K.
Pawlak.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Prawie 3,7 km drogi
oficjalnie oddano do użytku

Kompleksowa przebudowa powiatowej drogi z Dąbcza przez Nową Wieś w kierunku Kąkolewa kosztowała ponad 5.000.000 złotych.
Połowa kosztów inwestycji została pokryta z Funduszu Dróg Samorządowych.

P

rzetarg na to zadanie został rozpisany na początku czerwca 2019 roku.
Niedługo spośród sześciu oferentów, którzy do niego przystąpili, wyłoniono wykonawcę zadania. Zostało nim
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna.
Poza FDS największą kwotę na przebudowę drogi powiatowej, jako jej właściciel, wyłożył powiat leszczyński, a kolejne
środki dorzuciła gmina Rydzyna.
W ramach prac poszerzono jezdnię do
6 metrów, ułożono dwie warstwy betonu asfaltowego, przebudowano chodnik
i zjazdy do posesji, dokonano przebudowy i regulacji studni wpustowych kanalizacji deszczowej, a także oczyszczono
i pogłębiono istniejące rowy. Dużą uwagę przywiązano do przejść dla pieszych,
a w jednym miejscu ustawiono aktywną
tablicę wyświetlającą prędkość pojazdu.
Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki
betonowej, ułożono krawężniki oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
Podczas otwarcia przebudowanego odcinka starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak podkreślił, że oddanie do użytku
tego fragmentu jest realizacją większego
projektu drogowego. Zakładał on stworzenie wygodnego połączenia z Kąkolewa, czyli od drogi krajowej numer 12 do
do węzła Dąbcze, a dalej do drogi ekspresowej S5.
- To jest właśnie realizacja tego zamierzenia - podkreślił J. Wawrzyniak.
Starosta przy okazji zauważył, że gmina

Rydzyna faktycznie wyłożyła na przebudowę drogi więcej pieniędzy niż początkowo przewidywano. W pierwotnej
wersji miało to być 350.000 zł, a w rzeczywistości było to 850.000 złotych. Taka
zmiana jest związana z umową pomiędzy
powiatem leszczyńskim a gminą Rydzyna, która zakładała, że ta druga przejmie
w zarząd trasę do Jabłonny. Droga ta nie
spełniała bowiem standardów drogi powiatowej. Trasa, wcześniej w opłakanym
stanie, przeszła jednak kosztowny remont
i dziś jest nie do poznania.
Starosta Jarosław Wawrzyniak zauważył,
że Nowa Wieś jest dziś jedyną miejscowością w powiecie leszczyńskim, w której wszystkie drogi powiatowe są wyremontowane i mają biegnące przy nich
ciągi pieszo-rowerowe. Równie rozbudowaną drogową infrastrukturą powiatową
może pochwalić się Dąbcze.
Burmistrz Rydzyny Kornel Malcherek nie krył, że jednym z elementów,
który szczególnie spodobał mu się na
przebudowanym odcinku, jest podnosząca bezpieczeństwo mieszkańców aktywna tablica z pomiarem prędkości.
Podobno założenie jest takie, aby przynajmniej jeden elektroniczny znak pojawił się w przyszłym roku na drogach powiatowych w każdej gminie wchodzącej
w skład powiatu leszczyńskiego.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

REKLAMA
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Leszno
jest polskie!

Jesteście ciekawi, w jakich okolicznościach nastąpiło
oswobodzenie Leszna? Jakie wydarzenia miały miejsce w mieście 17 stycznia podczas 10. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy? Co oznacza niepodległość dla
młodych leszczyniaków?

S

wydobyte z ukrycia, a już dawno przygotowane polskie chorągwie. Mieszkańcy wylegli z domów. W głębokim
wzruszeniu odśpiewano hymn narodowy, a na ulicach zaczął dominować
język polski. Niedziela 18 stycznia była dniem jasnym i słonecznym. Pod
bezchmurnym niebem na leszczyńskim rynku odbyła się uroczystość,
która rozpoczęła się od wkroczenia na
plac zespołu wojskowego. Przed ratuszem odśpiewano „Bogarodzicę” i odprawiono mszę świętą. Uczestnikami wydarzenia byli: dowódca frontu
wielkopolskiego, generał Józef Dowbor-Muśnicki oraz wojewoda poznański Witold Celichowski (upamiętniony niedawno w Rojęczynie). Po
przemówieniu pierwszego z nich orkiestra odegrała „Marsyliankę”. Z kolei wojewoda zapewnił mieszkańców
o szczególnej opiece rządu polskiego. Głos zabrali także między innymi
prezes sądu Adam Ruszczyński oraz

ZDJĘCIA: 4 X FB/LESZNO W STARYM OBIEKTYWIE

zesnastego stycznia 1920 roku, w ponury piątek, odbyła się
niemiecka uroczystość pożegnalna. Śpiewano pieśni, a na ratuszu
i z okien wielu domów powiewały flagi
i sztandary niemieckie. Podczas uroczystości przemawiający nawoływali
do zgodnego współżycia z Polakami.
Ostatnim akcentem wydarzenia było odśpiewanie: „Deutschland, Deutschland über alles”. Po zakończonym
śpiewie przygnębieni i smutni Niemcy
rozeszli się. W sobotni poranek rozpoczął się wymarsz wojsk niemieckich
w kierunku Wschowy, których ze łzami w oczach żegnali niemieccy mieszkańcy miasta. Rozpoczął się nowy
etap w dziejach dawnego grodu Leszczyńskich. Rozwinięto polskie chorągwie, na wieży ratuszowej pojawił się
biały orzeł, a ratuszowy zegar cofnięto o godzinę, wyrównując go z czasem
obowiązującym w Polsce. Na wielu
budynkach urzędowych powiewały

Uroczystość oswobodzenia Leszna w różnych ujęciach. Na fotografiach widać radosć polskich mieszkańców miasta z odzyskanej niepodległości.
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JAK OBCHODZONO KOLEJNE
JUBILEUSZE POWROTU LESZNA
DO MACIERZY?

ZDJĘCIE: MATEUSZ GOŁEMBKA

ROK 1930
Miejski Urząd Techniczny i Urząd Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego „Oddział Budowlany” odnotował: na uroczystość
10-lecia oswobodzenia Leszna wykonano 900 metrów girlandy
świerkowej.
Magistrat odnotował: Z powodu uroczystego obchodu dziesięciolecia oswobodzenia miasta Leszna będą Rynki i inne place targowe w piątek, dnia 17 stycznia br. zajęte przez formacje wojskowe
i stowarzyszenia. Z powodu tego nie odbędą się w wymienionym dniu targi tygodniowe na produkty rolne, zwierzęta i inne
przedmioty.
Tabor Miejski odnotował: w myśl uchwały Rady miejskiej z dnia
23. stycznia 1930 zatwierdzonej uchwałą Magistratu z dnia 29.
stycznia 1930 wypłacono wszystkim pracownikom Taboru Miejskiego gratyfikację w wysokości dwutygodniowego zarobku
a mianowicie z okazji 10-tej rocznicy oswobodzenia miasta Leszna. Wynagrodzenie to wynosiło : dla robotników przy zamiataniu ulic 2.260.20 zł, dla woźniców 461,44, a dla cieślów 218,96.
Magistrat odnotował: na pamiątkę oswobodzenia Leszna postanowił Magistrat wnieść do Urzędu Policyjnego o nadanie ulicy
Rydzyńskiej, od willi p. Góreckiego począwszy aż do koszar piechoty, nazwę „ulicy 17. Stycznia”.

Ulica 17 Stycznia w Lesznie to jeden z najdłuższych traktów w mieście,
który zachował oryginalną brukową nawierzchnię.

ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

(zachowano oryginalną pisownię)

ROK 1997
Uroczyście świętowano obchody 77. rocznicy powrotu Leszna do
Polski. Złożono kwiaty pod pomnikami, a na schodach ratusza
radni i zarząd spotkali się z mieszkańcami. W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się koncert muzyki polskiej i popularnej.

ROK 2000
W poniedziałkowy wieczór uroczyście obchodzono 80. rocznicę odzyskania przez miasto niepodległości. Na rynku zorganizowano uroczystą manifestację z udziałem kompanii honorowej
wojska. W Miejskiej Bibliotece Publicznej miał miejsce wernisaż wystawy „80-lecie Harcerstwa Leszczyńskiego – fotografie
i kroniki”.

(4/2020)

Jacek Szczepaniak, Mikolaj Pietrzak. Klaudia Czapla, Waldemar Warciarek z zespolu III LO.
starosta powiatu Tadeusz Sobeski. wspólna inicjatywa podjęta przez naNastępnie odbyła się defilada wojska, uczycieli i uczniów III Liceum Ogóla uzupełnienie uroczystości stanowiła nokształcącego w Lesznie.
- Chcieliśmy uhonorować obchoiluminacja miasta.
Należy pamiętać, że w tej dziejowej dy setnej rocznicy włączenia Leszchwili obok wielkiej radości przed na do Polski. Znamy zainteresowamagistratem oraz mieszkańcami jawił nia naszych uczniów i wiedzieliśmy,
się ogrom pracy. Należało przeorga- że chętnych do realizacji przedsięnizować aparat administracyjny, aby wzięcia nie zabraknie. Wymagało
miasto mogło funkcjonować, choćby ono poświecenia sporej ilości czasu
placówki szkolne czy komendę straży po zajęciach, odwiedzania archiwum
pożarnej. Wzrastało zapotrzebowanie czy bibliotek. Efekty pracy można oświatę pozaszkolną: czytelnictwo na zobaczyć na stronie internetowej
i lokalne muzeum. Jednym z pierw- 100lecieleszna.3loleszno.eu, w któszych zadań zrealizowanych przez rej przygotowaniu brał udział takpolskie władze było usunięcie pomni- że informatyk Bartosz Galas - przyka Germanii z Placu Kościuszki oraz znają zgodnie koordynatorzy projektu
tablicy pamiątkowej przed „lipą królo- Jacek Szczepaniak i Waldemar Warwej Luizy” z placu Metziga. Przemia- ciarek. A czym jest niepodległość dla
nowano również nazewnictwo miej- uczniów realizujących zadanie?
skich ulic. Wraz z powstaniem gazety - O niepodległości powinno się mópolskiej, w mieście natychmiast opub- wić. Na początku pracy nad projektem
likowano w niej spis ulic z dopiskiem: otrzymaliśmy sporo informacji przeka„Podany niżej spis ulic miasta Lesz- zanych w czytelnej formie, dzięki czemu
na zechcą Czytelnicy wyciąć i zacho- zainteresowaliśmy się tym wydarzewać, aby zawsze był pod ręką. I to niem jeszcze bardziej. Myślę, że działalsobie spamiętajmy, że tych i tych tyl- ność młodych osób ma szansę wpłynąć
ko nazw ulic w piśmie i mowie po- na zainteresowanie ich rówieśników
tocznej używać nam wolno. Obce zaś niepodległością. Ufamy, że nasza stronaleciałości wyrzućmy czemprędzej!” na pomoże młodym ludziom w poszukiwaniu informacji w sieci - wyznaje
(zachowano oryginalną pisownie)
Klaudia Czapla. - Niepodległość oznacza dla mnie, że jesteśmy wolnymi
***
ludźmi w wolnym kraju – dodaje MiObchodom setnej rocznicy powro- kołaj Pietrzak. Przy powstaniu strony
tu Leszna do Macierzy towarzy- pracowała także Zuzanna Przybyła.
szy realizacja wielu projektów przez
TEKST:
różne podmioty, w tym także plaMATEUSZ GOŁEMBKA
cówki oświatowe. Jednym z nich była
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Co nowego w 2020 roku?
Każdy system prawny okaże się skuteczny wyłącznie wtedy, gdy będzie nadążał za zmieniającą się rzeczywistością. Z drugiej strony
prawo nie może zmieniać się z dnia na dzień. Obywatel musi mieć możliwość, aby się z nim zapoznać. Z tego powodu wiele istotnych
zmian w prawie wchodzi w życie na początku roku kalendarzowego.
Mikrorachunek podatkowy
Rzadko się to zdarza, ale akurat ta zmiana
wydaje się niezwykle korzystna. Od 1 stycznia będzie obowiązywać jeden mikrorachunek podatkowy, za pomocą którego będzie
można rozliczać PIT, CIT oraz VAT. Dotychczas podatek należało wpłacać na trzy różne
konta - od nowego roku każdy będzie mógł
go wpłacić na jeden, indywidualny mikrorachunek. Zmiana jest korzystna nie tylko dla
przedsiębiorców, ale dla wszystkich - na przypisanym rachunku będzie można rozliczyć
także mandaty, grzywny oraz koszty postępowań sądowych. Przede wszystkim należy
pamiętać, że obecne rachunki urzędów skarbowych będą aktywne tylko do 31 grudnia
2019 roku. Istotne jest także to, że mikrorachunek jest przypisany do każdego i pozostanie zawsze taki sam. Można go sprawdzić poprzez internetowy generator mikrorachunku

podatkowego - wystarczy podać PESEL bądź
NIP.

Egzamin na prawo jazdy
W 2020 roku nie nastąpią żadne przełomowe zmiany dotyczące egzaminu na prawo
jazdy. Zmienią się za to kwestie organizacyjne. Od 1 stycznia egzaminator w ciągu
dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie osiem egzaminów. Druga zmiana
ma na celu zmniejszenie stresu wśród egzaminowanych. Obecnie wyznacza się godzinę odbycia egzaminu praktycznego, jednak
w rzeczywistości odbywa się on nawet trzy
godziny później. Od nowego roku będzie
ona dokładnie określona.

Rejestracja samochodu
Zgodnie z obowiązującymi przepisami

osoba sprowadzająca samochód z zagranicy nie ma wyznaczonego terminu na jego zarejestrowanie. Od 1 stycznia 2020 r.
właściciel pojazdu używanego, który został sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, będzie zobowiązany do jego zarejestrowania w ciągu
30 dni. Za przekroczenie terminu starosta/
prezydent będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł.

Pensja minimalna
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. płaca minimalna od 1 stycznia 2020 roku będzie
wynosiła 2600 zł brutto (obecnie 2250
zł). Oczywiście wynagrodzenie niepełnoetatowca również zostanie proporcjonalnie podwyższone. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem minimalnego

wynagrodzenia za pracę, wzrosną również inne świadczenia dodatkowe (np.
dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne
od potrąceń). Podwyższenie pensji minimalnej z pewnością ucieszy pracowników, jednak dla gospodarki nie jest to wyłącznie dobra wiadomość. Zmianę bardzo
mocno odczują mali przedsiębiorcy, ponieważ koszt zatrudnienia jednego pracownika z wynagrodzeniem minimalnym
w stosunku do 2019 roku wzrośnie prawie o 400 zł.

Recepty dla seniorów
Od 1 lipca 2020 r. również lekarz specjalista będzie mógł wystawić receptę seniorowi. Jest to pozytywna zmiana,
ponieważ obecnie bezpłatne leki, które zalecił specjalista, mógł przepisać wyłącznie lekarz POZ. Specjaliści otrzymają

W 2020 rok z nową energią,
to prosta kalkulacja matem
O numerologii wiedziałam dotąd niewiele. O pani Emilii usłyszałam od mojej przyjaciółki, która trafiła na jej fanpage na portalu Facebook. Zapisałam się na spotkanie numerologiczne, które odbyło się w kameralnym gronie, następnie uczestniczyłam w ceremonii radykalnego wybaczania i oczyszczania czakr.

P

ani Emilia z wykształcenia jest filologiem, nauczycielką, coachem
i doradcą. Z zamiłowania psychologiem, który po ponad 20 latach zgłębiania wiedzy o ludzkich osobowościach, całościowo podchodzi do tych,
którzy są gotowi spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Numerologia to
jej pasja, która ułatwia podążanie właściwą, życiową ścieżką. Narzędzia w postaci znajomości języków obcych i technik
szybkiego zapamiętywania pomagają jej
w zdobywaniu wiedzy, która ułatwia życie jej i innym ludziom. To właśnie rok
temu numerolożka zdecydowała się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem
z kimś więcej, niż tylko z ludźmi z jej
najbliższego otoczenia. Założyła profil na Facebooku „New Energies in Life

- totalna biologia i kompas świadomego
zdrowienia”, który na dzień dzisiejszy ma
już prawie 3000 obserwujących.
Dlaczego Pani Emilia nie ujawnia swojego wizerunku? Wyłącznie przez wynikające z niewiedzy stereotypy, które zdarza
się, że negatywie wpływają na jej biznesową działalność. Zainteresowanie prowadzonymi przez nią warsztatami, na
które trzeba zapisywać się ze sporym wyprzedzeniem, świadczy jednak, o tym,
że leszczynianie stają się coraz bardziej
świadomi. Być może poszukują alternatywnych rozwiązań na życie w ciągłym
pędzie i gonitwie za tym co ulotne.
- Wszyscy żyjemy w chaosie wewnętrznym i informacyjnym. Niewiele osób żyje
w swojej harmonii, dlatego, że jest ciągła
walka ego i duszy. Ego chce zdobywać,

chce żyć w materializmie, chce mieć rzeczy, chce posiadać i mieć wszystko na
własność. Natomiast dusza chce się bawić, rozwijać, doświadczać i transformować. Ja uczę tego, by nie walczyć z ego
i nie pozbywać się go, tylko by zaprowadzić harmonię. Chodzi o to, żeby była równowaga między duchem, a materią. Jeżeli ktoś za mocno idzie w materię,
to jego dusza cierpi. Jeżeli nawet osiągnie sukcesy zawodowe, to ucierpi jego rodzina lub zdrowie. Jeżeli ktoś pójdzie za
bardzo w duszę, to może skończyć jako
bankrut lub popaść w problemy zdrowotne. Moim celem jest poszukiwanie równowagi między tymi dwoma siłami w swoim życiu, a także w życiu tych, którzy chcą
skorzystać z moich rad - tłumaczy pani
Emilia.

Numerologia, symbolika, sen progresywny oraz intuicja to narzędzia dzięki którym pomaga ludziom odnaleźć siebie,
swój cel, swoją ścieżkę, uzdrowić relacje
z innymi i sposób postrzegania rzeczywistości. Najbardziej ją cieszy, gdy obserwuje rozwój ludzi, którzy upewnili się, że
kroczą właściwą drogą, lub skręcili w dobrym kierunku dzięki konsultacjom na
podstawie 5 Praw Natury i Psychobiologii. Pani Emilia wspomina, że od zawsze
pomagała rozwiązywać innym ich problemy. Zdarzało się, że odbierało jej to energię, ale jej oczyszczania i ochrony nauczyła się z czasem.
Numerologia to dziedzina wiedzy ściśle związana z filozofią, psychologią
i fizyką kwantową, która w niezwykle
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także uprawnienie do wystawiania recepty w ramach programu ,,Leki 75+”. Warto
przypomnieć, że pacjent, który ukończył
75. rok życia, ma prawo do bezpłatnych
leków stosowanych w leczeniu chorób
wieku podeszłego. Pełna ich lista znajduje się w wykazie refundacyjnym (część
D). Recepta na bezpłatny lek będzie
oznaczona symbolem S (kod uprawnień
dodatkowych).

E-recepty
Oficjalne pożegnanie papierowych recept nastąpi 7 stycznia, a od 8 stycznia 2020 roku dostępne będą już tylko te
elektroniczne. Wydanie tej tradycyjnej będzie możliwe tylko w ściśle określonych
warunkach. Pacjent będzie otrzymywał:
SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu, e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie lub wydruk informacyjny. W przypadku wiadomości SMS wystarczy, że
pacjent w aptece poda kod oraz swój numer PESEL. Skorzystanie z tej możliwości będzie dostępne po zaznaczeniu tej
opcji w Internetowym Koncie Pacjenta.
W przeciwnym wypadku będzie otrzymywał wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie. Nie istnieje możliwość
poprawienia recepty - w tym przypadku
należy wydać nową.

Dopłaty do samochodów elektrycznych
Niestety wniosków o dotacje nie będzie
można składać już na początku 2020 roku, lecz prawdopodobnie pod koniec
I kwartału. Ministerstwo Klimatu poinformowało jednak, że dotacje te będą
w całości zwolnione z podatku. Osoba fizyczna będzie mogła otrzymać wsparcie
w wysokości 30% ceny samochodu elektrycznego, jednak nie więcej niż 37 500
zł. Złą informacją jest natomiast to, że taki pojazd (fabrycznie nowy) nie może być
droższy niż 125 000 zł. Zakup samochodu elektrycznego do tej kwoty jest praktycznie niemożliwy. Ponadto należy zadeklarować, że pojazd nie zostanie zbyty
przez co najmniej 2 lata.

Zwolnienia chorobowe
Zgodnie z danymi opublikowanymi
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w pierwszym półroczu zostało zakwestionowanych aż 31.000 przypadków wzięcia
L4. Z tego powodu od 1 stycznia ZUS będzie indywidualnie decydował o tym, czy
dana osoba uzyska zwolnienie lekarskie.

Wyższy ZUS dla przedsiębiorców
W Kodeksie pracy zajdzie jeszcze jedna

, czyli życie
matyczna
PROGNOZA NUMEROLOGICZNA NA ROK 2020
Nowy Rok numerologiczny rozpoczął się 28
września 2019 i trwać będzie do 17 września
2020.
Czas obietnic i wszelkich deklaracji bez pokrycia definitywnie się skończył, nastała podwójna „czwórka” z wibracji daty rozpoczęcia roku, jak i roku uniwersalnego 2020. Nadszedł
czas wytężonej pracy z opóźnioną zapłatą. To,
co w zeszłym roku wydawało się łatwe, w tym
roku takie nie będzie. Zostanie wprowadzony nowy porządek, jednak na rezultaty będzie
trzeba poczekać. Będzie to trudny rok, wymagający od wszystkich dużo wytrwałości i cierpliwości. Koniunktura prosperity niestety się
kończy. To, co było obiecane, w tym roku będzie egzekwowane, ponieważ rok obecny charakteryzuje się pamiętliwością. Obywatele będą wymagać spełnienia obietnic wyborczych,
jednak może się to okazać prawie niemożliwe, ponieważ i Salomon z pustego nie naleje. Opóźnione wpływy do budżetu zaowocują

ogólnym niezadowoleniem i buntem. Rok ten
przyniesie spowolnienie przychodów, szczególnie w budownictwie, górnictwie i przemyśle ciężkim. Zaobserwujemy również spadek
sprzedaży w przemyśle motoryzacyjnym. Trudności w budowie dróg i autostrad spowodowane będą brakiem finansów. W tym roku nie
odczujemy żadnych spektakularnych efektów
w żadnej dziedzinie, należy przygotować się do
mozolnego budowania przyszłości. Na świecie
nasili się chęć do wprowadzania „nowego porządku”, który już zaobserwowaliśmy w czasie
ostatnich działań – ataku na rafinerię w Arabii
Saudyjskiej. Niejednokrotnie konflikty wywołane przez fundamentalistów będą prowadzić
do wyłonienia się nowego ładu. Kraje „ortodoksyjne” mogą do tego celu używać metod siłowych. Bardzo poważnie będą w te rozgrywki zamieszane Stany Zjednoczone. Nie jest też
wykluczony zasięg międzynarodowy tych konfliktów. Podłożem będzie rozwinięcie przemysłu zbrojeniowego, jako sposobu na umocnienie gospodarki.

Prawo jest niezwykle skomplikowanym zagadnieniem, które z pewnością może być niezrozumiałe dla znacznej części
osób. Znacznie istotniejsze jest
jednak ogólne orientowanie się
w prawie. Warto znać podstawy.
W tekście przedstawiono najważniejsze zmiany, które wejdą w życie w 2020 roku, w wersji
niezwykle uproszczonej. Opisanie każdej zmiany to tylko wstęp
- zachęta do zagłębienia się
w konkretny temat.
istotna zmiana. Od nowego roku wzrosną składki ZUS o minimum 9,6%. Jest
to efekt wzrostu średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które
w 2020 roku wynosić będzie 5 227 złotych. Istotne jest jednak to, że podwyżki
nie unikną osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz korzystające z preferencyjnego ZUS-u. W styczniu 2020
roku poznamy także wysokość składki

Pani Emilia rozpisująca numerologię.
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ubezpieczenia zdrowotnego - z pewnością będzie wyższa niż w 2019 roku.

Elektroniczny KRS
Od 1 marca 2020 roku znacznie zmieni się funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego dnia będzie można korzystać z elektronicznych wniosków
oraz pojawi się możliwość kontaktu z sądem przez internet. Ustawodawca obiecuje także, że strona będzie funkcjonować
sprawniej oraz że znikną często pojawiające się dotychczas problemy techniczne.

Zmiany w prawie lotniczym
1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie
podpisany przez 22 kraje Protokół Montrealski (MP14). Reguluje on kwestie postępowania z pasażerami, którzy zachowują się w sposób nieodpowiedni. Od
nowego roku przewoźnik będzie mógł
natychmiast po lądowaniu awaryjnym
wydalić osobę, która pali papierosy na
pokładzie, spożywa alkohol w nadmiernej ilości, nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa oraz zachowuje się agresywnie.
Oczywiście bardzo wysokie kary za takie
zachowania pozostaną.
TEKST: KAMIL DUDKA
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precyzyjny sposób określa nasze cechy
charakteru oraz zdarzenia i sytuacje jakich doświadczamy w swoim życiu. Już
Pitagoras twierdził, że wszystko jest liczbą, i że w liczbie wszystko da się wyrazić i przedstawić. Fakty te przytaczam nie
tylko z kronikarskiego obowiązku, lecz
przede wszystkim po to, by zmienić sposób jej postrzegania. Większości kojarzy
się nie z potwierdzoną naukowo wiedzą,
a z wróżbiarstwem w stylu stara cyganka,
szklana kula i czarny kot.
- Nie lubię etykiet, ale podchodzę z dystansem do tego, że ktoś może nazywać
mnie wróżką. Z numerologią pracuję bardziej w sposób psychologiczno-coachingowi niż na zasadzie przepowiadania
przyszłości. Jestem zwykłym człowiekiem,
różnię się od innych tylko tym, że negatywne wibracje bardzo szybko odchodzą
ode mnie, gdyż wiem jak sobie z nimi radzić. Nie posiadam tajemnej wiedzy, lecz
jestem empatyczna, czuję energię. Każdy

ma takie umiejętności, ale są one tłamszone w dzieciństwie przez dorosłych. Ja
miałam to szczęście, że nie byłam szufladkowana jako dziecko. Rodzice dawali mi
bardzo dużo wolności i mogłam się zająć
tym, co jest zgodne ze mną. Dzięki temu
wykształciła się moja intuicja. Gdy byłam
dzieckiem, podkradałam mamie książki z zakresu psychologii, którą studiowała. Czytałam je zamiast lektur szkolnych.
Pochłaniały mnie one do tego stopnia, że
zdarzało się, że zamiast iść do szkoły, rodzice pozwalali mi zostać w domu, by je
czytać – mówi pani Emilia.
Każda cyfra ma swoją energię. Funkcjonujemy pod konkretnymi wibracjami wynikającymi z naszej daty urodzenia, co
ma bardzo duży wpływ na naszą osobowość. Niektóre osoby mają w dacie ustawienia traumatyczne, bo tak sobie wybrała
ich dusza. Na szczęście nad tym wszystkim można pracować, tylko trzeba mieć
świadomość, z czego to wynika. To działa też w drugą stronę. Gdy komuś pisany

Pluszakowa akcja
na rzecz dzieci
Kilkaset pluszaków przekazano
do leszczyńskiego szpitala dzięki
wspólnej akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedszkola Miejskiego
nr 19 w Lesznie.

I

nicjatorką przedsięwzięcia była Agnieszka Kochanowska z MPWiK, a akcję przeprowadzono dzięki przychylności prezesa firmy Rafała Zalesińskiego. Przez tydzień
do siedziby przedsiębiorstwa oraz przedszkola
dzieci i rodzice przynosili maskotki, które docelowo przekazane zostały na rzecz najmłodszych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Lesznie.
- Niekoniecznie musiały to być pluszaki nowe,
ale ważne, aby były zadbane i wyprane - mówi w rozmowie z "Leszczyniakiem" Agnieszka Kochanowska z MPWiK w Lesznie.
Zabawki otrzymają między innymi dzieci
przebywające w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, przychodzące na badania do laboratorium czy kończące pobyt w lecznicy.
- Każde działanie, które w jakikolwiek sposób
poprawia zdrowie pacjenta, w tym przypadku zdrowie psychiczne, jest działaniem pożądanym. Okres jesienno-zimowy to czas, w którym do szpitala trafia więcej dzieci, dlatego
zabawki bardzo się przydadzą - tłumaczy Tomasz Karmiński, dyrektor WSzZ w Lesznie.
TEKST I ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

jest ogromny sukces i dana osoba ma tego
świadomość, to będzie robić wszystko, by
w pełni wykorzystać ten potencjał.
- Dzięki numerologii jest mi o wiele łatwiej żyć w tym pogmatwanym świecie,
w którym ludzie wręcz szukają sobie problemów. Jeżeli wiem, że coś nie jest mi pisane, to potrafię to od razu zrozumieć. Miałam etap, że szukałam pracowników, bo
wydawało mi się, że ich potrzebuję. Jednak wszechświat przysłał mi osoby, które
nie nadawały się do tej pracy, oraz które
zupełnie nie pasowały do mnie. Przysporzyło mi to tylko problemów. Numerologia uświadomiła mi, że lekcja mojego
życia brzmi: licz na siebie. Chciałam rozwijać biznes, ale zadałam sobie pytanie:
czy ja faktycznie tego potrzebuję? Pragnę po prostu robić swoje, mieć spokój i satysfakcję, że dobrze wykonuję swoje zadania. Uświadomiłam sobie, że nie dla
mnie wielkie biznesy. Potrafiłam odczytać
te znaki dzięki swojej wiedzy. Natomiast
gdy w danej sytuacji mam jakiś problem

z drugim człowiekiem, to pytam go o jego
datę urodzenia, by zrozumieć jego i sytuację między nami – mówi pani Emilia.
Zawsze podąża swoją ścieżką, słucha intuicji i znaków. Jeżeli czuje, że coś jest
z nią niezgodne, zostawia to na później,
albo na zawsze. Niczego nie żałuje, bo
wszystko było dla niej lekcją i miało sens.
Jest człowiekiem poszukującym, praktykiem, uwielbia działanie. Jej lekcje numerologiczne każą jej realnie oceniać sytuację i nie pozwalają oddać się duchowości
bez reszty. Jednak duchowość jest wpisana
w plan jej duszy, co bardzo sobie ceni i za
co jest niezwykle wdzięczna. Ludzie ufają jej, gdyż wiedzą, że ma doświadczenie
także w biznesie. Jest więc wiarygodna dla
tych, którzy przychodzą do niej, by dobrać
pod siebie numerologiczne wibracje sukcesu. Intuicyjnie nie miała żadnych wątpliwości, by przyjechać w 2012 roku do Leszna
z Kotliny Kłodzkiej, skąd pochodzi…
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
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Wolontariusze Roku 2019 wybrani!
Piątego grudnia, a więc w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w Teatrze Miejskim w Lesznie odbyło się podsumowanie V edycji konkursu Leszczyński Wolontariusz Roku. W trakcie uroczystej gali nagrodzono Wolontariuszy Roku w siedmiu kategoriach. Ciepłym słowom i podziękowaniom nie było końca.

N

ie jest tajemnicą, że
leszczyński magistrat
od lat wspiera i docenia osoby działające na rzecz lokalnej społeczności. Nie jest też
tajemnicą, że Leszno, w kontekście działań trzeciego sektora,
jest swoistym fenomenem. Inne
miasta mogą nam pozazdrościć
tak dużej ilości organizacji pozarządowych, aktywnych społeczników i niezliczonych inicjatyw.
Jak co roku zorganizowano
i podsumowano konkurs na Wolontariuszy Roku 2019. Choć
kapituła konkursowa nie miała łatwego zadania, w każdej
z siedmiu kategorii wyłoniono
laureatów.
• w kategorii Wolontariat Szkolny laureatką została Julia Konkol,
• w kategorii Wolontariat

Młodzieżowy laureatką została
Joanna Gosieniecka, wyróżnienie otrzymała Zuzanna Mejer
• w kategorii Wolontariat Dorosły laureatem został Wojciech
Prałat, a wyróżnienie otrzymała
Katarzyna Jaśkowiak
• w kategorii Wolontariat Senioralny laureatem został Jerzy Pazoła, a wyróżnienie otrzymał Zenon Bojek
• w kategorii Wolontariacka
Grupa Roku laureatem został
Klub Filmowy Filmów z audiodeskrypcją działający przy PZN
w Lesznie
• w kategorii Inicjatywa Obywatelska laureatem została Akcja
„Jabłuszko"
• w kategorii Firma Zaangażowana Społecznie laureatem została
firma MTL Media Sp. z o.o.

Dodatkowe wyróżnienie przyznano również najstarszej wolontariuszce Czesławie Kasprzak
i najmłodszemu wolontariuszowi
Piotrowi Klimaszewskiemu.
- Dziękuję za każde Wasze pełne
poświęcenia działanie, które wypływa z szacunku dla drugiego
człowieka, jego otoczenia oraz
przeświadczenia o mocy każdego dobrego gestu. To dzięki Waszej obecności w życiu codziennym możliwe staje się skuteczne
rozwiązywanie wielu problemów.
Poprzez gotowość do działania
oraz poszukiwanie skutecznych
rozwiązań tworzycie oparte na
solidarności więzi między ludźmi, kształtujecie życie społeczne
i skutecznie odpowiadacie na potrzeby otoczenia – mówił Prezydent Łukasz Borowiak.

Wydarzenie miało charakter
bardzo doniosły i było uświetnione pokazem akrobatycznym
na kole cyrkowym, występami wokalnymi uczniów z leszczyńskich szkół oraz młodzieży
z Fundacji Centrum Sztuki Integracja. Publiczność miała również okazję obejrzeć występ
taneczny seniorek ze stowarzyszenia „Wygraj Siebie” oraz Zespołu Puenta.
- Bardzo ważne jest to, że
w konkursie to nie wygrana
jest najważniejsza, ale historia
każdego wolontariusza, energia i dobro, które daje innym.
Wzruszeni - to słowo samo ciśnie się nam na usta – czytamy
na stronie www.ngo.leszno.pl.
- Bardzo dziękujemy wszystkim
nominowanym oraz wszystkim

gościom, którzy uświetnili swoją
obecnością to wyjątkowe i ważne dla wolontariuszy wydarzenie. Specjalne podziękowania
przesyłamy również do wszystkich organizacji i instytucji, które zgłosiły swoich kandydatów
do plebiscytów. To fantastyczne, że wspólnie możemy docenić
rolę ich codziennej działalności
i podziękować za tak różnorodne dokonania. Wasza aktywność
i udział w tym przedsięwzięciu
pozostanie na długo w naszej
pamięci, wszyscy jesteście cudowni. Wasza działalność jest
widoczna w każdej sferze życia
i bardzo dziękujemy za wszystko
co robicie!
ZDJĘCIE: JAKUB SCHWARZ
– LESZCZYŃSKIE NGO

18

# SPRAWY

Do Mini ZOO na opowieści
przyjeżdżają goście z całego regionu
To już 10 lat, odkąd w leszczyńskim Mini ZOO odbyły się pierwsze zajęcia edukacyjne poświęcone zwierzętom. Przez ten czas zakres
prezentowanej tematyki został znacznie rozbudowany i pojawiły się nowe, atrakcyjne formy przekazywania wiedzy.

O

d samego początku sprawami edukacji zajmuje się Michał
Trzmiel, który do leszczyńskiego
zwierzyńca trafił w 2009 roku jako stażysta. Rozpoczęcie zajęć zbiegło się w czasie z początkiem rewitalizacji parku. To
była szeroka koncepcja, która miała zakładać nie tylko poszerzenie funkcji rekreacyjnej tego miejsca. Jej celem było
również zaspokojenie oczekiwań gości
właśnie w zakresie edukacji.
- Pamiętam, że pierwszą grupą, która do
nas przyszła, były przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego numer 6 w Lesznie wspomina Michał Trzmiel.
W tamtym okresie takie podejście do gości odwiedzających zwierzyniec było
nowością.
- Wiedziałem już wtedy na przykładzie
podobnych placówek prowadzonych
w Polsce, że odpowiednio przygotowane
zajęcia mogą stanowić wartość dodaną
REKLAMA

Od początku zajęcia w Mini ZOO prowadzi Michał Trzmiel.
tego miejsca - mówi M. Trzmiel. - Można
powiedzieć, że w takich okolicznościach
wizyta w Mini ZOO stała się nie tylko formą rozrywki, ale też sposobem na poszerzenie wiedzy gości.
Przez wiele lat edukacja w Parku Tysiąclecia w Lesznie odbywała się pod gołym niebem, co miało i wciąż ma swój urok. Czasami bywa jednak, że pogoda lubi spłatać
figla. W 2019 roku w parku w tym względzie wprowadzono pewne zmiany - uruchomiona została tak zwana "zielona klasa".
To drewniany budynek, w którym w razie niepogody można się schować, a przede
wszystkim przeprowadzić interesujące zajęcia z wykorzystaniem multimediów.
- Dzięki temu zakres tematyczny spotkań
został poszerzony o zwierzęta, których nie
mamy w Mini ZOO, a które żyją w naszym kraju - tłumaczy M. Trzmiel.
Nowy obiekt nie wyparł i nie wyprze
jednak klasycznej wycieczki po parku,
podczas której można stanąć oko w oko
z poszczególnymi gatunkami zwierząt.
- Jestem przekonany, że taka forma nauczania przynosi zdecydowanie większą skuteczność niż przekazywanie wiedzy w szkole. Kluczowym czynnikiem jest
w tym przypadku kontakt z żywym zwierzęciem, a obcując z nim angażujemy nie
tylko wzrok i słuch, ale też węch i dotyk wyjaśnia M. Trzmiel

Zajęcia grupowe w Mini
ZOO są odpłatne, jednak to
kwota symboliczna - 2 złote od osoby. Zapisy przyjmuje Miejski Zakład Zieleni
w Lesznie pod numerem telefonu 65 529-93-67
Do leszczyńskiego Mini Zoo już od kilku lat przyjeżdżają grupy przedszkolne,
a także uczniowie szkół podstawowych
oraz średnich na czele z młodzieżą z technikum weterynaryjnego. Zajęcia stały się
popularne nie tylko w Lesznie. Posłuchać
o zwierzętach przyjeżdżają także grupy
z całego byłego województwa leszczyńskiego. W samym tylko 2019 roku Michał Trzmiel zorganizował zajęcia dla
około pół tysiąca osób.
- Wciąż, jako Mini ZOO, pracujemy nad
rozwojem nowych form edukacji w parku
- przyznaje M. Trzmiel.
Jedną z nich jest na przykład stała rozbudowa plansz informacyjnych poświęconych zwierzętom. Tworzą je pracownicy
placówki w oparciu o unikalną literaturę
oraz własne doświadczenia z poszczególnymi gatunkami.
Mini ZOO w Lesznie staje się ważnym
ośrodkiem dydaktycznym na mapie Polski. Michał Trzmiel prezentował już działalność placówki podczas konferencji
naukowej na Uniwersytecie Zielonogórskim, a także w ZOO Lubin, z którym
zwierzyniec stale współpracuje.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Cukier krzepi i ładnie wygląda
- Sama dokładnie nie pamiętam, kiedy
zaczęłam je zbierać. Chyba było tak, że
któraś mi się spodobała i zabrałam ją do
domu. Później były kolejne i kolejne. Po
pewnym czasie, a było to chyba 4 albo 5
lat temu, okazało się, że zebrałam pokaźną ilość saszetek. Szkoda było tego nie
kontynuować - opowiada.
Kiedy cukru w jednorazowych opakowaniach przybywało, w domu zaczęły
się żarty, że to będzie żelazny zapas słodkości na czarną godzinę. Ale chyba nic
z tego, bo czymże byłyby saszetki bez
zawartości?
- Dopiero podczas niedawnego VII
Leszczyńskiego Dnia Kolekcjonera
uświadomiłam sobie, że to już nie jest
zwykły zbiór, lecz poważna kolekcja.
Wprawdzie początkowo mój udział w tej
imprezie potraktowałam jak zabieg marketingowy, próbę nietypowego zareklamowania tej ciekawej imprezy, a okazało się, że prezentowany przeze mnie
cukier w saszetkach wzbudził niemałe
zainteresowanie - tłumaczy.
Nic dziwnego, skoro na tle raczej oczywistych kolekcji lamp naftowych, znaczków czy pamiątek wojennych cukier
wypada zdumiewająco, a przez to szczególnie przyciągnął uwagę odwiedzających Leszczyński Dzień Kolekcjonera.

- Mój udział w imprezie był owocny, ponieważ otrzymałam następne saszetki z cukrem, tym razem między innymi
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
i Chin. Poza tym obiecano mi cukier
z Kambodży - cieszy się K. Szymańska.
Cukier jest na tyle tani, że poszerzanie
kolekcji idzie sprawnie. Ale myliłby się
ten, kto uważa, że to zajęcie infantylne.
Na przykład w Niemczech istnieją całkiem poważne stowarzyszenia zrzeszające kolekcjonerów cukru w torebkach. Dla
K. Szymańskiej najistotniejszy jest wygląd opakowania, a jego zawartość ma
drugorzędne znaczenie. Nieważne więc,
czy w jednorazowych torebkach znajduje się cukier biały, brązowy, z buraków
czy z trzciny cukrowej. Zresztą, jak dodaje, w zbiorach ma nawet opakowania ze
słodzikami.
- Uważam, że zbierając torebki z cukrem
w pewien sposób dokumentuję naszą epokę. Są one przecież także nośnikiem pewnych treści, na przykład o konkretnych firmach, których logotypy zamieszczone są na
saszetkach, sposobach reklamy i współczesnym wzornictwie - zauważa kolekcjonerka.
Wśród wielu opakowań najcenniejsze
są dla niej te, które przedstawiają dzieła sztuki czy polskie miasta. Zerkając
na takie egzemplarze można dojść do

ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Przeglądając kolekcję cukru w saszetkach trudno nie odnieść wrażenia, że być może kiedyś stanie się ona świadkiem naszej epoki. Dziś
tak popularny środek spożywczy, zamknięty w jednorazowym opakowaniu, może być albo świetnym nośnikiem reklamy, albo pełnić
funkcję edukacyjną. I chyba właśnie to zachwyciło w nim dr Kamilę Szymańską, dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie, a prywatnie
kolekcjonerkę cukru w saszetkach.

Dr Kamila Szymańska zaprezentowała swoją słodką kolekcję podczas
VII Leszczyńskiego Dnia Kolekcjonera.
wniosku, że cukier - jak mawiał Melchior
Wańkowicz - nie tylko krzepi, ale też może mieć walory edukacyjne.
K. Szymańska przyznaje, że nowe saszetki przeważnie przywożą jej znajomi albo sama pyta o nie w odwiedzanych kawiarniach czy restauracjach. Sama jednak
nie jest miłośniczką cukru jako środka
spożywczego.

Leszczyński Dzień Kolekcjonera po raz siódmy
Impreza odbyła się w dawnej synagodze pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. Przyszło na nią około 400 osób.
- Taki dzień jest dla kolekcjonerów świętem, gdyż mogą pokazać, co udało im się zebrać - powiedział Janusz Skrzypczak, leszczyński antykwariusz, kurator wystawy, a wiele lat temu również inspirator przedsięwzięcia. - Pokazujemy przedmioty związane z Lesznem, a także tak prozaiczne jak na przykład torebeczki z cukrem.
Jest szkło, porcelana, papier, metal. Pojawili się u nas wystawcy, którzy zadali sobie
ogromny trud przywożąc część swoich maszyn do szycia. Warto zauważyć, że niedługo te przedmioty odejdą do lamusa.
Podczas siódmej edycji imprezy na dwudziestu wystawców prezentujących swoje kolekcje pojawiło się aż sześciu nowych kolekcjonerów.
TEKST I ZDJĘCIA: ŁUKASZ DOMAGAŁA

- Rzadko zdarza mi się słodzić, chyba że
espresso - zdradza.
Ubolewa jednak, że do tej pory swoich
zbiorów nie uporządkowała i obiecuje zająć się tym w wolnej chwili.
- Myślę, że jako muzealnik powinnam
w końcu to zrobić - kończy.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Chcesz mieć psa rasy agresy
Właściciel psa rasy uznanej za agresywną zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na jego posiadanie. Brak pozwolenia stanowi wykroczenie, za które grozi kara aresztu lub grzywny. Sąd może również orzec przepadek zwierzęcia.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną nakłada art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt. Przepis ten stosuje się jednak
wyłącznie do tych czworonogów, które
ujęto w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne. W dokumencie tym wyszczególnione zostały:
1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa
Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa
Canario);
6) tosainu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.
Choć wykaz figuruje w polskim ustawodawstwie już kilkanaście lat, to do dziś budzi sporo emocji wśród ekspertów z dziedziny ochrony zwierząt. Zastrzeżenia do
niego mają między innymi behawioryści zwierzęcy podkreślający, że sama rasa
nie powinna przesądzać o tym, czy dany
czworonóg stanowi zagrożenie dla otoczenia. Daniel Cichoracki, behawiorysta
zwierzęcy z Poznania zwraca uwagę, że
najistotniejszym elementem kształtowania
charakteru psa jest jego wychowanie.
- To dzięki niemu dobrze wyszkolony rottweiler może być potulniejszy, niż choćby
charakteryzujący się wyjątkowym pieniactwem jamnik - tłumaczy.
REKLAMA

Behawiorysta przestrzega jednak przed
nadmierną ufnością wobec wyćwiczonego pupila.
- Decydując się na zakup pamiętajmy, że
część czworonogów posiada większe predyspozycje do agresji. Podobnie jak w przypadku wspomnianego już jamnika, dzieje
się tak z powodu specjalnego selekcjonowania przez człowieka. Świetnym przykładem jest pies z Majorki, który w warunkach
hiszpańskich przez długie dziesięciolecia
przygotowywany był do szczucia byków,
a nawet do walk z nimi. I choć po delegalizacji tego procederu zaczęto rozmnażać
jedynie zwierzęta o łagodnym i wiernym
usposobieniu, to pamiętajmy - ciężka i muskularna budowa ciała, w połączeniu z instynktem oraz skłonnościami do dominacji,
mogą powodować niebezpieczną mieszankę. Dlatego odpowiednie przygotowanie
powinien posiadać nie tylko pies, ale i jego
właściciel - dodaje.

Luki w prawie
Wątpliwości co do przepisów prawa
mają także specjalizujący się w ochronie zwierząt prawnicy. Ich zdaniem największym mankamentem norm jest ich
ograniczenie wyłącznie do psów posiadających rodowód; w aktach prawnych
zupełne bowiem pominięto problem
zwierząt bez rodowodu oraz mieszańców.
W rezultacie poza kontrolą urzędników
pozostają psy z niezalegalizowanych źródeł oraz krzyżówki ras niebezpiecznych.
Ta luka w prawie może nieść za sobą
opłakane skutki - psy takie, będąc w posiadaniu nieprzygotowanych właścicieli,
mogą stanowić poważne zagrożenie dla
ludzi oraz dla innych zwierząt.

GRAFIKA:BIP SIEMYŚL

Pies agresywny, czyli jaki?
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ywnej? Uzyskaj pozwolenie!
Skalę problemu potwierdzają statystyki pokąsań i pogryzień; psy ras uznanych
za agresywne stanowią w nich margines.
Z badań dr inż. Agnieszki Boruty oraz dr
inż. Katarzyny Fiszdon przeprowadzonych
dla terenu powiatu pruszkowskiego wynika, że za zdecydowaną większość, bo aż za
65% przypadków ataków na ludzi odpowiadają mieszańce. Zdarzenia z udziałem
wszystkich agresywnych ras psów stanowią mniej niż 0,5% odnotowanych wypadków – w statystykach wyprzedzają je m. in.
jamniki (4%), labradory (1,5%) czy yorkshire terier (1%). Dane te znajdują potwierdzenie w innych badaniach, w których również dominują najczęściej posiadane przez
Polaków mieszańce.
Słabą stroną rozporządzenia jest także
przestarzałość przepisów - od kilkunastu
lat nie zweryfikowano listy i nie przeanalizowano statystyk ataków psów na ludzi
i zwierzęta.

Jak uzyskać pozwolenie?
Do uzyskania zezwolenia zobowiązany jest każdy - zarówno profesjonalny

hodowca, jak i osoba, która z czworonożnego pupila chce uczynić wyłącznie nowego członka rodziny. Sama procedura
urzędowa nie jest skomplikowana. Po zakupie zwierzęcia, do właściwego urzędu
miasta lub gminy należy złożyć stosowny wniosek. Jego niezbędnym elementem
jest opis warunków, w jakich trzymany
będzie pies. Informacja musi być na tyle czytelna, by urzędnik miał jasność, że
obejście gwarantuje bezpieczeństwo osobom przebywającym w pobliżu. W sytuacjach wątpliwych ma on prawo do przeprowadzenia oględzin. Każdorazowa
zmiana warunków, w jakich przebywa
pies, wiąże się z koniecznością powtórnego przebycia ścieżki urzędowej i uzyskania nowego zezwolenia.
Powyższa procedura pozbawiona jest jakichkolwiek precyzyjnych wymogów, jakie powinien spełnić właściciel zwierzęcia.
Prawodawcy nie wskazali jasnych kryteriów, którymi należy się kierować przy ocenie warunków, w jakich należy trzymać
psa. Stanowi to spory problem dla właścicieli, ale także dla urzędników. Ustawodawca pozbawił ich bowiem jakichkolwiek

wskazówek, jakimi powinni się kierować
podejmując decyzję; nie określono chociażby norm, jakie powinna spełniać posesja,
na której przebywa pies.
Niektóre urzędy, chcąc lepiej zadbać
o bezpieczeństwo mieszkańców, żądają
wykazania dodatkowych dokumentów. Zazwyczaj są to rodowód, książeczka zdrowia
zawierająca wykaz aktualnych szczepień
czy informacja o posiadanym chipie.
Uzyskanie zezwolenia jest obowiązkiem
każdego właściciela psa rasy uznanej za
agresywną. Jego brak stanowi wykroczenie,
za które grozi kara aresztu lub grzywny. Sąd
może również orzec przepadek zwierzęcia.

Psy rasy agresywnej w regionie
Czy samorządowcy z regionu często zajmują się kwestiami zezwoleń na posiadania psa rasy uznanej za agresywną? Z zapytaniem w tym temacie zwróciliśmy się
do okolicznych urzędów. Jak się okazało,
spraw o wydanie pozwolenia nie jest dużo.
Na przestrzeni dwóch i pół roku (lata 2017
– I połowa 2019 r.), na obszarze całego powiatu leszczyńskiego wniosków w tym

przedmiocie wpłynęło zaledwie 8, a każdy
z nich rozpatrzono pozytywnie. Co ciekawe, połowa z tych spraw wpłynęła do gminy
Lipno. Do sąsiadujących z powiatem leszczyńskim gmin Bojanowo, Poniec i Śmigiel nie wpłynął żaden wniosek w tej materii. Trza czwarte spraw dotyczyło trzech ras
psów - doga argentyńskiego, doga kanaryjskiego oraz owczarka kaukaskiego (po 2 dla
każdej z wyszczególnionych ras).
Oficjalne statystyki pokazują, że w naszym regionie praktycznie nie ma psów
ras uznanych za agresywne. Pamiętajmy
jednak o tym, że rodowód nie przesądza
o tym, czy dany zwierzak będzie przejawiał zachowania agresywne. Wśród nas
może przebywać wiele psów nieobjętych
przepisami prawa, które mogą stanowić
nawet większe zagrożenie dla otoczenia.
Pamiętajmy też o wrodzonym instynkcie każdego zwierzęcia. Za jego sprawą
nawet najbardziej potulny czworonóg,
w przypływie adrenaliny lub ze zwykłej
chęci zabawy, może stanowić zagrożenie
dla ludzi oraz dla innych zwierząt.
TEKST: TOMASZ MUSIELAK
REKLAMA
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Krzywińskie plany na połączenia z
O miejscu gminy Krzywiń na mapie regionu, bezpłatnych połączeniach autobusowych, kanalizacji sanitarnej i pomysłach na przyszłość
z Jackiem Nowakiem, burmistrzem Krzywinia, rozmawia Łukasz Domagała.
- W ostatnich wyborach samorządowych zdobył pan nieco ponad 51 procent głosów. Można przyjąć, że był to
wynik na pograniczu. Nie ma pan niedosytu, że jednak nie był on wyższy?
- Z pewnością było takie uczucie, zwłaszcza że w kadencji 2014 - 2018 rozwiązaliśmy w gminie wiele problemów, wykonując ogromną ilość inwestycji za duże
pieniądze, również z dofinansowaniem
zewnętrznym. Nie ukrywam, że ocena mieszkańców trochę mnie zdziwiła,
gdyż mój wynik balansował na granicy
wygranej i przegranej. Ale to popchnęło mnie również do przemyśleń nad
tym, co należy poprawić w relacjach
z mieszkańcami.
- Z tymi relacjami coś nie w porządku?
- Chyba w porządku, bo od mojej pierwszej kadencji, która rozpoczęła się
w 2010 roku, stawiamy na ludzi, na aktywizację sołectw. W efekcie przez te lata
rozruszaliśmy i zintegrowaliśmy lokalną
społeczność. Wiem, że w innych gminach zazdroszczą nam licznych działań
aktywizacyjnych. Ale być może jednak
faktycznie trzeba pewne działania przemyśleć, aby zaufanie do mnie jako burmistrza było wyższe.

samorządów nowymi zadaniami, które powodują odpływ pieniędzy na inne,
nieplanowane wcześniej cele.
- Krzywiń leży w specyficznym miejscu - jest stąd tak samo daleko do
Kościana, Leszna i Śremu i gmina
stoi jakby w rozkroku pomiędzy tymi
ośrodkami.
- Rzeczywiście leżymy w nietypowym
miejscu i do wszystkich stolic ościennych powiatów mamy po dwadzieścia
kilka kilometrów. Ale myślę, że nie można tutaj mówić o rozkroku, bo administracyjnie jesteśmy jednak przypisani do
powiatu kościańskiego.
Spoglądając na naszą młodzież można
przekonać się, że ona najczęściej wybiera szkoły ponadpodstawowe w Lesznie
czy w Śremie, ale już biorąc pod uwagę współpracę z innymi samorządami, wchodzimy
w działania ze Śremem, Kościanem
czy Gostyniem. Taki
stan rzeczy powoduje również, że

dzięki naszemu położeniu dla powiatu
kościańskiego stanowimy pewien łącznik z innymi powiatami. Czasami zastanawiamy się też, gdzie nam bliżej komunikacyjnie i niejednokrotnie zdarza się,
że w tym aspekcie wybieramy Leszno.

- Powiedział pan o transporcie, o komunikacji. Przez gminę Krzywiń
wprawdzie nie przebiega żaden szlak
kolejowy, ale w ostatnim czasie podjęła ona komunikacyjną współpracę
z gminą Śrem. Mam na myśli bezpłatną komunikację publiczną.
- Od września mamy cztery stałe, autobusowe połączenia ze Śremem, które - jak już wiemy - zyskały akceptację
społeczną. Wyniki z trzech pierwszych
miesięcy funkcjonowania transportu zbiorowego pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Twarde dane pokazują nam bowiem, że są kursy,
które na odcinku od Krzywinia do Śremu sumarycznie obsługują nawet do
150 osób. Inne nieco mniej, ale dzięki temu wiemy, że w niektórych przypadkach musimy wprowadzić korekty w rozkładzie jazdy. Nastąpi to od 1
lutego 2020 roku. Wszystkie kursy zostaną utrzymane i będą funkcjonować tak, aby zaspokoić oczekiwania naszych mieszkańców.
Uważam, że z punktu widzenia społecznego i ekologicznego wdrażanie bezpłatnej

- Czy propozycje z pańskiego programu wyborczego są już realizowane?
- Od początku staramy się realizować
nasz program wyborczy, a poprzednia
kadencja pokazuje, że około 80 procent
zamierzeń udaje się wprowadzić w życie. Teraz jesteśmy na przykład w trakcie
realizacji programu rewitalizacyjnego.
W jego ramach wykonaliśmy kompletny remont świetlicy wiejskiej w Łuszkowie, w tej chwili trwają prace w świetlicy w Bielewie, a w ostatnich tygodniach
podpisaliśmy umowy na budowę nowego centrum Świńca oraz budowę drogi
na osiedlu Młodych w Krzywiniu wraz
z kanalizacją deszczową. To wszystko właśnie elementy programu wyborczego, który został przedstawiony
mieszkańcom. Do tego dochodzą aktywizacja społeczna oraz nieustanna rozbudowa infrastruktury drogowej. Zdarza się oczywiście, że część zadań jest
opóźniona lub niemożliwa do realizacji,
ale to wynika najczęściej z czynników od
nas niezależnych. Mam na myśli na przykład zmianę przepisów, czy obarczanie

Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak
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z Gostyniem, Osieczną i Lesznem
komunikacji jest działaniem jak najbardziej oczekiwanym.
- Czyli model się sprawdza.
- Sprawdza się, a poza tym, mówiąc
o bezpłatnych autobusach, rozważamy uruchomienie bezpłatnej komunikacji na terenie całej gminy. Wprawdzie
działa u nas system dowozów dzieci do
szkół, z których korzystają również starsi mieszkańcy, ale one - aby dotrzeć do
celu - wymagają przesiadek. Stanem
idealnym byłoby docelowe połączenie bezpłatnymi liniami gminy Krzywiń
z Osieczną, a nawet Lesznem czy Gostyniem. Planujemy wyjść z taką inicjatywą
do władz innych samorządów.
- Czy gmina Krzywiń boryka się
z problemami demograficznymi, jak
ma to miejsce zwykle w przypadku gmin oddalonych od większych
ośrodków miejskich?
- Można powiedzieć, że na terenie naszej
gminy zachowany jest status quo. Liczba mieszkańców jest mniej więcej stała i oscyluje wokół 10.000 osób. Wprawdzie nie jesteśmy dużym ośrodkiem
miejskim, ale obserwujemy zjawisko
migracji z ościennych wsi do Krzywinia.
Wynika to z obecności infrastruktury,
dostępności działek budowlanych, czy
oferty deweloperskiej oraz możliwości korzystania z wielu usług na miejscu.
Osiedla nam rosną, a puste dotąd działki
są stale zabudowywane.
- Czy poza Krzywiniem w gminie rozbudowują się inne miejscowości?
- Równie chętnie nasi mieszkańcy osiedlają się w Jerce, gdzie także mamy odpowiednią infrastrukturę. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, aby umożliwić budowę
nowych osiedli właśnie na terenie Jerki.
Obserwujemy też tendencję rozwoju Cichowa, które jest naszą miejscowością
wypoczynkową. Tam często istniejące
już domki letniskowe są rozbudowywane, stając się dla niektórych osób miejscem stałego zamieszkania.
- Cichowo jest dla gminy Krzywiń tym,
co Boszkowo dla gminy Włoszakowice. Jakieś pomysły na zagospodarowanie Cichowa?
- Ono od dłuższego czasu jest dobrze zagospodarowane i koncentruje się głównie

na sezonowym biznesie turystycznym.
To dziś przyjazne, spokojne i bezpieczne
miejsce dla gości. Oczywiście jako gmina staramy się pobudzać ruch turystyczny, organizując różne przedsięwzięcia czy
zapewniając w sezonie dostęp do dwóch
strzeżonych plaż. Staramy się też prowadzić inwestycje infrastrukturalne - mam
na myśli budowę pomostów, tak aby podnieść atrakcyjność tej lokalizacji. Poza tym
nie bez znaczenia są inicjatywy miejscowych przedsiębiorców czy społeczników
- takie wydarzenia jak Triathlon Soplicowo
czy szereg imprez w Skansenie Soplicowo
wydatnie przyczyniają się do przyciągania
turystów.
- Pomówmy o gospodarce, która jest
jednym z motorów napędowym dla
wzrostu gminnego budżetu. Czy gmina wyznacza nowe tereny pod działalność gospodarczą?
- Mieszkamy na terenie rolniczym
i to właśnie rolnictwo jest najważniejszym źródłem zarobkowania naszych mieszkańców. Zmienia się jednak struktura gospodarstw - tych
małych jest mniej, ale przybywa średnich lub dużych gospodarstw. Rozwija
się u nas mała i średnia przedsiębiorczość, chociaż obecnie mamy pewien
problem, aby sprzedać działki w strefie inwestycyjnej utworzonej w 2011
roku w Łuszkowie.
- Z czego on wynika?
- Z tego, że nie mamy dostępu do głównych arterii drogowych, takich jak na
przykład S5. Ale nie zasypiamy gruszek
w popiele i grunty w tej strefie być może podzielimy na mniejsze działki. Wiemy, że takich działań oczekują potencjalni nabywcy. Do tego w łuszkowskiej
strefie dochodzi konieczność zmian infrastrukturalnych oraz uzbrojenia terenu. Jeżeli inwestor czy inwestorzy
pojawią się, będziemy otwarci, aby dostosować wybrane miejsca pod ich potrzeby. Pomijając strefę w Łuszkowie
kolejne miejsca pod działalność gospodarczą chcielibyśmy wyznaczyć wokół
Krzywinia. Tym razem jednak już nie
na gruntach gminnych, lecz obcych agencyjnych, należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa czy
właścicieli prywatnych. Mówiąc jednak
o samej przedsiębiorczości, warto zauważyć, że nasze lokalne firmy stale się
rozwijają i ciągle inwestują. Na pewno pewien wpływ na to mają działania
gminy Krzywiń - mam na myśli budowę

w 2015 roku, po 40 latach oczekiwania,
tak zwanego Głównego Punktu Zasilania. Wcześniej problemy z dostarczaniem odpowiedniej mocy stanowiły
blokadę dla niektórych przedsiębiorców działających na naszym terenie. Teraz jestesmy energetycznie stabilni.
- Pamiętam, że jeszcze niedawno
przez długie miesiące głównym tematem na tapecie była budowa w Krzywiniu kanalizacji sanitarnej.
- Krzywiń, jedno z najstarszych i zarazem najmniejszych miast w Polsce,
przez lata nie miał kanalizacji sanitarnej
ani oczyszczalni ścieków. Był to znaczący problem społeczny i środowiskowy,
biorąc pod uwagę, że w mieście mieszka około 1700 osób. Ten temat został
uporządkowany między innymi dzięki
- jak już dziś wiadomo - słusznej decyzji
w sprawie startu o środki zewnętrzne na
całość tej inwestycji. Budowa blisko 17
kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnią trwała 13 miesięcy, czyli bardzo krótko. Prędkość rekordowa, ale termin na wykonawstwo był
mocno ograniczony przez Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata
2014-2020.
- Czyli prezent na ostatni dzwonek,
bo nie wiemy, co dalej ze środkami
unijnymi.
- To jest fakt, a to był jedyny duży konkurs, który pozwolił nam na uzyskanie
sporego dofinansowania właśnie na skanalizowanie Krzywinia. Cały projekt wraz
z robotami dodatkowymi pochłonął prawie 23.000.000 złotych. Inwestycja została rozliczona, czekamy teraz na odzyskanie 9.500.000 złotych ze środków
zewnętrznych.

- Jak wygląda obecnie budżet gminy
Krzywiń?
- Nasz budżet po stronie dochodów
i wydatków oscyluje wokół 55.000.000
złotych. Największym problemem, podobnie jak w przypadku innych samorządów, są dla nas nakłady na oświatę. Likwidacja gimnazjów, utworzenie
ośmioklasowych szkół podstawowych
oraz podwyżki dla nauczycieli zapowiedziane centralnie są tymi elementami,
które powodują dodatkowy uszczerbek na gminnym budżecie. Nie bez znaczenia jest fakt, że wysokość subwencji oświatowej przypadającej na każde
dziecko nie rośnie, a liczba dzieci jest
jednak niższa niż kiedyś.
- Czy myśli pan, że w gminę Krzywiń
uderzą zmiany w podatkach wprowadzone przez rząd?
- Z pewnością tak się stanie, chociaż
w tej chwili trudno jednoznacznie ocenić, jak duże będą to straty. Na pewno
samorządy mocno na tym ucierpią.
- Czego można panu życzyć na kolejna lata urzędowania?
- Myślę, że przede wszystkim tego, aby
udało się zrealizować wszystkie założenia
programu wyborczego i aby społeczeństwo doceniało wysiłki, które wkładamy
w rozwój gminy. Życzyłbym sobie również,
aby państwo finansowało w 100 procentach zadania, którymi obciąża samorządy.
Poza tym chciałbym życzyć nie sobie, lecz
mieszkańcom gminy Krzywiń, aby na tej
ziemi żyło im się spokojnie i szczęśliwie.
- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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W BUDOKANIE ASTROMAL LE

Wyniki sportowe

Budokan Astromal Leszno jest odzwierciedleniem karate w najlepszym wydaniu. Trener Marcin Osiejewski zn
zą udowadniają, że ciężka praca daje efekty i że sportowe marzenia – przynajmniej w ich przypadku – są na w
- Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, że najlepszą wizytówką klubu jest poziom sportowy naszych zawodniczek i zawodników oraz
wyniki jakie osiągają w rywalizacji sportowej.
Jesteśmy w Lesznie jedynym klubem karate, który począwszy od 2016 roku, w każdym
kolejnym , zdobywa medale na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików i Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i Młodzieżowców (w rywalizacji
punktowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) – zaznacza z zadowoleniem trener
Marcin Osiejewski. Dodaje: - W swojej krótkiej jak na klub działalności, już dwoje jego
członków reprezentowało Polskę na imprezach mistrzowskich w karate olimpijskim
WKF (Mistrzostwa Europy 2017 i Mistrzostwa Świata 2019). Idąc dalej, dwoje naszych
najmłodszych zawodników, czyli Michalina
Wysocka i Natan Olichwer, jest na najlepszej
drodze, aby już za dwa lata walczyć o miejsce
w Kadrze Narodowej. Są to powody do dumy.

Z

awodnicy Budokanu Astromal Leszno przez cały rok intensywnie trenują i regularnie biorą udział w rozmaitych zawodach. W samym tylko 2019 roku

wzięli udział aż w 24 turniejach, w tym w 10
poza granicami Polski. Mogliśmy ich podziwiać w jednym turnieju rangi mistrzowskiej i trzech edycjach Pucharu Świata
(opuścili tylko Puchar Świata w Meksyku).
- Staramy się podnosić poprzeczkę coraz wyżej i rywalizować z najlepszymi. Nie jesteśmy
w stanie być wszędzie. Startujemy lokalnie,
ale w miarę możliwości coraz częściej wybieramy turnieje z silną, międzynarodową konkurencją. Kilka razy w roku wyjeżdżamy na
zawody i zgrupowania do Niemiec, Czech,
na Słowację i na Węgry. Zbieramy cenne doświadczenie od najlepszych, co z czasem procentuje i pozwala zbliżać się do sportowego
szczytu. Bardzo się cieszę, że w międzynarodowym towarzystwie już zaczynają sobie radzić nasi najmłodsi. W 2019r. Michalina wygrała zawody Berlin Open, natomiast Natan
zdobył złoty medal na RheinShiai – turnieju
rozgrywanym na obiektach Nuerburgring
(niemiecki tor Formuły 1) - z satysfakcją tłumaczy trener Marcin.

L

iderem leszczyńskiego klubu stał
się w ostatnim czasie Aleksander
Opas. Świetne wyniki sportowe

w Mistrzostwach Świata w Chile w kategorii kadet - 52 kg, zajął wysokie 9. miejsce.
Marcin Osiejewski: - Alek jest pierwszy w swojej kategorii w rankingu Polskiej Unii Karate.
Startując w turniejach rankingowych, zdobył
2775 punktów, podczas gdy kolejny
zawodnik ma ich jedynie 1115. Wygrywając Puchar Polski, już osiągnął
wymagane minimum kwalifikacyjne, które łącznie z pierwszym miejscem w rankingu pozwala wierzyć, Jestem dumny
że zawodnik Budokan Astromal
Leszno otrzyma powołanie do Ka- opiecznych. Są
dry Narodowej na Mistrzostwa Eu- wani i bardzo z
ropy, które w lutym 2020 roku odbeni. Ciężko prac
dą się w Budapeszcie.

MARCIN OS

Najmłodsi zawodnicy BAL-u Natan
i Michalina.
skutkowały powołaniem do Kadry Narodowej. Na krajowym podwórku nie ma
sobie równych. Zdominował kategorię
kumite kadetów (U16) - 52 kg. Startując

Sukcesy można odnosić, będąc zgraną ekipą. Tak jest w Budokanie Astromal Leszno.

O

do pięciu razy w

czywiście nie tylko Alek
osiąga znakomite wyniki sportowe. Podopieczni Marcina Osiejewskiego, oprócz wspomnianych
sukcesów, w minionym roku wywalczyli 4 medale Mistrzostw Polski i 2 medale
w Pucharze Polski. Przeszło 20 razy stawali
na podium w ważnych turniejach międzynarodowych. Te wyniki robią wrażenie.
- Jestem dumny z moich podopiecznych.

Budokan Astromal Leszno - karate w najlepszym wydaniu.
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wizytówką klubu

nalazł przepis na sukces, a ambitni zawodnicy ze smakiem go konsumują. Rokrocznie, z każdą kolejną imprewyciągnięcie ręki.

Są zmotywowani i bardzo zaangażowani. Ciężko pracują, nawet do pięciu razy w tygodniu – podkreśla Osiejewski. - Trenujemy
w Szkole Podstawowej nr 13, a od niedawna wspiera nas także Profesjonelne Centrum
Sportowe Dragon Gym&Squash,
gdzie możemy trenować również
w weekendy. Rozwijamy się dalej i wierzymy, że jeszcze wiele przed
nami. Na kolejne lata stawiamy soy z moich pod- bie konkretne cele. W 2020 roku zamierzamy wziąć udział w Mistrzoą zmotywostwach Europy i czterech rundach
zaangażowa- Pucharu Świata. Nasi najmłodsi zawodnicy, Michalina Wysocka i Nacują, nawet
tan Olichwer, zostaną wprowadzeni
w tygodniu. na wyższy poziom rywalizacji i będą
walczyć o punkty rankingowe. Oboje bardzo dobrze rokują. Już w tym
roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
wystąpią w Wenecji w Pucharze Świata. Z kolei
przed Alkiem stawiamy cel długofalowy, jakim
jest udział w kwalifikacjach do Młodzieżowych
Igrzysk Olimpijskich w Dakarze w 2022 roku.
Nie będzie łatwo, ale warto walczyć o marzenia
młodych sportowców.

dobra organizacja klubu. Ta nie byłaby możliwa bez wsparcia tytularnego
sponsora klubu jakim jest firma Astromal i związane z nią marki Astrini Design i Astromet.
- Otwartość, życzliwość i wsparcie finansowe, jakie otrzymujemy od przedstawicieli Astromalu są nieocenione. Bez tego nie bylibyśmy w stanie uczestniczyć
w tak wielu imprezach, szczególnie tych
międzynarodowych. Co za tym idzie nie
rozwijalibyśmy się w takim tempie, jak
ma to miejsce teraz. Za całe to wsparcie
serdecznie dziękujemy! - mówi Marcin
Osiejewski.

SIEJEWSKI:

W
Na zawodach we Włoszech.

W

N

ie pozostaje nic innego, jak tylko pogratulować przedstawicielom klubu i ich partnerom
dotychczasowych sukcesów i życzyć
osiągnięcia wszystkich celów, nawet tych najbardziej wymagających.
Powodzenia!

(5/2020)

yniki sportowe młodych karateków nie są dziełem przypadku. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że wpływ na nie ma nie tylko ciężka praca na treningu, ale także

arto też przypomnieć, że Budokan Astromal Leszno nie
tylko gości na różnych turniejach, ale sam również organizuje
w Lesznie ogólnopolski turniej karate
olimpijskiego WKF.
Marcin Osiejewski: - Naszą drugą wizytówką i jednocześnie imprezą promującą Leszno jest organizowany przez nas
turniej pod nazwą Budokan Astromal
Cup Kumite Challenge - jedyne w Polsce

zawody rozgrywane na wzór turnieju
olimpijskiego. W tegorocznej edycji wystartowało 239 zawodniczek i zawodników z 26 klubów z całej Polski, w tym
tegoroczni medaliści mistrzostw Europy
i Świata. Generalną rywalizację wygrał
Klub Sportowy OLIMP z Łodzi, prowadzony przez trenera reprezentacji Polski,
Macieja Gawłowskiego. Dzięki ogromnemu wsparciu naszego sponsora tj. firmy Astromal i dodatkowej pomocy ze
strony Urzędu Miasta Leszna oraz firm
Q-System i REAL, a także przychylności
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 13, udało się przygotować imprezę na najwyższym poziomie organizacyjnym, dzięki czemu nasze zawody zostały bardzo
wysoko ocenione przez środowisko karate olimpijskiego w Polsce.

W akcji Michalina Wysocka.

Trener Marcin Osiejewski i Aleksander Opas w Chile podczas Mistrzostw Świata.
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Chcę, żeby wierni byli
w jedności z Bogiem

Ksiądz Vasyl Melnykovych z Ukrainy ma 42 lata, a ostatnie 10 lat spędził na Syberii, gdzie służył tamtejszym grekokatolikom. Od końca listopada 2019 roku mieszka w Lesznie. Rozwija ośrodek duszpasterski Kościoła greckokatolickiego z myślą o Ukraińcach, którzy
mieszkają i pracują w Lesznie i okolicach.
- W jaki sposób powinienem się z księdzem przywitać? Czy powiedzieć
"Szczęść Boże" czy może "Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus", tak jak do
księdza Kościoła rzymskokatolickiego?
- Witamy się podobnie.
- Od jaka dawna ksiądz jest w Lesznie?
- Przyjechałem tutaj 27 listopada 2019
roku.
- Jak się ksiądz dowiedział, że trafi tutaj, do Leszna w Wielkopolsce?

duchownego będąc grekokatolikiem?
- W tym przypadku nie ma żadnej różnicy czy jest się wyznania rzymskokatolickiego czy greckokatolickiego. Zresztą wiele osób z Ukrainy przyjeżdża na
studia do Polski - trafiają do Warszawy,
Wrocławia, Lublina. Kiedy niedawno biskup powiedział, że potrzebuje księdza,
który służyłby w Polsce, nie wahałem
się. Powierzył mi misję w Lesznie, Gostyniu, a w przyszłości także w Środzie
Wielkopolskiej.
- Czy wcześniej był ksiądz w Lesznie?

- Najpierw dowiedziałem się, że biskup
wrocławsko-gdański Kościoła greckokatolickiego zaprasza księży z Ukrainy do
posługi duszpasterskiej. W Lesznie i okolicy jest wielu Ukraińców, ale brakowało
duszpasterza. Ja ostatnie 10 lat spędziłem na Syberii i tam moja misja już się
zakończyła. Wróciłem na Ukrainę, ale postanowiłem jechać dalej.

- Nie, trafiłem tutaj po raz pierwszy w listopadzie 2019 roku. Oczywiście wcześniej były rozmowy pomiędzy biskupami
rzymsko- i greckokatolickimi w tej sprawie, czy to będzie możliwe. Bo ze statystyk urzędu pracy wynika, że w Lesznie
i okolicy jest wielu ludzi z Ukrainy.

- Dlaczego księdza wybór padł na
Polskę?

- Jest ciekawe - ładne, nieduże, takie
kompaktowe i bardzo czyste. Widać, że
miasto powstało dawno temu. Podobnie Gostyń.

- Studiowałem w Polsce, w Warszawie,
od 1999 do 2009 roku z przerwą. Najpierw trafiłem w Polsce do seminarium
duchownego, później wyjechałem na
Ukrainę i wróciłem, aby zrobić licencjat
z prawa kanonicznego na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
- A wybór studiów w Polsce?
- Na Ukrainie jest komisja teologiczna, która kierowała na studia tych, którzy chcieli i mogli wyjechać. Można było trafić do Włoch, Niemiec czy do Polski.
Wybrałem Polskę. Języka zupełnie nie
znałem, nauczyłem się go dopiero na
miejscu. Przyjechałem tutaj i od razu
miałem wykłady po polsku, musiałem
w tym języku pisać, czytać i rozumieć.
Trzeba było sobie jakoś poradzić.
- Można było trafić do seminarium

- Jak podoba się księdzu Leszno?

- Na Syberii ksiądz mieszkał
w mieście czy na wsi?
- W trzystutysięcznym mieście
Niżniewartowsk

w obwodzie tiumeńskim. To jest młode
miasto. Powstało w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy w okolicy
odkryto złoża ropy naftowej.
- Jak wyglądała posługa duszpasterska na Syberii?
- Na początku było trudno, później przyzwyczaiłem się. Mieszkają tam dobrzy
ludzie. Cieszyli się, że jest ksiądz greckokatolicki, który im służy. Bo wiernych
trochę było, a wcześniej brakowało im
kapłana.
- Jak dużą parafię ksiądz
obsługiwał?
- To były trzy
miasta, ale nie

działałem w ramach parafii w polskim
rozumieniu. Tam - jako grekokatolicy nie byliśmy zarejestrowani w żaden sposób, chociaż administracje miast wiedziały, że jesteśmy. Nie rejestrowano nas
w przeciwieństwie do wyznawców kościoła rzymskokatolickiego, bo nie było
nas do kogo przypisać. W Rosji nie ma
biskupstwa greckokatolickiego, należymy pod biskupa rzymskokatolickiego.
- Gdyby zliczyć parafian, ilu by się ich
uzbierało tam, na Syberii?
- Myślę, że około 200 osób.
- Jest wiele różnic pomiędzy Polską
a Rosją?
- W sensie prawnym, jako ksiądz, w Polsce

# ПО-УКРАЇНСЬКИ / PO UKRAIŃSKU
mogę legalnie i oficjalnie przebywać jako
kapłan. W Rosji byłem zarejestrowany jako zwykły obywatel, a nie jako duchowny.
Funkcjonowałem na zasadzie wolontariatu, pomagał mi biskup. Na moje miejsce,
po wyjeździe z Syberii, przyjechał nowy
kapłan wyznaczony przez biskupa.
- Czy to duszpasterstwo syberyjskie było ważne dla tamtejszych
grekokatolików?
- Tak, ponieważ dzięki temu, że liturgia odprawiana była w ich języku i w ich obrządku, mogli poczuć się jak u siebie w domu.
- Czy wierni mają tam swoją cerkiew?
- Nie. Czasami bywało tak, że modliliśmy
się u prywatnych osób w jakimś lokalu zaadaptowanym na kaplicę, a zdarzało się, że msze odbywały się w biurach
czy restauracjach za pozwoleniem ich
właścicieli.
- Chwalić Boga można w różnych
okolicznościach.
- Gdyby trzymać się litery prawa, liturgię powinienem sprawować wyłącznie
w kościele, kaplicy lub na cmentarzu. Ale
na tamtych terenach, w niestandardowych okolicznościach, dopuszcza się - za
pozwoleniem biskupa - inne rozwiązania.

- Czy tam, gdzie ksiądz służył, powstanie kiedyś cerkiew greckokatolicka?
- W Niżniewartowsku pozostawiłem rozpoczętą budowę cerkwi. Docelowo miałaby ona służyć wiernym obrządków greckokatolickiego
i rzymskokatolickiego.
- Jakie są różnice pomiędzy kościołami
greckokatolickim a rzymskokatolickim?
- Prawnych różnic nie ma, gdyż wchodzimy w skład jednego kościoła katolickiego. Różnice wywodzą się z obrzędowości, z jej źródeł. Źródłem
Kościoła greckokatolickiego jest Bizancjum, chociaż pod koniec XVI wieku nastąpił powrót do jedności z Kościołem
rzymskokatolickim.
- A różnice w obrzędowości, w liturgii?
- Kościół grekokatolicki ma swoje szaty liturgiczne. Msza, czyli Boska Liturgia, wygląda inaczej. Na przykład ołtarz ustawiony jest w kierunku
wschodnim, a kapłan jest zwrócony
ku ołtarzowi. Pod względem tradycji
jest prawie tak samo jak w Cerkwi prawosławnej, ale Kościół greckokatolicki
jest w jedności z papieżem. W naszym
kościele liturgia trwa nieco ponad
godzinę.

- Msze w obrządku bizantyjsko-ukraińskim odprawiane są w Lesznie od 1 grudnia w kaplicy bocznej
kościoła pod wezwaniem Świętego
Krzyża. Czy w jakiś szczególny sposób trzeba było ją przystosować
dla potrzeb grekokatolików?
- Wszystko jest tak, jak trzeba. Korzystamy z tego miejsca i bardzo cieszymy się, że kaplica została nam udostępniona. Jesteśmy bardzo wdzięczni
arcybiskupowi poznańskiemu oraz
dziekanowi i proboszczowi za taką
możliwość.
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- Mam cel Boży. Przede wszystkim chciałbym stale odprawiać liturgię, sprawować
sakramenty, a także prowadzić katechezę dla dzieci i dorosłych. Myślę też o spotkaniach dla młodzieży. Wierzę, że się uda.
- Czy ksiądz rozmawiał z osobami,
które przyszły na pierwszą mszę?
- Oczywiście. Po liturgii przedstawiłem
się i zapytałem wiernych, skąd pochodzą, jak mają na imię, jak długo są w Polsce i czym się zajmują. Chciałbym, aby
ludzie przychodzili na liturgię, na spotkanie z Bogiem.

- Przed rozpoczęciem rozmowy wspomniał ksiądz, że na pierwszą mszę
przyszło kilkanaście osób. Czy to jest
dobra informacja?

- Czy osoba będąca wyznania rzymskokatolickiego może przyjść zobaczyć, jak wygląda liturgia w obrządku
bizantyjsko-ukraińskim?

- Myślę, że jak na pierwszą liturgię było całkiem dobrze. Tak naprawdę obawiałem
się, czy ktokolwiek przyjdzie. Ale miałem
nadzieję w Bogu, że nie będę sam i to się
sprawdziło.

- Można przyjść, a nawet przyjąć komunię. To nie jest zabronione.

- A w Gostyniu?

- Myślę, że tego, aby Ukraińcy mogli
zbierać się na wspólna modlitwę.

- W Gostyniu miałem kilku wiernych.
- Czy ma ksiądz jakiś swój cel, jeśli
idzie o wiernych, o Kościół greckokatolicki w Lesznie?

- Czego mógłbym księdzu życzyć na
pobyt tutaj, w Lesznie i Gostyniu?

- Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

Хочу, щоб віряни були
в єдності з Богом

Отець Василь Мельникович з України, якому виповнилося 42 роки, останні десять років свого життя провів у Сибіру, де служив
місцевим греко-католикам. З кінця листопада 2019 року він проживає в Лешно, де розвиває душпастирський осередок Грекокатолицької Церкви з думкою про українців, які живуть та працюють у місті та околицях.
- Як я повинен привітатися з отцем?
Промовити «Боже, благослови» чи,
може, «Хай буде прославлений Ісус
Христос», - так як прийнято вітатися з
ксьондзом Римо-католицької церкви?
- Ми вітаємося подібно «Слава Ісусу
Христу», а відповідаємо «Слава навіки».
- Як давно Ви проживаєте в Лешно?
- Я приїхав сюди 27 листопада 2019
року.
- Як Ви дізналися, що потрапите в
Лешно, Великопольське воєводство?

- Спочатку я дізнався про те, що єпископ Вроцлавсько-Гданський Єпархії
Греко-католицької церкви запрошує
священників з України для душпастирського служіння. У Лешно та околицях
є багато українців, але немає душпастиря. Останні десять років свого служіння я провів у Сибіру, але там моя
місія вже закінчилася. Я повернувся в
Україну, однак вирішив поїхати далі.
- Чому Ви обрали саме Польщу?
- З 1999 до 2009 року (з перервою)
я навчався в Польщі, а саме у Варшаві. Спершу я вступив до духовної

семінарії в Польщі, потім виїхав в
Україну, але повернувся, щоб продовжити вищу освіту та отримати ступінь
ліценціята з канонічного права в Університеті імені Кардинала Стефана
Вишинського.
- А чому вирішили навчатися в
Польщі?
- В Україні є богословська комісія, яка
направляла на навчання тих, хто хотів
та мав можливість поїхати. Можна було вибрати Італію, Німеччину чи Польщу. Я обрав Польщу. У той час я взагалі
не знав мови, яку опанував уже після

переїзду. Коли приїхав, то відразу нам
читали лекції польською мовою, я повинен був уміти писати, читати та розуміти цією мовою. Довелося якось
давати собі раду.
- Чи можна було потрапити в семінарію, будучи греко-католиком?
- У цьому випадку немає значення,
чи є ви є римо-католицького чи греко-католикого віросповідання. Так чи
інакше, багато людей з України приїжджають навчатися до Польщі - до
Варшави, Вроцлава та Любліна. Коли
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єпископ нещодавно сказав, що йому потрібен священник для служіння в Польщі, - я не вагався. Він довірив
мені місію в Лешно, Гостині, а також
у майбутньому планується відкриття душпастирського осередку в Сроді
Великопольській.
- Чи раніше Ви бували в Лешно?
- Ні, я вперше приїхав сюди в листопаді 2019 року. Звичайно, до того часу
римо-католицькі та греко-католицькі
єпископи вели переговори про можливість приїзду. Оскільки зі статистичних даних управління зайнятості
випливало, що в Лешно та околицях
проживає багато людей з України.
- І як Вам місто?
- Тут цікаво. Лешно - це гарне, маленьке, компактне й дуже чисте місто. Відчутно, що місто має давню історію. Такі
ж враження маю про Гостинь.
- У Сибіру Ви проживали в місті чи
в селі?
- Я жив у трьохсоттисячному місті
Нижньовартовськ у Тюменській області. Це молоде місто. Виникло воно в 60-х рр минулого століття, коли в
тих районах було виявлено родовища
нафти.
- Яким було душпастирське служіння в Сибіру?
- Спочатку було важко та згодом я
звик. Там живуть добрі люди. Вони
були раді, що їм служить греко-католицький священник, оскільки там було чимало вірян, але не було пастиря.
- Наскільки великою була парафія?

священник. У Росії я був зареєстрований як звичайний громадянин, а не як
священнослужитель. Діяв на громадських засадах, також мені допомагав
єпископ. Після того, як я виїхав із Сибіру, на моє місце єпископ призначив
нового священника.
- Чи це сибірське душпастирство
мало важливе значення для місцевих греко-католиків?
- Так, бо завдяки тому, що літургія відправлялася їхньою мовою та в їхньому обряді,
вони могли почувати себе як удома.
- Чи віряни мають там власну церкву?

- Прославляти Бога можна за різних обставин.

- У Гостині також прийшло декілька
вірян.

- Якщо дотримуватися букви закону,
то я повинен проводити літургію лише
в церкві, каплиці чи на кладовищі. Але
там, за незвичних обставин, єпископ
дозволяє застосовувати й інші рішення.

- Чи Ви маєте свою конкретну мету, якщо йдеться про вірян та Греко-Католицьку Церкву в Лешно?

- Чи там, де Ви служили, коли-небудь збудують греко-католицьку
церкву?
- Коли я виїжджав із Нижньовартовська, то там розпочинали будувати церкву. За планом вона має бути духовним
місцем для вірян греко-католицького та
римо-католицького обряду.
- Чим відрізняються Греко-католицька та Римо-католицька
церкви?

- Якщо порахувати парафіян скільки їх було в Сибіру?

- Греко-католицька церква має інші богослужбові ризи. Богослужіння, тобто Божественна Літургія, відправляється по-іншому. Наприклад, вівтар спрямований
на схід, а священник звернений обличчям до вівтаря. За обрядом усе майже так
само, як і в Православній церкві, але Греко-католицька Церква перебуває в сопричасті з Папою Римським. У нашій Церкві Літургія триває трохи понад годину.

- З точки зору права, я можу легально й офіційно діяти в Польщі як

- Перш ніж розпочати розмову, Ви
згадали, що на перше богослужіння прийшло кільканадцять людей.
Це гарна інформація?
- Як на першу Літургію, думаю, це непогано. Я побоювався, що ніхто не
прийде. Покладався на Бога, щоби не
бути одним, - і це спрацювало.

- Юридичних відмінностей немає,
оскільки ми є частиною однієї Католицької церкви. Відмінності випливають з
обрядів, з їх джерел. Греко-католицька
церква веде свої витоки з Візантії. Але
наприкінці XVI століття відбулося зближення з Римо-католицькою церквою.

- Чи є багато відмінностей між
Польщею та Росією?

- Усе є так, як треба. Ми користуємося цим місцем та радіємо, що отримали доступ до каплиці. Ми дуже вдячні
Архієпископу Познанському, деканові
та парохові за таку можливість.

- Ні. Інколи бувало так, що ми молилися в приватних домах, у яких окреме
приміщення було переобладнане під
каплицю, а бувало так, що богослужіння проводили в офісах чи ресторанах,
звичайно, з дозволу власників.

- Парафія охоплювала три міста, але я не
діяв у межах парафії в польському розумінні. Ми не були там зареєстровані як
греко-католики, хоча в адміністрації міста знали, що такі є. Ми не мали реєстрації тому, що не було до кого нас приписати, на відміну від вірян Римо-католицької
церкви. У Росії немає греко-католицького єпископату, тож ми підпорядковуємося римо-католицькому єпископові.

- Думаю, приблизно 200 осіб.

- З 1 грудня, у бічній каплиці Костела
Святого Хреста Богослужіння в Лешно, Ви проводите богослужіння за візантійсько-українським обрядом.
Чи потрібно було адаптувати карлицю для потреб греко-католиків?

- У чому полягає відмінність між
обрядами, літургіями?

- А в Гостині?

- Я хочу реалізовувати мету Божу. Передусім, я хотів би на постійній основі

проводити Богослужіння та Таїнства,
а також проводити катехизацію дітей і дорослих. Планую організовувати зустрічі для молоді. Я вірю, що це
відбудеться.
- Чи Ви розмовляли з людьми, які
прийшли на перше богослужіння?
- Звичайно. Після літургії я представився й запитав вірян, звідки вони родом, як звуться, скільки часу проживають у Польщі та чим займаються. Я
хотів би, щоби люди приходили на Літургію, на зустрічі з Богом.
- Чи може римо-католик прийти та
подивитися, як відправляється Літургія за візантійсько-українським
обрядом?
- Ви можете прийти та навіть прийняти Святе Причастя. Це не заборонено.
- Чого Вам побажати тут, у Лешно
та Гостині?
- Щоб українці могли збиратися на
спільну молитву.
- Дякую за розмову.
РОЗМОВЛЯВ:
ЛУКАШ ДОМАҐАЛА
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Sybirskie zesłanie

Łomot do drzwi, rankiem 10 lutego 1940 roku, zapowiedział grozę dla rodziny Ptaków, Jaroszów, Kunyszów, Lwów i jeszcze kilku rodzin
zamieszkujących kolonię Jarosławice koło Kabarowiec, w województwie tarnopolskim, w której jako zasadźcy osiedlili się w 1922 roku…

W

drzwiach stało kilku czerwonoarmiejców i enkawudzista,
który nakazał zabrać ze sobą
ciepłą odzież i trochę żywności, na długą drogę. Mężczyznom bojcy ograniczali

Antonina Ptak, urodzona w Kraczkowej, córka Stanisława Ptaka, autorka zesłania.
poruszanie się. Przed domem stały sanie
powożone przez Ukraińca. Powstał lament kobiet. Rozalia, żona Stanisława
Ptaka, omdlała. Synowie Tadeusz i Michał zajęli się mamą, a córka Antonina,
w uzgodnieniu z ojcem, szlochając zaczęła pakować. Lamenty dało się słyszeć
również u sąsiadów. Cały dobytek eksmitowanych rodzin miał pozostać nienaruszony, a były to domowe zwierzęta, zapasy zimowe i domy postawione w kolonii
przez Stanisława Ptaka i jego synów, niektóre murowane z cegły, inne drewniane. Antonina zapakowała na sanie worki
z mąką, solą, ziemniakami, warzywami
i worek kur z ukręconymi przez nią łbami, kankę, parę garów i naczyń.
Przed południem zawieziono ich na stację
Meteniów, załadowano do towarowych
wagonów. Przez trzy dni zwożono Polaków z okolicznych kolonii. Czas uwięzionych w wagonach upływał na lamencie i śpiewie kościelnych pieśni. Wkoło
wagonów biegały psy osadników, które
potem, przez wiele kilometrów, pomimo
śniegu i mrozu, biegły za wagonami. Między nimi Pikuś od Stanisława Ptaka.
Około trzech tygodni trwała podróż, w trakcie
której na postojach można było nabrać wody,
kipiatoku (na stacjach w kranach była wrząca

woda), dokonać czynności fizjologicznych, pozostawić zmarłych w transporcie na peronie…
Podróż zakończyła się w Krasnouralsku za
Uralem. Zesłańców rozmieszczono w barakach przy Zakładzie Chemicznym i kopalni miedzi, w jednoizbowych pomieszczeniach. Rodzina Stanisława Ptaka otrzymała
izbę nr 16 w drugim baraku (chimstroj, barak wtaroj, komnata szesnastaja). Był to jedyny transport Polaków w tym czasie do
Krasnouralska. Była już tam społeczność

W tym samym roku, po urazie klatki piersiowej, zmarł Stanisław Ptak.
Po napaści Niemiec na Sowietów, wobec
Polaków i innych narodowości, zniesiono niewolę, ale warunki życia nie uległy znacząco
poprawie i nie mieli dokąd wracać. Sowieci
ogłosili imienny pobór do Czerwonej Armii
Czeczenów, Uzbeków, Tatarów, Rosjan i pozostałych narodowości, uwolnionych z niewoli. Dla Polaków, w maju 1943 r., sformułowano też II Dywizję w Sielcach nad Oką, do
której powiastki (zawiadomienie poboru do wojska) otrzymał Tadeusz
Ptak. Wziął udział w bitwach koło Dorohuska.
Od snajperskich kul zginął w 1944 r. na Przyczółku Magnuszewskim.
Natomiast Antonina
i Michał, jesienią 1943
r., jako jedyna grupa z tego obozu, z dużymi trudnościami przedzierała
się do Iranu i na skutek
srogiej zimy 1943/1944
utknęła w Tatarstanie.
Niechętnie byli przyjęci przez tubylczą ludność. Tam umarł na zapalenie płuc Michał,
a Antonina przeżyła głodowy omam. Pozostała samotna w tym Stanie do 1945 r.. Pozostała
1940 r. w Krasnouralsku, na Sybirze. W trumienkach leżą Stasia i Władek, w białej chuście stoi ich rodzina deportowała się
z Krasnouralska do Polmama, Janina Ptak. Z przodu, w białej bluzce, stoi Antonina Ptak.
ski w 1945r. wagonami,
wielonarodowa: Uzbecy, Czeczeni, Kaza- cy oraz ograniczaniu i tak głodowego wyży- którymi przywieziono jeńców niemieckich.
chowie, Gruzini, Rosjanie i wiele innych wienia. Choroby dziesiątkowały dzieci, które Po przekroczeniu nowej granicy polskiej
narodów. Już na drugi dzień enkawudzista bano się oddawać do balnicy, bo przeważ- w Medyce, sybiraków przejął PUR i skiezarządził zbiórkę przed barakami i jego po- nie tam umierały. Leczono je więc ludowymi rował transport na tzw. Ziemie Odzyskane.
magierzy rozdzielili prace. Prawie wszy- sposobami, jednak władze obozu, w obawie W 1946 r. dowieziono ich do miejscowoscy mężczyźni, w tym Stanisław z synami, przed epidemią, zmuszały zesłańców do pań- ści Łuków Żagański (od X. 1948 r. nazwazostali skierowani do prac w tajdze, na bu- stwowego leczenia. Troje dzieci Janiny Ptak no Wymiarki), gdzie każda rodzina otrzymadowę nowych dróg i baraków. Cieśli i sto- chorych na odrę umieszczono w balnicy, wy- ła poniemiecki dom i nadział ziemi. Młodzi
larzy zatrudniono na miejscu przy kopalni, kąpano ich dla zbicia temperatury w zimniej pozakładali tam rodziny i pozostali na stałe.
zakładzie i remoncie baraków. Młode ko- wodzie i... zmarły w ciągu 24 godzin. Dzieci W 1945 r., z Tatarstanu, Antonina powróciła
biety, w tym Antoninę, zatrudniono w ko- żyjące w bardzo trudnych warunkach, m.in. do Kraczkowej, lecz rodziny jej ojca i matki
palni miedzi, a pozostałe w hucie i pra- na skutek śmierci rodzica, umieszczano w do- nie przyjęły jej, w związku z czym udała się
cach w obozie. Pracujący otrzymywali za mu dziecka (dzieckom domie). Wiarę dawały w 1946 r. do siostry Katarzyny, do miejscopracę „cienkie” jedzenie, a ci co pracowa- codzienne rodzinne modlitwy do małej figur- wości Łuków Żagański. Założyła tam rodzili w trudnych warunkach gęstszą zupę, któ- ki Matki Boskiej, zabranej przez Rozalię z do- nę i w 2001 r. pozostała na wieczność...
rą przynosili w kankach do baraków, gdzie mu Ptaków, z intencjami zdrowia, przetrwarozcieńczano i spożywano ze wspólnej mi- nia i lepszego jutra.
sy, odmawiając głośno przed jedzeniem W 1940 roku, na skutek głębokiej depreOPRACOWAŁ CZESŁAW KOWALÓW,
wspólną modlitwę.
sji z objawami obłędu, zmarła Rozalia Ptak.
SYN ANTONINY.
Pracujący otrzymywali nieregularnie głodowe wypłaty w czerwońcach, za które dokupywano chleb i żywność, których brakowało.
W kolejkach dochodziło między zesłańcami do ostrych konfliktów, a nawet kopnięć
i rękoczynów. Jeden z takich konfliktów zakończył się sponiewieraniem i śmierci jednej
z dziewcząt. Między narodowościami występowały konflikty obyczajowe. Obowiązywała surowa dyscyplina obozowa, polegająca na
umieszczaniu w karcerze i dodatkowej pra-
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Wygrać z komputerem
Upór, ambicja, wytrwałość - to cechy godne naśladowania. Łatwo
można je dostrzec u bohatera tego artykułu - Mateusza Wleklika.
Bohater tekstu potwierdza również, że spędzanie czasu na grach
komputerowych nie musi oznaczać odosobnienia, a wręcz przeciwnie – może być początkiem wielu nowych znajomości i przynosić wiele korzyści.

M

ateusz na co dzień jest listonoszem. Przemierza leszczyńskie ulice, aby dostarczyć nam
oczekiwane przesyłki. To nie jest jednak
jedyne jego zajęcie. Od kilkunastu lat
jest aktywnym zawodnikiem w turniejach gier komputerowych. Odnosi w nich
sukcesy nie tylko w kraju, ale na całym
globie!
- Kiedy miałem 10 lat, ojciec zabrał mnie
do salonu gier i natychmiast połknąłem
bakcyla. Następnym krokiem był zakup
konsoli PlayStation 1, a później PlayStation
2. W wieku 14 lat pojechałem na pierwsze
zawody do Poznania. Brała w nich udział
cała krajowa czołówka, a mi udało się
osiągnąć wysokie, czwarte miejsce. Fakt
udziału w prestiżowym turnieju i dobry wynik był zdecydowanie cenniejszy od nagród
rzeczowych. W zawodach brał udział także
mój młodszy, wówczas dziesięcioletni brat wspomina swoje początki Mateusz.
Po upływie pewnego czasu nastąpił etap
komputerowych bijatyk poza granicami
kraju. W europejskim turnieju rozgrywanym we Francji zajął drugie miejsce, niezwykle zaskakując wyżej notowanych
graczy. Od tego momentu zaczęła się jego
europejska hegemonia, a Mateusz zyskał
ogromny szacunek. W grach Tekken i Soulcalibur nie miał sobie równych, wygrywając zawody za zawodami.
- Co 3 lub 4 lata wychodzi kolejna część
gry. Wówczas kończy się era poprzedniej
wersji i zaczyna czas nowej - tłumaczy.
Z czasem turnieje cieszyły się coraz
większym zainteresowaniem zarówno
uczestników, jak również widzów. Start
REKLAMA

w takiej imprezie bywał sporym wyzwaniem logistycznym. Honoraria sponsorów, na przykład za logo na koszulce, pokrywały niewielką część kosztów.
Poza tym bijatyki nie cieszyły się
takim zainteresowaniem marketingowym jak piłkarska FIFA.
Dopiero w ostatnim czasie zaczęło się to zmieniać, dlatego wielkim
wsparciem w organizowaniu wyjazdów do Anglii, Szwecji czy Francji dla
Mateusza byli dotąd rodzice.
Warto zwrócić uwagę na znajomości nawiązywane podczas zawodów. Zdobywa
się na nich wiele kontaktów, które czasem
przeradzają się w przyjaźnie. Dzięki temu
granie, często kojarzone z funkcjonowaniem w zamkniętym pokoju, nabiera wymiaru społecznego. Mateusz miał okazję
poznać graczy z rożnych zakątków globu,
w tym także z Kraju Kwitnącej Wiśni.
- Wszystko prowadziło ku Japonii. Tam
produkowane są moje ulubione gry. Lubiłem także Anime: Dragon Balla czy
Pokemony. Japończycy to również bardzo dobrzy gracze. Chcąc porozumieć się
z nimi, rozpocząłem naukę języka japońskiego, który coraz bardziej mnie interesował. Obecnie jestem studentem filologii
japońskiej - tłumaczy swoje zainteresowanie Japonią.
Zdobywanymi przez lata doświadczeniami i umiejętnościami ma okazję dzielić się z innymi. Od października jest specjalistą prowadzącym zajęcia
z E-sportu na kierunku informatycznym
w leszczyńskim oddziale TEB. Ten nowatorski przedmiot cieszy się sporym

Certyfikat trenera e-sportu. Mateusz odebrał go w Katowicach.
zainteresowaniem.
- W międzyszkolnej lidze w Counter-Strike bierze udział 40 drużyn. Szkołę reprezentuje pięcioosobowy zespół najlepszych
graczy z kapitanem na czele. Można powiedzieć, że trafiliśmy na grupę śmierci. Będziemy walczyć z Gorzowem Wielkopolskim czy Rzeszowem, które mają
bardzo mocne zespoły. Co do samego
przedmiotu, część godzin odbywa się
z psychologiem, a część ze mną. Moim zadaniem jest doskonalenie uczniów. Obserwuję ich zachowanie, prawidłową pozycję
czy cechy charakteru. Często zdarza się
tak, że konkretna osoba potrafi doskonale

grać w domu przed komputerem, lecz ma
problem ze swoim potencjałem w otwartej przestrzeni, odczuwa presję otoczenia. Dlatego ważne jest, aby młode osoby nie zamykały się przed innymi ludźmi
i nie uciekały samotnie w świat gier. Dzieci grały i będą grać. Warto im w tym pomóc, aby robiły to prawidłowo i aby miały szansę odkryć swój talent. Staram się
także motywować uczniów, natomiast moją motywacją w codziennych wyzwaniach
jest Nikola, której dziękuję za wsparcie podsumowuje M. Wleklik.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Pół wieku Leszczyńskiego
Towarzystwa Kulturalnego
REKLAMA

W ramach "Ratuszowych Wieczorów" świętowano pięćdziesięciolecie istnienia Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Podczas jubileuszowego spotkania wręczono 50 medali "Za Serce dla Kultury". Przyznano je najwybitniejszym osobowościom mającym wpływ na
rozwój miasta i regionu leszczyńskiego.

T

owarzystwo przez wiele lat skupiało twórców z nieistniejącego
już województwa leszczyńskiego,
koncentrując się na szeroko pojętej kulturze i wszystkim tym, co wokół niej. Od
lat jest również wydawcą "Przyjaciela Ludu" - pisma, które po raz pierwszy ukazało
się w XIX wieku. W tym właśnie periodyku, przedstawianemu dziś studentom filologii polskiej czy dziennikarstwa, można
było znaleźć wiele ciekawych informacji
z ziem objętych zaborami. Przygotowywali je polscy redaktorzy, co zaowocowało - mimo trudnej sytuacji - utrwaleniem
kultury, języka polskiego, religii i pamięci o ludziach stąd. Pismo, którego sukcesorem jest Leszczyńskie Towarzystwo
Kulturalne, stało się bezsprzecznie jednym z tych elementów, który nie pozwolił zatracić Polakom, ze szczególnym naciskiem na Wielkopolan, swojej tożsamości.
- Obecnie działamy na kilku frontach. Raz
w miesiącu spotykamy się na "Ratuszowych
Wieczorach", podczas których omawiamy wydarzenia kulturalne i wymieniamy
się opiniami na różne tematy. Kontynuujemy wydawanie "Przyjaciela Ludu" oraz
pracujemy nad kolejnym tomem "Słownika
biograficznego Leszna" i innymi wydawnictwami - powiedział Marek Wróbel, prezes
Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego. - W najbliższym czasie chcielibyśmy
pokłonić się Janowi Amosowi Komeńskiemu i Braciom Czeskim, gdyż w przyszłym
roku przypada 350. rocznica śmierci tego wielkiego mieszkańca Leszna. Myślimy
w związku z tym nad zorganizowaniem wydarzenia popularnonaukowego. Planujemy
również wyjazdy do miejsc wpisanych na listę Pomników Historii.

Liczba członków LTK jest stabilna
i oscyluje wokół 50 osób. Prezes Marek
Wróbel nie ukrywa, że chętnie widziałby
w szeregach towarzystwa również przedstawicieli młodego pokolenia, dlatego zaprasza do wstępowania w jego szeregi.
Z okazji półwiecza LTK w ratuszu odbyło się spotkanie będące okazją do uhonorowania ludzi, którzy zasłużyli się dla
działalności na niwie kulturalnej. Najwybitniejszym osobowościom mającym
wpływ na Leszno i region wręczono pięćdziesiąt medali "Za Serce dla Kultury".
Pośmiertnie przyznano medale Edwardowi Baldysowi oraz Szczepanowi Ławniczakowi. Odebrali je przedstawiciele rodzin zmarłych.
Towarzystwo na przestrzeni pięciu dekad
działalności miało tylko trzech prezesów.
Z ekranu do zgromadzonych w sali leszczyńskiego ratusza przemówił poprzedni z nich,
Alojzy Konior, który ze względu na stan
zdrowia nie mógł osobiście przybyć na uroczystość. Wspominał osiągnięcia LTK w zakresie wzbogacania historii Leszna i dziękował za wieloletnią współpracę. Słowa uznania
członkom Towarzystwa przekazał także wiceprezydent Leszna Adam Mytych:
- Niestety były czasy, kiedy takie sprawy
jak kultura mało się liczyły. Dziś jest inaczej
i cieszę się, że są osoby, które realizują swoją pasję, wzbogacając dorobek miasta. Kultura pozwala ludziom inaczej spojrzeć na
życie, dostrzec inne jego barwy. To jest bardzo ważne, dlatego dziękuję Towarzystwu
za lata działalności w imieniu swoim i prezydenta Łukasza Borowiaka.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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SIATKÓWKA

ŻUŻEL

Zawodnicy UKS 9 Leszno, na zakończenie roku, trzykrotnie triumfowali 3:1 na
trzecioligowych parkietach. Najpierw przed własną publicznością pokonali Jokera Piła, potem w meczach wyjazdowych Orła Osiek i Szamotulanina Szamotuły.
Po 7 kolejkach zajmują drugie miejsce w lidze.

Sparingi ustalone. Przed rozpoczęciem nowego sezonu Fogo Unia Leszno weźmie udział w pięciu spotkaniach towarzyskich. Zaplanowano dwa dwumecze (ze
Stelmetem Falubaz Zielona Góra, 21 i 22 marca oraz z Forbet Włókniarz Częstochowa, 28 i 29 marca), a także Supermecz z Polonią Bydgoszcz (termin spotkania
dopiero poznamy).

PIŁKA RĘCZNA

Trwa sprzedaż karnetów na rok 2020. Szczegóły na stronie: www.bilety.ksul.pl.
Tam też znaleźć można informacje na temat cen jednorazowych biletów na spotkania PGE Ekstraligi.

Przełamanie na zakończenie pierwszej rundy! Podopieczni Macieja Wieruckiego
przerwali fatalną passę i wreszcie odnieśli cenne ligowe zwycięstwo. W Hali Trzynastka pokonali Olimp Grodków 29:24. Po 11 spotkaniach zajmują przedostatnie
miejsce w I Lidze. Teraz czas na rewanże.
To była krótka przygoda z pucharem Polski. Real Astromal odpadł już w pierwszej
rundzie eliminacyjnej, przegrywając w Grodkowie z tamtejszym Olimpem 31:26.

FUTSAL
Niezwykle emocjonujący rok w wykonaniu reprezentantów GI Malepszy Futsal
Leszno dobiegł końca. Na zakończenie zanotowali remis (1:1 z ekipą z Laskowic) i
dwie porażki (0:3 z Piastem Gliwice i 10:0 z Rekordem Bielsko Biała). Po pierwszej
rundzie leszczynianie utrzymują bezpieczną 9. lokatę w Futsal Ekstraklasie. W Nowym Roku czekają ich mecze rewanżowe.

KRĘGLARSTWO
Kolejny sukces Nicoletty Dudziak, zawodniczki Polonii 1912 Leszno. We Wronkach wywalczyła złoty medal Mistrzostw Polski w sprintach.
Ze zmiennym szczęściem radzili sobie w grudniu z reprezentanci Polonii 1912
Leszno. Panie przegrały w Tucholi 1:5. Panowie ulegli we Wronkach 1:7 i wygrali
w Lesznie z Czarną Kulą Poznań 6:2.

KOSZYKÓWKA KOBIET
1 triumf i 1 porażka na zakończenie tegorocznych zmagań. Koszykarki Pompax
Tęczy Leszno pokonały w Trapezie Basket 25 Bydgoszcz 78:53, a następnie poległy w Ostrowie 91:84. Po tych meczach zajmują 3 miejsce w 2 Lidze.
AUTOPROMOCJA

Poznaliśmy terminarz PGE Ekstraligi na sezon 2020. Na początek wyjazd
do Gorzowa, na zakończenie mecz w Lesznie z Włókniarzem Częstochowa. Drużynowego Mistrza Polski 2020 powinniśmy poznać 27 września.
Faza zasadnicza
03.04. Truly.work Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno
11.04. Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław
17.04. Fogo Unia Leszno - Speed Car Motor Lublin
03.05. MrGarden GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno
22.05. ROW Rybnik - Fogo Unia Leszno
31.05. Fogo Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra
07.06. Forbet Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno
19.06. Fogo Unia Leszno - Truly.work Stal Gorzów
28.06. Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno
03.07. Speed Car Motor Lublin - Fogo Unia Leszno
10.07. Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudziądz
31.07. Fogo Unia Leszno - ROW Rybnik
09.08. Stelmet Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno
23.08. Fogo Unia Leszno - Forbet Włókniarz Częstochowa
06-13.09 Półfinały
20-27.09 Finały

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Koszykarze Timeout Polonii 1912 Leszno aż cztery ostatnie mecze rozegrali na wyjazdach. Dwukrotnie wracali z tarczą, dwukrotnie na tarczy. Pokonali Sokoła Łańcut (87:89) i ekipę z Pruszkowa (80:86), a przegrali z GKS-em Tychy (92:82) oraz z
Czarnymi Słupsk (90:84). Po 13 spotkaniach zajmują miejsce w środku pierwszoligowej tabeli. Budujące jest to, że gra, a szczególnie waleczność podopiecznych
Radosława Hyżego, może się podobać.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
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Świat w pigułce
Wróćmy jeszcze na chwilkę do 2019 roku. Okazuje się bowiem, że grudzień był jednym z najciekawszych miesięcy pod względem wydarzeń na świecie. Sztuczna granica, statek wikingów, tysiące małych kałamarnic oraz niezwykle groźni przestępcy
z Kostaryki - brzmi interesująco, nieprawdaż?
Dwie granice fińsko-rosyjskie
Znajdujemy się niedaleko miasta Wyborg w północnej części Rosji. Wokół
bezkresne łąki oraz tabliczka informująca nas o granicy z Finlandią. Nasza
droga trwa. Po kilkunastu minutach
jazdy samochodem docieramy do…
granicy rosyjsko-fińskiej. Znowu? Coś
nie tak? Na początku grudnia rosyjska straż graniczna zatrzymała mężczyznę, który stworzył fałszywy punkt
graniczny niedaleko Wyborga. Wkrótce okazało się, że na co dzień trudnił się
przemytem imigrantów z Azji. W trakcie przesłuchania mężczyzna zeznał,
iż kilka dni wcześniej nawiązał kontakt
z czterema osobami z Azji Południowej.
Zaoferował, że pomoże im się dostać
na teren Unii Europejskiej, prawdopodobnie do Skandynawii. Granica fińsko
- rosyjska jest dość dobrze chroniona.
Mężczyzna postanowił nie ryzykować
i niedaleko Wyborga ustawił fikcyjny
znak granicznych. Gdy dotarli do tego punktu, przemytnik oświadczył, że
znajdują się już w Finlandii i dalej pomogą im już fińskie służby imigracyjne. Wcześniej zażądał za pomoc 10.000
euro. Zanim przewodnik zdołał uciec,
został zatrzymany przez rosyjską straż
graniczną. O dalszych losach mężczyzny napiszę, gdy zostaną mu postawione zarzuty.

Przeprowadzka latarni morskiej
Rubjerg Knude to duńska latarnia morska zlokalizowana na klifie w gminie
Hjorring. Została zbudowana w latach
1899-1900 i mierzy aż 23 metry wysokości. Funkcjonowała aż do 1968 roku, kiedy to musiała zostać zamknięta
ze względu na zasypywanie podstawy
budynku piaskiem (w pobliżu znajdują
się wydmy). Od tego czasu pozostawała atrakcją turystyczną, jednak w 2002
roku podstawa budynku była już całkowicie zasypana piaskiem. Ponadto
znajdowała się praktycznie na samym
brzegu klifu. Duński rząd na początku 2019 roku podjął decyzję o przesunięciu latarni w głąb lądu. Przygotowania rozpoczęto już w październiku
od ustawienia specjalnej konstrukcji
z metalowych belek umieszczonych

na szynach. Oczywiście fundamenty
trzeba było zbudować od nowa. Konstrukcję przesuwano osiem metrów na
godzinę, aby zapobiec jej przewróceniu. Operacja trwała 10 godzin i łącznie kosztowała około 5 milionów koron duńskich (około 3 miliony złotych).
Rubjerg Knude zyskało także miano
skarbu narodowego.

Morskie odkrycie
Ronald Raasch to norweski nurek, który - wraz z załogą statku badawczego
REV Ocean - badał zatopiony podczas
II wojny światowej okręt. Nie spodziewał się jednak, że zaledwie 200 metrów od brzegu i 55 metrów pod wodą odkryje ogromny, pływający kokon
pełny malutkich, niewielkich kulek.
Wkrótce okazało się, że były to jajka
kałamarnicy z gatunku lllex coindetii.
Rozwój embrionalny trwa zazwyczaj
od 10 do 14 dni, natomiast samica składa najczęściej od 50.000 do 200.000
jaj. W jaki sposób? Niestety wciąż nie
wiadomo.

Statek pogrzebowy
Nor wegowie mają niesamowite
szczęście do odkrywania niezwykłych rzeczy. Na początku grudnia archeologowie z Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego
odkryli statek o długości około 16-17
metrów, który prawdopodobnie pełnił funkcję grobowca. Naukowcom
pomógł georadar o niezwykle wysokiej rozdzielczości. Co ciekawe, archeologowie zamierzali zbadać inny
rejon, jednak z powodu wolnego czasu postanowili prześwietlić jeszcze
sąsiednie grunty. Statek pochodzący
sprzed ponad tysiąca lat wciąż znajduje się pod ziemią, jednak prawdopodobnie kadłub jest w bardzo
dobrym stanie. Przy okazji odkryto także pozostałości domów, które mogły stanowić osadę wikingów.
Z powodu nadchodzącej zimy, statek będzie prawdopodobnie bardzo
dokładnie zbadany za pomocą georadarów i innych urządzeń, a dopiero
wiosną zostanie podjęta próba jego
odkopania.

Belgia rezygnuje z drobnych
Informacja ta z pewnością ucieszy
sprzedawców i kupujących. Rząd Królestwa Belgii podjął decyzję, że od grudnia przestanie bić jednocentówki oraz
dwucentówki. Produkcja monet o najniższych nominałach jest stosunkowo
droga. Jednocześnie są to najczęściej
gubione pieniądze, więc aby utrzymać ich stałą ilość w obiegu, mennica
narodowa musi je na bieżąco uzupełniać. Wszystkie ceny będą teraz zaokrąglane, choć rząd zachęca sprzedawców, aby końcówki cen ograniczać do
5 centów (np. 4, 95 lub 4,90). Wcześniej na podobny ruch zdecydowała się
Szwecja, Dania oraz Rosja. Nawiasem
mówiąc, podobny pomysł pojawił się
w Polsce kilka lat temu, jednak nic nie
wskazuje na to, że zostanie zrealizowany w najbliższym czasie.

Kostarykański przemytnik
Z okazji zbliżającego się końca 2019 roku kostarykańska policja opublikowała
raport dotyczący szeroko pojętej przestępczości. Dziennikarzy bardzo zaskoczył jeden z punktów, który dotyczył
liczby złapanych przemytników. W rubryczce były uwzględnione… zwierzęta.
Okazało się, że policja zatrzymała kota
oraz gołębia. W San Rafael de Alajuela w połowie roku złapano kota, który
próbował przemycić telefony na teren
więzienia. Akcja pościgowa była bardzo skomplikowana, ponieważ trwała aż pięć godzin. Kot bardzo szybko
uciekał, sprytnie omijając przeszkody.
Po pewnym czasie wślizgnął się do kanałów ściekowych. Dopiero tam został
złapany. Dokładnie w tym samym miejscu, ale nieco wcześniej, zatrzymano
gołębia, który na teren więzienia przemycał narkotyki. Ostatecznie obaj przestępcy uniknęli więzienia, jednak zostali surowo pouczeni przez policję.

Posterunek policji
w domu Hitlera
Kilka miesięcy wcześniej XVII wieczny
dom, w którym urodził się Adolf Hitler,
został przejęty przez austriacki rząd za
810.000 euro. Bardzo długo toczyła się

dyskusja, co należy z nim zrobić. Wyburzenie, z racji jego znaczenia historycznego, nie wchodziło w grę. Ostatecznie
uznano, że zostanie w nim utworzony
posterunek policji. Na początku 2020
roku jury złożone z ekspertów i urzędników wybierze projekt rekonstrukcji nieruchomości. Władze austriackie
podkreślają, że budynek ma stanowić
symbol ostatecznego pokonania narodowego socjalizmu i tryumfu prawa
oraz demokracji.

Estonia stawia
żądania Rosji
Rosja nie zerwała jeszcze stosunków
dyplomatycznych z Estonią, jednak jest
to bardzo prawdopodobne. Konflikt
między tymi państwami powstał, gdy
kilku ważnych polityków zażądało korekty estońsko-rosyjskiej granicy. Następnie minister spraw zagranicznych
Estonii Urmas Reinsalu oznajmił, że
nie ratyfikuje z Rosją traktatu granicznego zawartego w Tartu w 1920 roku.
Wypowiedź spotkała się z aprobatą wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych Marta Helme. Estonia żąda zwrotu wschodniego brzegu Narwy
z miastem Jaanilinn oraz rejonu Petserimaa. Należy podkreślić, że Estonia
jest jedynym państwem byłego bloku
wschodniego, który de facto nie uznaje
części swojej granicy z Rosją. Dyplomacja Finlandii w pełni poparła roszczenia
Estonii oraz zaoferowała swoją pomoc.

Cyrk i niedźwiedzie
Na koniec krótka, ale niezwykle ważna informacja. Pokazuje ona, że cyrk
nie jest miejscem dla niedźwiedzi.
W Ołońcu, na terenie rosyjskiej Republiki Karelii, w trakcie cyrkowego występu tresowany niedźwiedź rzucił się na
swojego opiekuna. Pracownicy cyrku
zostali zmuszeni do użycia paralizatora.
Oburzające było jednak to, że scena nie
była w żaden sposób odgrodzona od
publiczności i znajdowała się dosłownie kilka metrów od zdenerwowanego
zwierzęcia.
TEKST:
KAMIL DUDKA
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Kim jest podolog? Przypomnienie
oraz w dalszych etapach powstawanie tkanki ziarninującej, która jest odpowiedzią organizmu
na drażniący element, tj. paznokieć znajdujący się w unaczynionej tkance.

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

Podolog to specjalista (w Polsce jest zawodem paramedycznym) zajmujący się rozpoznawaniem, różnicowaniem zmian
w obrębie skóry i paznokci stóp,
ich pielęgnacją oraz przeprowadzaniem terapii, mających na celu przywrócenie funkcji w wyżej
wymienionych obrębach. Niejednokrotnie obraz stóp wskazuje
na zaburzenia w innych niż stopy
obszarach organizmu, w związku z tym współpracuje z lekarzami różnych specjalności oraz terapeutami, aby w holistyczny
sposób zaopiekować się Pacjentem i rozwiązać problem, z którym się zgłasza, na jak najdłuższy czas. Aby pokazać problemy
z którymi można zgłosić się do
podologa, przybliżę kilka najczęstszych, z którymi zgłaszają
się Pacjenci do mojego gabinetu.

Wrastający paznokieć
Jest to stan chorobowy, w którym dochodzi do naruszenia ciągłości skóry, powodując bolesność, rozwój stanu zapalnego

Odcisk

Często błędnie mylony z paznokciem wrastającym, choć
mający (ale nie zawsze - bo
w zależności od sytuacji)
wspólne mianowniki. Z paznokciem wkręcającym się
mamy do czynienia wówczas,
gdy płytka paznokciowa przybiera niewłaściwy kształt tzw.
rurki, tj. brzegi paznokcia opadają w dół, powodując zawijanie się paznokcia, zaciskanie łożyska podpaznokciowego
i w związku z tym często bolesność. Paznokieć wkręcający
i wrastający mogą występować
równocześnie.

Grzybica paznokci
Zainfekowana grzybami płytka najczęściej objawia się zmianą zabarwienia od jasnożółtego
do ciemnobrązowego, odłączeniem się od łożyska. W przypadku zmian zaawansowanych, kruchością i związanymi
z nią ubytkami paznokcia. Powyższe objawy powinny być
różnicowane ze zmianami
w przebiegu łuszczycy, skutkami urazów i wieloma innymi czynnikami, np. zmianami
pojawiającymi się na skutek
przyjmowania niektórych leków, inwazyjnego leczenia
i wpływem tego leczenia na cały organizm, m.in. na przydatki
skóry - paznokcie, itd.

Infekcje bakteryjne
Najczęstszą infekcją w obrębie
paznokci spotykaną w moim
gabinecie jest Pseudomonas
aeruginosa, nazywana również pałeczką ropy błękitnej.
Objawia się zmianą zabarwienia paznokcia od zielonego do
ciemnoniebieskiego i najczęściej towarzyszącej temu onycholizie, czyli odwarstwieniem
się paznokcia od podłoża.

Paznokcie przerosłe
Onychogryfoza, szponowatość
paznokci, są w ujęciu naukowym
nazwą przerostu paznokci, czyli nadmiernego ich pogrubienia.
Wspomnianym objawom towarzyszą najczęściej zmiana koloru paznokci na żółty do ciemnobrązowego, nieprzyleganie płytek
paznokciowych do łożyska. Zdarza się, iż towarzyszy temu infekcja grzybicza, choć sam przerost
paznokci z założenia nie jest z nią
związany. Pacjenci, zgłaszając się
do gabinetu z wyżej wymienionym problemem, najczęściej sugerują, iż mają problem grzybicy
paznokci. Często okazuje się to
bezpodstawnym założeniem.

Paznokcie pourazowe
Jak nazwa wskazuje – paznokieć
związany z urazem. Paznokcie
pourazowe mogą mieć różnoraki
wygląd. W zależności od wielkości urazu oraz czasu po urazie paznokieć pourazowy może cechować się:
- krwiakiem podpaznokciowym (zabarwienie czerwone do
ciemnobrunatnego)
- odwarstwieniem się paznokcia

od łożyska
- bruzdami poprzecznymi,
podłużnymi
- zniekształceniem
- spowolnieniem tempa wzrostu paznokcia

Pękające pięty
Jest to bolesna dolegliwość, zaczynająca się najczęściej od niewielkich pęknięć naskórka. Brak
odpowiedniej pielęgnacji skutkuje pogłębieniem się problemu,
prowadząc do bolesnych rozpadlin, ograniczając swobodne
chodzenie.

Paznokcie wrastające

Odciski, modzele
Są to obszary zrogowaciałego naskórka będące wynikiem
przeciążenia skóry w danym
miejscu. Punktowy, permanentny ucisk skutkuje powstawaniem czopa rogowego, formującego się najczęściej w kształt
kulki, bądź stożka – tzw. odcisk.
Modzel jest to zmiana pojawiająca się w efekcie przeciążenia na
nieco większym obszarze skóry;
tworzy gruby „plaster” zrogowaciałego naskórka. Obie zmiany
w początkowych fazach najczęściej nie dają dolegliwości bólowych. Z czasem dotkliwie ograniczają komfort chodzenia.
Na przedstawionych kolażach zdjęć przedstawiam rezultaty mojej pracy oraz
zaangażowania moich Pacjentów w zalecenia domowe.
Stan paznokci z jakimi zgłosili się Pacjenci – u góry oraz
po ukończonych terapiach –
na dole kolaży.

Paznokcie pourazowe

(6/2020)

Paznokcie wkręcające

Infekcja bakteryjna - strona lewa, infekcja grzybicza - strona prawa

Przerost płytki paznokciowej
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Aktualny stan spraw „frankowych” po wyroku TS Unii Europejskiej
korzyść kredytobiorców frankowych.
Obecnie można zatem zauważyć trend
zasądzania roszczeń zgodnie z żądaniami kredytobiorców. Posiłkując się stanowiskiem TSUE, polskie sądy, w wypadku
występowania w umowie klauzul niedozwolonych, orzekają bezskuteczność takich klauzul. W zależności od roszczeń
zgłoszonych przez kredytobiorcę, skutkuje to stwierdzeniem przez sąd nieważności
całej umowy kredytowej lub przyjęciem,
że od początku była ona umową o kredyt złotowy. W obu przypadkach konsument/kredytobiorca znajdzie się w sytuacji znacznie korzystniejszej, niż spłacając
kredyt zgodnie z brzmieniem umowy.
Za przykład rozstrzygnięcia, które stanowi doskonały obraz obecnej linii
orzeczniczej może posłużyć wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019
r. wydany w spawie o sygn. akt IV CSK
309/18. Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu wskazał, że przy ocenie czy
należy unieważnić umowę kredytu po stwierdzeniu klauzul abuzywnych należy brać pod uwagę ewentualne korzyści dla konsumenta.
Wybierając pomiędzy unieważnieniem

umowy, a utrzymaniem jej w mocy - jako umowy o kredyt złotowy - sąd musi
ocenić, które rozwiązanie będzie w okolicznościach danej sprawy dla kredytobiorcy korzystniejsze i to rozwiązanie
wybrać. Odnosząc się już do samych
klauzul abuzywnych (dotkniętych nieważnością), Sąd ocenił, że w rozpoznawanym przypadku obowiązek informacyjny nie został przez bank spełniony.
Ponadto zapisy dotknięte nieważnością
powinny na podstawie art. 3851 kc zostać z umowy usunięte, bez naruszenia
innych ważnych i zgodnych z prawem
elementów umowy. Usunięcie tylko nieważnych postanowień i utrzymanie pozostałych postanowień w mocy ma charakter sankcyjny wobec banku. Prowadzi
do konieczności wykonania umowy
w treści innej niż została zawarta – często daleko bardziej korzystnej dla kredytobiorcy. Bank, ponosząc karę za zastosowanie postanowień niedozwolonych,
pozostaje zobowiązany do wykonania
umowy, która jest dla niego dalece niekorzystna (np. wykonanie umowy kredytu przy założeniu że jest to kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR).

Biorąc pod uwagę, że konsumenci zaczynają sprawy frankowe wygrywać,
w sądach pojawia się coraz więcej spraw
„frankowych”, co spowoduje, że wydłużeniu ulegnie czas potrzebny na rozstrzygnięcie sprawy. Statystyki pokazują,
że tylko w okresie od czerwca do września 2019 r zostało wszczętych ponad 3
tysiące nowych spraw dotyczących kredytów we franku szwajcarskim.1 Spodziewać się można, że obecnie postepowań tych będzie jedynie przybywać.
Podsumowując, kredytobiorcy posiadający kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego,
powinni pospieszyć się z wszczęciem
postępowania przeciwko bankowi zanim ilość spraw, jakie wpływają do rozpoznania, całkowicie sparaliżuje sądy.

CWW Kancelaria Prawnicza Sp.k.
ul. Włodkowica 10/11
50-072 Wrocław
tel. 71 780 76 00
kancelaria@cww.pl

(7/2020)

Blisko trzy miesiące po wydaniu przez
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie kredytu frankowego Państwa
Dziubaków, Sądy zaczynają wydawać
pierwsze orzeczenia uwzględniające stanowisko TSUE.
Należy zauważyć, że dzień 3 października 2019 r. stał się kamieniem milowym,
punktem, który w batalii przeciwko bankom zmienił punkt ciężkości i doprowadził do stanowczej poprawy sytuacji
kredytobiorców mających zobowiązania we frankach. Od wyroku TSUE polskie sądy powszechne zaczęły częściej
rozstrzygać na korzyść kredytobiorców
frankowych – potwierdzając zasadność
roszczeń kierowanych przeciwko bankom. Wyrok TSUE w swojej istocie wskazał, jak należy badać treść umów kredytowych i jak podchodzić do kwestii
zawartych w nich klauzul niedozwolonych. Ta wskazówka zdaje się być obecnie bardzo poważnie traktowana przez
system polskiego orzecznictwa. Aktualnie wydawane są wyroki w sprawy
wszczętych już jakiś czas temu, które
w zdecydowanej większości zapadają na

Rwa kulszowa

tj. drętwienie tej okolicy a także mrowienie palców i stóp. Choroba ta utrudnia chodzenie, symptomy może nasilać
długotrwałe chodzenie i siedzenie, natomiast łagodzi je pozycja leżąca.
Czynniki zwiększające ryzyko powstania
rwy kulszowej to wiek, siedzący tryb życia,
praca fizyczna w nieodpowiedniej pozycji,
niewłaściwa dieta, nadwaga, ciąża.
By zdiagnozować rwę kulszową, należy

wykonać badanie
palpacyjne (dotykiem), badania funkcjonalne, w tym
specjalistyczny test
Lasequa. Dodatni
wynik testu może
potwierdzić tę chorobę. Należy wykonać badania RTG ,
by określić dokładną
przyczynę, a niekiedy i rezonans magnetyczny, w celu
wykluczenia nowotworu i dyskopatii.
Leczenie zależy od
nasilenia bólu a także przyczyny, która
go wywołuje.
Fizjoterapia oferuje wiele możliwości leczenia tego schorzenia. Skupia się głównie na kinezyterapii, terapii manualnej i fizykoterapii.
Fizjoterapeuta zaleca ćwiczenia w różnych pozycjach, obejmują one mięśnie
pośladkowe, brzucha, grzbietu i kończyn górnych oraz dolnych. Najważniejszą zasadą ćwiczeń jest ich taki dobór,
by nie wywoływać dodatkowego bólu

u pacjenta. Uczy też właściwej pozycji
podczas wykonywania czynności dnia
codziennego (np. podnoszenia ciężkich
przedmiotów). Dołącza się masaż klasyczny, rozluźniający napięte struktury.
Dodatkowo wspomaga się terapię ultradźwiękami, prądami (galwanizacja,
TENS), polem magnetycznym i głęboką
oscylacją. Na koniec terapii możliwe jest
naklejenie tapów (tejpów), które właściwie naklejone podtrzymują proces
leczenia rwy kulszowej. Kompleksowe
postępowanie fizjoterapeutyczne przynosi doskonałe rezultaty.
Holistyczne podejście do terapii chorego, kiedy to bierze się pod uwagę wszystkie aspekty
życia, zapewnia sukces terapii.
DR N. MED. MARCIN BŁASZKOWSKI

Dermatologia & Limfologia
Medycyna Estetyczna & Podologia
Fizjoterapie & Dietetyka
ul. Starozamkowa 18a, 64-100 Leszno
tel. 609-304-077, 65 525-10-00
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Jest dolegliwością wywołaną podrażnieniem
nerwu kulszowego, który jest największym nerwem w ciele człowieka. Przyczyną choroby
jest ucisk na ten nerw
przez struktury otaczające, np. wypuklinę krążka międzykręgowego,
zwapnienie, narośl kostną lub tkankę otaczającą w stanie zapalnym.
Może również być wynikiem dysfunkcji stawów
kręgosłupa, bądź stawu
krzyżowo – biodrowego.
Wyróżniamy dwa rodzaje rwy – ostra (trwająca 4
– 8 tygodni) i przewlekła
(długoterminowa, czasami wymagająca zabiegu operacyjnego).
Do głównych objawów rwy kulszowej
należy ból pochodzenia nerwowego,
występujący w dolnej części pleców,
przechodzący przez mięsień pośladkowy i promieniujący do tylnej części
kończyny dolnej. Czasami odczuwany jest nawet poniżej kolana. Mogą się
pojawić również objawy towarzyszące,
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Humor
na styczniowe dni

Różnice między kobietą a mężczyzną:

Kobieta wychodzi za mąż mając nadzieję, że
facet się zmieni, czego ten nie robi. Mężczyzna żeni się mając nadzieję, że kobieta się
nie zmieni, co ta znienacka robi.
Do kobiety należy ostatnie słowo w każdej
kłótni. Wszystko, co powie później facet, jest
początkiem nowej kłótni.
Kobieta martwi się o przyszłość dopóki nie
wyjdzie za mąż. Mężczyzna nie martwi się o
przyszłość dopóki się nie ożeni.
Mężczyzna sukcesu to taki, który odnosi sukcesy w życiu zawodowym. Kobieta sukcesu
to taka, która takiego mężczyznę znajdzie.
Kobieta wie wszystko o swoich dzieciach.
Wie o kolegach, ulubionym jedzeniu, skrywanych obawach, marzeniach i snach. Mężczyzna w pewnym stopniu jest świadomy,
że w jego domu mieszkają jacyś mali ludzie.
Kobieta wystroi się do wyjścia na zakupy,
podlewania kwiatków, wyjścia ze śmieciami, odebrania telefonu, przeczytania książki
i odebrania poczty. Facet wystroi się na ślub i
ewentualnie na pogrzeb.
Facet budzi się wyglądając tak samo dobrze
jak wtedy, kiedy kładł się spać. Kobiety z jakiegoś powodu psują się w ciągu nocy.
Dzieci podchodzą do hrabiego spacerującego po parku i wskazując na zamek pytają:
- Czy pan mieszka w tym zamku?
- Tak.
- A czy tam nie ma żadnego straszydła?
- Nie ma. Jestem jeszcze kawalerem.
:-)
Na stołówce studenckiej dosiada się młody studencik do stołu, przy którym obiad je
profesor.
- Orły nie przywykły jadać z prosiętami... stwierdza spokojnie profesor wachlując łyżką zupę.
- O, przepraszam panie profesorze! - stwierdza student zabierając swój talerz i dodając
- już odfruwam!

Przychodzi baba do lekarza.
- Panie doktorze, jestem chora na sklerozę.
- Od kiedy?
- Co od kiedy?
:-)

łatwe

:-)

Żona do męża:
- Nie twierdzę, kochanie, że twoja mama źle
gotuje, ale zaczynam rozumieć dlaczego
twoja rodzina modli się przed obiadem!
:-)
Funkcjonariusz policji wodnej na brzegu jeziora dobrze znanego z doskonałych warunków wędkarskich zatrzymał faceta z dwoma
wiadrami ryb:
- Czy ma pan pozwolenie na łowienie ryb w
tym miejscu?
- Ależ proszę pana, to są udomowione rybki!
- Udomowione?!
- Tak, co wieczór wyprowadzam te właśnie
ryby na spacer w tym jeziorku, żeby sobie
popływały. Później gwiżdżę i na ten gwizd
one same wpływają do mojego wiadra.
- Co mi pan kit wciskasz! Żadna ryba tego
nie potrafi.
Facet popatrzył chwilę na funkcjonariusza,
po czym powiedział:
- Wobec tego zademonstruję panu. Udowodnię, że to prawda!
- Dobra, pokazuj pan, ale bez żadnych
numerów.
Facet wlał więc zawartość wiader do jeziora,
postawił je na ziemi i stoi. Policjant stoi obok
zaciekawiony:
- No i co?
- Jak to co?
- Zawoła je pan, czy nie?
- Zawoła kogo?!
- No, ryby!
- Jakie ryby?
:-)
Kontrola Legalności Pracy wypytuje w Holandii Polaka (po holendersku):
- Mówi pan po holendersku?
- Tak trochę.
- A ma pan pozwolenie na pracę?
- Oczywiście, mam.
- A pana kolega, ten tam w pomidorach, też
ma?
- Naturalnie, też ma.
- Mógłby go pan zawołać?
- Oczywiście. JÓÓÓZEEEK! UCIEKAAAAJ!

średnie

Facet ma w łazience 6 rzeczy: szczoteczkę i
pastę do zębów, piankę i maszynkę do golenia, mydło, ręcznik. Kobieta przeciętnie ma
w łazience na wyposażeniu 337 przedmiotów, z czego facet poprawnie jest w stanie
zidentyfikować 20.

Sudoku

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)

Baran (21.03-19.04)

Niestety gwiazdy w tym miesiącu mogą sprawić, że będziesz miał problem z realizacją swoich planów. Nie podejmuj pochopnych decyzji dotyczących twojego
życia uczuciowego, pamiętaj że słowa bolą bardziej niż czyny. W sferze finansów
możesz liczyć na drobną poprawę, ale lepiej będzie dla ciebie, kiedy nauczysz się
oszczędności, odkładaj na czarną godzinę.

Byk (20.04 - 20.05)

Za wszelką cenę będziesz chciał ruszyć z kopyta, najpierw starannie ułóż sobie
plan działania, bo sam się pogubisz w tym co chcesz osiągnąć. W sferze zawodowej będziesz musiał się wykazać nie lada dyplomacją. Nie zawsze ty masz rację.
W finansach uważaj na nagłe wydatki, bliska osoba z twojego otoczenia będzie
chciała cię wykorzytać, nie dawaj jej pieniędzy.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Zbyt wiele planów kłębi się w twojej głowie, wyciagni z nich te najważniejsze dla
ciebie i dopiero zacznij je realizować. Na pewne rzeczy reagujesz przesadnie emocjonalnie, nie bierz wszystkiego tak mocno do siebie. W finansach poprawa, ciesz
się nią, uda ci się spłacić więcej zobowiązań niż się spodziewałeś, co pozwoli ci na
wcześniejsze ich zamknięcie.

Rak (21.06 - 22.07)

Styczeń będzie miesiącem konwersacji, będziesz bardziej skory do załatwiania
spraw na spokojnie, bez zbędnych negatywnych emocji. Gwiazdy teraz będą trzymać cię w silnym trygonie intuicji, odkryjesz, że masz większy wpływ na ludzi niż
zwykle. Żeby ogarnąć swoje obowiązki zrób sobie listę spraw do załatwienie i wybierz tylko te najważniejsze. Nie porywaj się z motyką na słońce.

Lew (23.07 - 22.08)

Nie bój się nowości, w które ten miesiąc będzie obfitował. Bądź prawdziwym królem
i podejdź do tego z podniesionym czołem. Masz wrażenie, że twój partner zawodzi cię
na każdym kroku, zwłaszcza jeśli chodzi o branie odpowiedzialności za wasz związek.
Nie skreślaj tej relacji, wykaż się wyrozumiałością i cierpliwością, zawsze można wszystko
naprawić, wystarczy tego chcieć.

Panna (23.08 - 22.09)

Nie obawiaj się emocji, które tobą targają. Możesz je zamienić na działanie twórcze, ale żeby to miało się stać potrzebujesz czasu i refleksji. Jesli będziesz miał do
podjęcia jakieś ważne decyzje, przemyśl je trzy raz, jeśli zajdzie potrzeba skonsultuj swoje zdanie z osobami najbliższymi. Miesiąc pisze się rownież pod znakiem
sukcesów finansowych.

Staniesz przed wyborem, co jest dla ciebie najważniejsze, będziesz musiał przewartościować swoje przekonania. Pewne wydarzenia i nowi ludzie, którzy się pojawią w twoim otoczeniu otworzą ci oczy na rzeczy niemające dla ciebie wcześniej
żadnego znaczenia. Możesz odnaleść w sobie potrzebę zdobywania wiedzy i samokształcenia swojego charkteru.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Masz wrażenie, że stoisz w miejscu i nie możesz w żaden sposób się wyrważ z tego marazmu. Najwyższa pora spojrzeć na siebie i swoje życie z pewnego dystansu,
nagle wszystko zacznie się układać szybciej niż być przypuszczał. Nie skupiaj swojej uwagi na przeszkodach, które mogą się pojawić, odnajduj we wszystkim co cie
spotyka pozytywną stronę.

Strzelec (22.11 - 21. 12)

Czemu patrzysz na siebie tak krytycznie? Wszystko co się dzieje w twoim życiu, nie dzieje się bez przyczyny. Zawsze możesz wszystko zacząć od nowa. Na spokojnie, bez złości i presji innych. Jeśli masz wątpliwości, zastanów się jakie cechy masz najmocniejsze
i wzmacniaj je, nad słabszymi popracuj, a zobaczysz że wszystko będzie miało sens i będzie się układać po twojej myśli.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Twój partner może się pozytywnie zaskoczyć, siłą uczuć jaką ci okazuje, nie odtrącaj tego. Z natury jesteś powściągliwy, ale tym razem daj się ponieść namiętności.
Poczujesz się jakby ciężar spadł z twoich ramion. Pod względem finansów zastanów się gdzie można obciąć koszty, może przydałoby się zrezygnmować z kolejnego abonamentu.

Wodnik (20.01 - 18. 02)

W tym misiącu zdecydowanie zwolni swoje poczynania. Pamiętaj na wszystko jest
czas i miejse. Tobie niestety zaczynają mieszać się priorytety. Sprawisz radość rodzinie poświęcając jej trochę więcej czasu. Możecie już zaplanować wakacyjny
wyjazd. Twoje finanse wcale nie ucierpią na tym że mniej czasu będziesz spędzał
w pracy, popraw stosunki z przyjaciółmi.

Ryby (19.02 - 20.03)

Miesiąc rozpocznisz na luzie, bez gonitwy za terminami. Postaraj się do wszystkiego
podchodzić z dystansem. Zainwestuj swój czas w przebywanie z najbliższymi i przyjaciółmi. Twój świat to rodzina i znajomi tu czujesz się najlepiej i tu szukaj wytchnienia. Korzystaj z ich pozytywnej energii. W finansach znaczna poprawa.

Horoskop klasyczny na styczeń 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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W paradokumentach trzeb
- Praca na planie zdjęciowym jest dynamiczna i mocno obciążająca, ale przynosi satysfakcję - mówi Natalia Marok z okolic Leszna, którą można
oglądać w polskich serialach paradokumentalnych. Ostatnio pojawiła się w "Trudnych sprawach". To już jej trzeci występ w takich produkcjach.
- Jesteś urodzoną aktorką, więc koniecznie musisz pójść na ten casting - tak trzy
lata temu powiedziała do Natalii Marok
jej siostra, gdy okazało się, że w Lesznie będą poszukiwać osób do udziału w popularnych w telewizji serialach
paradokumentalnych.
- To ona namówiła mnie, żebym spróbowała swoich sił i zaprezentowała się
przed gronem oceniającym - wspomina N. Marok i dodaje: - Podobnie jak inni uczestnicy dostałam rolę do odegrania i musiałam improwizować, a ekipa
sprawdzała, jak czuję się przed kamerą. To było jakieś bardzo angażujące wystąpienie, aby producenci mogli przekonać się, czy potrafię wyrażać emocje
- opowiada.
Najpewniej występ w wykonaniu Natalii
Marok bardzo spodobał się podczas castingu, bo już kilka dni później z produkującej paradokumenty firmy Tako Media
otrzymała telefon. Propozycja była krótka: główna rola w jednym z odcinków

serii "Sekrety sąsiadów", opowiadającym - jak sama nazwa wskazuje - o różnych relacjach międzysąsiedzkich. Zgodziła się bez wahania, bo przecież zawsze
chciała się sprawdzić w jakiejś roli filmowej i zobaczyć jak taka produkcja wygląda "od kuchni".
- Zawsze myślałam, że aktorzy czytają swoje kwestie z kartki, ponieważ wielu z nich odgrywało swoje role w bardzo specyficzny sposób, jakby mieli ten
tekst gdzieś za kamerą i mogli z niego
korzystać w trakcie nagrań. Na szczęście okazało się, że tak nie jest i mogłam udowodnić sobie, że można to zrobić zupełnie inaczej. Myślę, że chyba
mi się to udało - tłumaczy w rozmowie
z "Leszczyniakiem".
Uderzyło ją, że poszczególne sceny powstają niechronologicznie. Te najbardziej wymagające kręcone są w pierwszej kolejności i bywa tak, że ostatnia
scena w filmie jest pierwszą, którą trzeba
odtworzyć na planie. Być może wynika
REKLAMA

Natalia Marok marzy, aby w przyszłości otrzymać bardziej wymagającą rolę.
to z faktu, że produkcja paradokumentu jest dla aktorów-amatorów pracą
wyczerpującą.
- Trzeba się bardzo emocjonalnie zaangażować i samemu poradzić sobie z wyobrażeniem, jak dana rola miałaby wyglądać. Przecież nikt nie uczył nas tego
w szkole teatralnej - precyzuje. - Jeden
półgodzinny odcinek paradokumentu powstaje od dwóch do trzech dni. Logistycznie wszystko musi być dopięte na ostatni
guzik, gdyż zdjęcia kręcone są w różnych
miejscach - wynajmowanych mieszkaniach, lokalach albo w terenie. Zdarza
się, że poszczególne ujęcia trzeba poprawiać nawet kilkanaście razy. Czasami coś

nie wyjdzie z dźwiękiem, innym razem
któryś z aktorów nie tak odegra swoją rolę, a kiedy indziej nad głową przeleci samolot, albo akurat pojawi się zbyt intensywny hałas ze strony przejeżdżającego
w pobliżu samochodu. Poza tym obsługa
musi pamiętać nawet o takich detalach,
jak właściwie ustawione zegary w mieszkaniach. Przy nagrywaniu kolejnych dubli godzina musi być wciąż taka sama.
Nagrywanie scen z aktorami amatorami
jest dla niej przyjemną pracą. Wiele zależy jednak od producenta. Niektórzy wymagają, aby odegrać scenę na podstawie
tekstu wyuczonego słowo w słowo, inni pozwalają na improwizację. Wszystko
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ba umieć okazywać emocje

ROK?
GDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ NATALIĘ MA
ane przede wszystkim na
Seriale paradokumentalne są emitow
Odcinki dostępne są też za
kanałach związanych z Grupą Polsat.
TV. Natalia wystąpiła w:
darmo w serwisie streamingowym ipla
"Sekrety sąsiadów" - odcinek 43
"Oszukane" - odcinek 20
"Trudne sprawy" - odcinek 911

Na planie zdjęciowym jednego z odcinków serialu paradokumentalnego. Tak to wygląda "od kuchni".

wystąpiła w "Trudnych sprawach". Tym
razem wcieliła się w rolę kobiety, próbującej ochronić swoją młodszą siostrę
przed oszustem matrymonialnym, którego celem jest okradanie kobiet. Odcinek
ten nagrywany był między innymi w Krakowie na Kopcu Kościuszki, w siedzibie
radia RMF FM, a wystąpił w nim prezenter Daniel Dyk.
- Bardzo dobrze poradził sobie z rolą ocenia N. Marok.
Natalia zdradza, że dzień spędzony na
planie jest bardzo męczący. Wynika to
z intensywności pracy i wielogodzinnego nagrywania. Nie jest to proste zadanie
dla osoby, która nie pracuje w tym zawodzie na co dzień. Udział w paradokumentach nie przynosi wielkich zysków, ale za
to jest niesamowitą przygodą.
- Mam obycie przed kamerą i czuję się w jej
obecności swobodnie, chociaż - co muszę
przyznać - nie lubię oglądać odcinków ze
swoim udziałem. Jestem wobec siebie bardzo krytyczna. Marzy mi się jednak, aby kiedyś otrzymać jakąś poważniejszą i bardziej
wymagającą rolę - kończy N. Marok.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

ZDJĘCIA: 3 X ARCHIWUM PRYWATNE
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...oraz na telewizyjnym ekranie w już gotowej produkcji.
zależy też od formuły paradokumentu,
a czasu na zapoznanie się z materiałem
pozostaje niewiele.
- Do tej pory zagrałam w trzech produkcjach, chociaż telefony z propozycjami dostaję bardzo często. Niestety, jestem ograniczona czasowo, gdyż mam swoją pracę,
a udział w serialach traktuję bardziej w kategoriach rozrywki. Zdjęcia kręcone są najczęściej we Wrocławiu, gdzie znajduje się
siedziba firmy - opowiada N. Marok.
Najtrudniejsze dla Natalii jest okazywanie realnych emocji na ekranie, bo to
trochę jak oddawanie widzowi cząstki siebie, odsłanianie przed nim swojej

osobowości. Wymaga to dużego skupienia i determinacji. Równie trudne jest nagrywanie tak zwanych "setek".
- To znana widzom paradokumentów
opowieść do kamery o tym, co dzieje się
w serialu - objaśnia.
W paradokumencie "Oszukane" zagrałą
rolę przyjaciółki i prawej ręki pani prezes
dużej firmy. Odcinek opowiada o tym, że
szefowa ma problemy, a ona wysyła ją do
terapeuty. Okazuje się jednak, że terapeuta ma nieczyste intencje, bo jest w zmowie z przyjaciółką prezeski. Cel jest taki,
aby przejąć kontrolę nad firmą.
We wrześniu tego roku Natalia Marok
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Maszt pierwszym
elementem
nowego systemu
Nadleśnictwo Karczma Borowa modernizuje system obserwacji
przeciwpożarowej lasu. W przyszłym roku - ze względu na trudne
warunki pracy - na dostrzegalni w Trzebani ludzi zastąpią kamery,
a sygnał będzie przesyłany drogą radiową do planowanego punktu alarmowo-dyspozycyjnego.

P

od koniec lata w siedzibie Nadleś- żona w odległości prawie 18 kilometrów
nictwa Karczma Borowa posta- od Karczmy Borowej. W jej przypadku
wiono czterdziestometrowy maszt. sygnał monitoringu będzie przekazywaW przyszłym roku zostaną zainstalowa- ny do punktu alarmowo-dyspozycyjnego
ne na nim urządzenia, które będą prze- przez obiekt w Trzebani.
chwytywać sygnał wizyjny z dostrzegalni - Położenie dostrzegalni w Trzebaprzeciwpożarowej w Trzebani. Dziś w tak ni i Krzyżowcu pozwoli na utrzymanie
zwanym okresie akcji bezpośredniej, czy- transmisji w dobrej jakości - tłumaczy J.
li od wiosny do początku jesieni, obser- Napieralski.
wacje z wieży prowadzi człowiek.
Obiekt w Trzebani, który zostanie podda- Praca na dostrzegalni jest monoton- ny modernizacji, nie ma dostępu do siena i trudna ze względu na warunki panu- ci energetycznej. Z tego powodu będzie
jące do góry. Konstrukcja jest metalowa wyposażony we własne źródło zasilania
i w okresie letnim bardzo się nagrzewa. w postaci paneli słonecznych.
Poza tym wymaga wchodzenia i schodzenia z dostrzegalni, co niesie za sobą doTEKST I ZDJĘCIE:
datkowe niebezpieczeństwo dla obserŁUKASZ DOMAGAŁA
watorów. Zainstalujemy
w tym miejscu kamery, co
umożliwi kontrolę przeciwpożarową już nie z obiektu,
lecz z wygodnego, klimatyzowanego pomieszczenia
- mówi Jacek Napieralski,
nadleśniczy Nadleśnictwa
Karczma Borowa.
Operatorzy zasiądą w planowanym punkcie alarmowo-dyspozycyjnym, który
zostanie utworzony w specjalnie zaadaptowanym na
ten cel pomieszczeniu w siedzibie nadleśnictwa. Będzie
on położony w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanego masztu. Na
szczycie konstrukcji zainstalowane będą anteny odbiorcze, przechwytujące
sygnał z oddalonej o 3 kilometry dostrzegalni w Trzebani. Nadleśniczy zapewnia,
że cały system będzie działać
do końca 2020 roku, a w niedalekiej przyszłości włączona zostanie do niego również
zautomatyzowana dostrzegalnia w Krzyżowcu, poło- Jacek Napieralski przy nowej wieży.

W Lesznie
powstaje
lotniczy ośrodek
radiokomunikacyjny
Na południowych
obrzeżach miasta,
w strefie ekonomicznej
I.D.E.A., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomi ośrodek
radiokomunikacyjny.

S

trunobetonowy maszt
o wysokości 48 metrów został ustawiony pod koniec listopada. Tuż
obok niego znajduje się kontener z niezbędnym zapleczem
technicznym.
- Nowy ośrodek ma zapewnić lepsze pokrycie sygnałem
w przestrzeni powietrznej. Będzie służył łączności pomiędzy
kontrolerami ruchu lotniczego
a załogami statków powietrznych - mówi w rozmowie
z "Leszczyniakiem" Paweł
Łukaszewicz, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi
Powietrznej.
Budowany obiekt będzie obsługiwany zdalnie, bez konieczności stałej obecności
pracowników. Podobne ośrodki radiokomunikacyjne wykorzystywane są także w innych
krajowych lokalizacjach.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Co słychać w technologicznym światku?
Jesteśmy po Bożym Narodzeniu, pewnie część spośród Was odłożyło jakieś zaskórniaki, a niektórzy zastanawiają się, jaki gadżet warto
kupić. Sprawdzamy, na co interesującego możemy natrafić.
jak smartfon z dołączonym drugim ekranem, który można odłączyć. Specyfikacja,
jak na telefon z serii flagowej, topowa. Warto wspomnieć o wysokiej normie odporności urządzenia i przetworniku dźwięku, który
powoduje, że LG G8X jest jednym z najlepiej brzmiących smartfonów na rynku.
Zresztą nie tylko ten model.

Może tak e-modlitwa?
Piekło zamarzło? Nie. To niebo otwiera się na technologie. Kto by pomyślał,
że zamiast tradycyjnego różańca w postaci paciorków z plastiku czy drzewa
różanego, katolicy będą używać e-różańca wprowadzonego do użytku przez
Watykan? Urządzenie, bo tak należy nazwać tę odmianę różańca, zaopatrzone jest w dziesięć koralików oraz krzyż,
który stanowi element elektroniczny. Podobno to w nim przechowywane są informacje, a e-różaniec można podłączyć
bezprzewodowo do smartfonu, parując
go ze specjalną aplikacją. W niej znajdują się modlitwy i rozważania. Urządzenie otrzymało normę odporności na kurz
i wodę, ma stację dokującą do ładowania
i można go używać razem z iPhonami
lub smartfonami na Androidzie. Główna
zaleta - sprawdza intensywność modlitw.
Cena: około 400 złotych.

Telefon dla żądnych spokoju
Tutaj nie chodzi o mnogość funkcji,
wielkie ekrany i super rozdzielczość - to
ma być telefon spokoju. Mudita Pure to

"Pozamiatają" rynek?

Motorola Hyper One
telefonu przy połączeniu z siecią telefonii komórkowej). Urządzenie, chociaż
bardzo proste, ma być wykonane z materiałów wysokiej jakości. Jest adresowane
do wszystkich zabieganych, którzy z jednej strony potrzebują łączności ze światem, a z drugiej chcą się pozbyć rozkrzyczanych funkcji społecznościowych. Taki
dobry wybór dla biznesmena. Jedynym
mankamentem sprzętu jest cena. Podobno
ma on kosztować 1500 złotych.

Motorola ujawniła nowy model
Najnowsza Motorola, kryjąca się pod nazwą One Hyper, wygląda interesująco.
Ma ekran o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ (ostry i szczegółowy
obraz). W wyświetlaczu nie ma otworu
na aparat. Dlaczego? Bo sprzęt otrzymał
wysuwany moduł aparatu, który podobno
jest zabezpieczony przed upadkiem i sam
potrafi się schować. Sprzęt został wyposażony w procesor Snapdragon 675 i system operacyjny Android 10. Warty odnotowania jest także moduł szybkiego
ładowania o mocy 45 W. Urządzenie może kosztować około 1500 złotych.

Fold w odsłonie drugiej?

Mudita Pure
małe i nic niemające urządzenie. Jego
zaletą mają być ekran w technologii e-ink (czyli e-papieru), trwałość (rozumiana między innymi poprzez możliwość
wymiany części) oraz niespotykanie niski współczynnik SAR (promieniowanie

W pierwszym kwartale 2020 roku mają zostać pokazane smartfonowe nowości z flagowej linii S. Zaprezentowana zostanie jedenasta odsłona wyczekiwanych
smartfonów producenta z Korei Południowej. Być może wówczas pokazany
zostanie też następca pierwszego składanego Galaxy Folda, który podobno miałby być o wiele tańszy niż jego pierwsza
odsłona. No to czekamy, co takiego wymyślił producent.

"Składak" w wersji LG
Co jak co, ale do tej pory chyba najlepszy,
a może lepiej byłoby napisać: najmniej awaryjny w części ekranowej "składany" smartfon, zaprezentowała firma LG. Urządzenie z dodatkiem Dual Screen to nic innego

To może być strzał w dziesiątkę. Xiaomi regularnie bombarduje rynek nowymi modelami urządzeń. Tym razem na tapecie Redmi K30. Urządzenie ma kosztować około
1500 złotych, ale - jak na tę cenę - ma topowe podzespoły. Zastosowano w nim procesor Snapdragon 765G, a tył urządzenia
ma mieć szklane wykończenie. To w ostatnich czasach dość niespotykane rozwiązanie
w średniej półce cenowej. Do tego dochodzi
gigantyczna bateria o pojemności 4500 mAh
z ładowaniem o mocy 30 W. Jest opcja, że
z taką ceną i przy tych parametrach Xiaomi
po raz kolejny "pozamiata" rynek.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Katarzyna
Mencel-Zielińska
Z podróży przywożę …
...przede wszystkim mnóstwo pięknych wspomnień i dużo zdjęć. Lubię poznawać nowe smaki, więc chętnie próbuję lokalnych potraw, przywożę zawsze jakieś
egzotyczne przyprawy i lokalną muzykę. Mam też w biurze sporą kolekcję piasków z plaż i pustyń całego świata.

Pogodna, niepoprawna optymistka, swym uśmiechem zaraża innych.
Rodowita leszczynianka, nie wyobraża sobie życia w innym miejscu, ma wykształcenie humanistyczne, ekonomiczne i pedagogiczne, jednak jej wielką
pasją była zawsze turystyka, więc z zamiłowania do niej uczyniła swój zawód.
Od 20 lat właścicielka biura podróży „Eurotop”, jednego z najdłużej działających w Lesznie. Sama dużo podróżuje, odwiedziła już większość krajów europejskich i różne kontynenty, a swoją praktyczną wiedzą dzieli
się z klientami, udowadniając, że droga z biura podróży do wymarzonych wakacji nie musi być długa. Leszczyniacy znają ją z wielu publikacji
prasowych na temat miejsc idealnych na wakacje, chętnie wspiera też
różne lokalne inicjatywy społeczne.

Moje życiowe motto…
Zawsze w walizce mam…
...aparat fotograficzny i drobiazgi do rozdania dzieciom na miejscu. To wzruszające jak niesamowitą radość może spowodować zwykła piłka. Zawsze powtarzam, że dzieci z krajów europejskich powinny
raz w życiu odbyć podróż do naprawdę biednego
kraju, by docenić, jak mają dobrze. W pamięci mam
obrazek dzieci bawiących się na plaży „piłką” zrobioną z zebranych na niej i związanych wodorostów…

W swojej pracy najbardziej lubię…
...swoją pracę! Myślę, że mam to szczęście, że robię to, co lubię i mogę łączyć swoją pasję z pracą. Cenię sobie bezpośredni kontakt z ludźmi, wsłuchuję się w ich
oczekiwania i cieszę się, kiedy mogę spełnić ich wakacyjne marzenia. Tysiące zrealizowanych marzeń, podziękowania i uśmiechy – bezcenne. Wkrótce świętować
będziemy jubileusz 20-lecia naszego biura i najbardziej cieszy fakt, że mamy stałych Klientów, którzy są z nami od samego początku.

Na bezludną wyspę zabrałabym …
...kogoś do towarzystwa. Lubię siebie, ale zawsze jest przyjemniej z kimś oglądać
świat. Kocham ludzi i podróże – bez jednego i drugiego nie potrafię żyć.

Turyście, który jest pierwszy raz
w Lesznie poleciłabym…
...spacer po starówce, gdzie ulokowałam nasze biuro i odwiedzenie Bazyliki
Mniejszej św. Mikołaja – przepiękne barokowe wnętrze i długa historia przynoszą
refleksję, że tak naprawdę jesteśmy tu tylko na chwilę.

...to umieć w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji znaleźć coś pozytywnego, cieszyć się życiem i nie przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu.

Gdyby doba miała 36 godzin…
...i tak pewnie byłaby za krótka. Cytując poetkę „Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami” i niestety to prawda. Przeraża mnie wszędzie panujący pośpiech, nie mamy czasu żyć…. Podróżując po świecie nabieram olbrzymiej
pokory i dystansu. Są na świecie ludzie, którzy nie mają samochodów, żyją bez
prądu, a chodzą uśmiechnięci i wyglądają na szczęśliwych. Bo mają coś cennego,
czego my nie mamy. Oni mają czas.

Moja
najlepsza
podróż?
Wierzę, że wciąż jest przede mną, bo czymże by
było życie bez marzeń? Każda podróż bliska czy
daleka daje nam wiele możliwości poznania nowych miejsc, kultur, zwyczajów, ludzi. Życie - to
najciekawsza podróż.

Listę moich noworocznych
postanowień otwiera…
...wymyślenie sobie kolejnego miejsca do odkrycia. Kiedy poczuję, że już czas na
nowe wyzwania, potrafię się szybko zmobilizować. Moim ulubionym środkiem
transportu jest samolot, uwielbiam przenieść się w ciągu kilku godzin w jakiś odległy zakątek świata. To pozwala się wyciszyć, podładować akumulatory i wrócić
z dobrą energią. Podróżujemy nie po to, by uciec przed życiem, ale by życie nam
nie uciekło.
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

# KALENDARIUM WYDARZEŃ

Data

47

Nazwa wydarzenia

5 stycznia
godz. 16:00

Koncert Noworoczny Mariusz Kalaga, sala widowiskowa CKiB w Osiecznej, wstęp: 10 zł

5 stycznia
godz. 17:00

Koncert Noworoczny - sala WDK w Zaborówcu, zaprezentują się: - Chóru Hejnał z Wijewa, Chór Cantus z Leszna,
Szymon Gąda, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Blue Brass Band, wstęp wolny

5 stycznia
godz. 17:00

Koncert Noworoczny - hala widowiskowo-sportowa w Poniecu, wystąpi Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta
w Poniecu, wstęp: 10 zł

6 stycznia

Orszak Trzech Króli "Cuda, cuda ogłaszają!" w Lesznie, msza święta w Bazylice pw. Św. Mikołaja - godz. 11:30,
godz. 12:20 Orszak wyruszy ulicami miasta: Leszczyńskich od Bazyliki św. Mikołaja, Wróblewskiego, Bolesława
Chrobrego, Niepodległości, Wolności, Rynek, Słowiańską, Pl. Metziga do kościoła św. Krzyża

12 stycznia

28. Finał WOŚP 2020 pod hasłem "Wiatr w żagle" - cały region

12 stycznia
godz. 17:00

Koncert kolęd i pastorałek "Dziś nadzieja rodzi się", wystąpią: Studio Muzyki Szymona Gądy, Zespół Śpiewaczy
Mezzo Forte z Krzycka Wielkiego; kościół parafialny w Krzycku Małym

13 stycznia
godz. 11:00

"Piękno na co dzień. Polski design". Galeria MBWA, ul. Leszczyńskich 5

Trwające wydarzenia
► do 11 stycznia 2020 | Bogdan Winkiel "Obrazy estetyczne", Galeria MBWA w Lesznie, ulica Leszczyńskich 5
► do 2 lutego 2020 | "Zapach kobiety. W ujęciu Bogdana Marciniaka", Muzeum Okręgowe w Lesznie, plac Metziga 17

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

Napisz do nas na adres leszczyniak@mtlmedia.pl

