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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W LUTYM

Czy zamknięty Akwawit trafi w ręce miasta?
LESZNO > Trwają rozmowy pomiędzy prezydentem Leszna Łukaszem Borowiakiem a Danutą Gudzowaty, właścicielką Centrum Konferencji i Rekreacji Akwawit. Przypomnijmy,
że w skład przedsiębiorstwa wchodzi zamknięta dwa lata temu pływalnia i to właśnie ten
obiekt jest przedmiotem rozmów. Wprawdzie specjalna komisja miejska orzekła, że zakup
ponad 25-letniej pływalni jest nieopłacalny ze względu na jej stan, a co za tym idzie konieczność zainwestowania w nią dużych środków, ale sprawa nie jest jeszcze definitywnie zamknięta. Rozmowy są na wstępnym etapie, dlatego wszystko jeszcze może się wydarzyć.

MPWiK na dziesiątym miejscu
LESZNO > Miejskiej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie zajęło 10. miejsce w najnowszej odsłonie Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów
i Kanalizacji, broniąc w ten sposób pozycji sprzed roku. W zestawieniu sklasyfikowano
łącznie ponad 60 przedsiębiorstw. Wśród kryteriów branych pod uwagę w konstruowaniu rankingu znalazły się kwestie techniczne, finansowe, a także polityka jakości, współudział firmy w życiu lokalnym, czy udział firmy w pozyskiwaniu środków unijnych. Ranking został przygotowany przez magazyn "Strefa Gospodarki" Dziennika Gazety Prawnej.

Zawiązały się obywatelskie patrole
WILKOWICE > W ostatnim czasie we wsi nasiliły się przypadki włamań do domów. Wobec tej sytuacji gmina zaapelowała do mieszkańców o wzmożenie sąsiedzkiej czujności celem ograniczenia bądź wyeliminowania takich zdarzeń.
Mieszkańcy poszli o krok dalej, gdyż zorganizowali patrole i rozpoczęli cykliczny
obchód miejscowości. Takie postępowanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, poprawia przepływ informacji na temat podejrzanych
osób czy pojazdów i wydatnie wspomaga działania policji. Nie bez znaczenia jest
też fakt, że odstrasza potencjalnych włamywaczy.

Sybiracy opowiedzieli
o tragicznych wydarzeniach
KRZYCKOWIELKIE >W lutym przypadła 80. rocznica pierwszych masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Pamięć ludzi, którzy zostali tak okrutnie potraktowani i do
Polski już nie wrócili, ginąc w trudnych warunkach daleko od rodzinnych stron, uczczono
w KrzyckuWielkim podczas okolicznościowego spotkania. Zostało ono zorganizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury oraz miejscową Szkołę Podstawową.
Gośćmi spotkania byli członkowie Związku Sybiraków w Lesznie na czele z prezes JaninąTonicką.Wizyta była okazją do opowiedzenia o tamtych trudnych czasach.Trzeba o takich zdarzeniach mówić, aby pamięć przetrwała, i aby ta wiedza była przestrogą dla przyszłych pokoleń, które wychowują się w zupełnie innych warunkach. Głównym elementem spotkania był
montaż słowno-muzyczny z wybranymi wierszami i pieśniami Sybiraków, a także fragmentami wspomnień mówiących o miłości do Ojczyzny i losie wygnańców. Program artystyczny
i towarzyszącą mu scenografię przygotowali przedstawiciele lokalnej społeczności, w tym bibliotekarka z Filii Bibliotecznej w KrzyckuWielkim Bożena Marcinkowska wraz z rodziną.

Pociąg nie przez Poznań, lecz przez Łódź?
LESZNO > Temat powrotu bezpośredniego połączenia kolejowego z Leszna do Warszawy już od kilku lat jest przedmiotem różnych zabiegów ze strony samorządowców oraz
posłów i senatorów z okręgu kalisko-leszczyńskiego. Na razie żadne konkretne decyzje
w tej sprawie nie zapadły, co jest związane ze ślimaczącą się przebudową linii kolejowej
E 59 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem (piszemy o tym szerzej w tym wydaniu gazety). Poseł Wiesław Szczepański wystosował interpelację w sprawie połączenia z Leszna
do stolicy i z pisma, które otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury, wynika, że jego powrót
jest rozważany w nowym rozkładzie jazdy. Ten miałby obowiązywać od grudnia 2020
roku. Jednak według przewidywań połączenie z Leszna miałoby być realizowane w relacji z Zielonej Góry do Warszawy, ale przez Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Sieradz, Zduńską
Wolę, i Łódź. Tymczasem pod względem czasowym lepszą opcją byłby wariant przez Poznań, jak miało to miejsce przed likwidacją połączenia.
REKLAMA
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Co w Miejscach Obsługi Podróżnych?
REGION > W IV kwartale tego roku w Miejscu Obsługi Podróżnych Golina Wielka
(kierunek Poznań) drogi ekspresowej S5 ma powstać stacja paliw firmy Lotos. To
samo przedsiębiorstwo w podobnym terminie odda do użytku klientów stację
paliw w Miejscu Obsługi Podróżnych Folwark koło Rawicza (kierunek Wrocław).
W MOP-ach mają pojawić się także punkty gastronomiczne. W lutym prowadzone było postępowanie w sprawie dzierżawy Miejsca Obsługi Podróżnych Wilkowice (kierunek Poznań). Oferty miały zostać złożone do połowy lutego. Jeszcze
w pierwszym kwartale tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ogłosi przetargi na dzierżawę MOP-ów Sierakowo i Kokorzyn w rejonie Kościana.

Jest umowa na bibliotekę
LESZNO > Do końca 2021 roku ma zostać zrealizowana budowa nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Przypomnijmy, że projekt zakłada uczynienie z placówki centrum kulturalnego z prawdziwego zdarzenia, które ma zaspokajać cały wachlarz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta. Nowa biblioteka powstanie przy placu Metziga. Jej trzonem będzie budynek dawnej szkoły.
Inwestycja ma kosztować 23.000.000 złotych, a znaczna jej część zostanie pokryta z przyznanych na ten cel środków z Unii Europejskiej. W lutym podpisana została umowa z firmą ze Strzelec Opolskich, która będzie wykonawcą inwestycji.
Przebudowa ma rozpocząć się od wyburzenia starych garaży i przybudówek,
które bibliotece nie będą przydatne.

Metamorfoza zakładu zegarmistrzowskiego
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Wojskowi przejadą przez powiat leszczyński,
wszystko przez międzynarodowe ćwiczenia
POWIAT LESZCZYŃSKI > Do Starostwa Powiatowego w Lesznie przyjechali żołnierze z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Wizyta związana
była z przedstawieniem utrudnień, jakie wystąpią w powiecie leszczyńskim i Lesznie w związku z organizacją międzynarodowych ćwiczeń wojskowych Defender 20.
Kapitan Armii USA Michael McDonald i podporucznik Arkadiusz Kuśmierek przedstawili założenia organizacyjne manewrów, które odbędą się w Polsce pomiędzy
24 kwietnia a 22 maja. To będą największe od 25 lat wojskowe ćwiczenia, w których
udział weźmie około 38.000 żołnierzy z 18 krajów oraz około 6000 pojazdów opancerzonych, przeszło 1000 pojazdów gąsienicowych, 20 samolotów i 100 helikopterów. Będą to działania na ogromną skalę wymagające wykorzystania infrastruktury w postaci lotnisk, portów, dróg czy linii kolejowych. Jednak aby ćwiczenia mogły
zostać sprawnie zorganizowane, konieczna jest współpraca z lokalnymi strukturami policji, straży pożarnej, a także sztabami zarządzania kryzysowego. W związku
z tym na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele tych służb. Przejazdy kolumn
wojskowych mają odbywać się w nocy w odstępach dwudziestominutowych, przy
czym na naszym terenie nie są planowane żadne postoje.

LESZNO > Zakład zegarmistrzowski przy ulicy Wolności został poddany metamorfozie. Było to możliwe dzięki konkursowi Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna ogłoszonemu pod hasłem "Przemiana we-WNĘTRZ-na". Był on
adresowany do przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i usługową w centrum Leszna w obszarze objętym rewitalizacją. Do konkursu zgłosiło
się 11 podmiotów, z czego komisja wybrała dwa. Przemiana dokonywana była
pod kierunkiem ekspertów. 10.000 złotych na przemianę wyłożyło miasto, a 10
procent tej kwoty zapłacili właściciele punktów. Zakład zegarmistrzowski to już
drugie miejsce, które zostało poddane przemianie. Wcześniej poddano jej sklep
z galanterią skórzaną przy ulicy Leszczyńskich. W zakładzie zegarmistrzowskim
zmiany nie były wielkie, ale pozwoliły uwypuklić pewne elementy podkreślające,
że to firma z 60-letnią tradycją. Wyeksponowano między innymi drewnianą podłogę, która - jak się okazało - jest w bardzo dobrym stanie. Kolejny nabór do konkursu miałby się odbyć w marcu.

Między Lipnem a Osieczną
najwyżej "sześćdziesiątką"
POWIAT LESZCZYŃSKI > Fatalny stan techniczny drogi między Lipnem a Osieczną zmusił Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie do wprowadzenia na tym odcinku
ograniczenia prędkości. Teraz można poruszać się tam najwyżej 60 kilometrów na
godzinę. Ograniczenie takie podyktowane jest względami bezpieczeństwa podróżnych korzystających ze wspomnianej trasy. Droga powiatowa jest tam mocno obciążona, gdyż stanowi alternatywną formę komunikacji w przypadkach zamknięcia
innych dróg w okolicy. Duże obciążenie doprowadziło do dewastacji nawierzchni
i krawędzi drogi. Dodatkowym niebezpieczeństwem są drzewa w skrajni jezdni. Powiat leszczyński zamierza tę trasę przebudować, ale będzie się to wiązać z koniecznością wycięcia obecnych przy niej 800 drzew. Procedura będzie skomplikowana.
Ograniczenie prędkości ma obowiązywać na tym odcinku do czasu przebudowy.

Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej został rozebrany
LESZNO > W przestrzeni miejskiej, u zbiegu ulic Starozamkowej i Lipowej, obecny był przez 70 lat. Pomnik został zlikwidowany po decyzji wydanej przez wojewodę wielkopolskiego. Stało się tak, ponieważ obelisk uznano za symbol komunizmu. Zdemontowali go pracownicy Miejskiego Zakładu Zieleni. Tablice umieszczone na pomniku
zostały przejęte przez Instytut Pamięci Narodowej i trafiły do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku w województwie zachodniopomorskim.
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Podłogi LVT – co to jest?
Jeżeli zależy Ci na estetycznym wyglądzie, wysokiej wytrzymałości i wodoodporności podłogi - to rozwiązanie jest odpowiedzią na
Twoje oczekiwania.

P

To, co widać na zdjęciach w łazience, nie jest powierzchnią z płytek, ale właśnie z materiał LVT. Wygląda zjawiskowo.
w różnych postaciach, na przykład przypominających klasyczne płytki, panele podłogowe czy parkiety układane w jodełkę.
Podłogi LVT ułożone zgodnie z zaleceniami producenta mogą otrzymać aż do 25 lat gwarancji. To świadczy o tym, że wytwórcy LVT są pewni
jakości produktu i jego długowieczności. Warto przy tym podkreślić, że
jest to materiał, który podlega całkowitemu recyklingowi i nie zawiera
szkodliwych substancji, co jest ważne
zarówno w kontekście samego użytkowania podłogi, jak i ochrony środowiska.
Nawierzchnie LVT mogą być montowane na różne sposoby: klasycznie na klej,
w systemie pływającym na klik oraz
w systemie looselay będącym sposobem montażu luźnego. Stosując odpowiedni rodzaj montażu
metodą na klej, z powodzeniem można ułożyć ten materiał w brodzikach prysznicowych albo na ścianie.
I nic złego się z nim nie
stanie, mimo że będzie
miał ciągły kontakt z wodą.
Studio Podłóg LVT w Lesznie
przy ulicy 55 Pułku Piechoty

(15/2020)

odłogi pełnią bardzo ważną funkcję estetyczną w pomieszczeniach,
jednak należy zwrócić uwagę na
walory użytkowe. Na rynku dostępnych jest wiele nowoczesnych systemów podłogowych. Jeżeli zależy nam
na połączeniu eleganckiego wyglądu
i komfortu użytkowania idealnym rozwiązaniem będą podłogi winylowe
LVT. Pokrycia te zdobywają coraz większą popularność w pomieszczeniach
domowych i użyteczności publicznej.
Panele LVT składają się z kilku warstw
wykonanych z poliuretanu i PCV z dodatkowym wzmocnieniem na powierzchni.
Dzięki takiej konstrukcji podłogi wyróżniają się wyjątkową trwałością, a dodatkowo wyciszają wnętrze. Kolejną zaletą jest bogate wzornictwo i kolorystyka
co sprawia, że odwzorowuje strukturę
drewna lub naturalnych kamieni. Specyfiką LVT jest odporność na wilgoć,
dlatego mogą być stosowane w pomieszczeniach mokrych jak łazienki czy
kuchnie, świetnie też sprawdzają się
przy ogrzewaniu podłogowym. Podłogi nie wymagają impregnacji oraz stosowania drogich środków myjących.
Podłogi te wyglądają bardzo realistycznie i oryginalnie, gdyż pozwalają odwzorować różne materiały zarówno pod
względem koloru, głębi, jak również
faktury. Takie podłogi sprzedawane są

W Salonie Podłóg LVT dostepna jest szeroka gama róznych rozwiązań z tego tworzywa.
zaopatruje klientów w szeroką gamę Tarkett, Joka czy Project Floors. Sturozwiązań LVT. Uzupełnieniem oferty dio zaopatruje również klientów w chesą listwy przypodłogowe firmy Doll- mię budowlaną marek Mapei, Bostik
ken, a także beton i płyty architekto- i Bautec. Wybierając konkretną podłoniczne na ściany produkcji VHCT, oraz gę, można skorzystać także z oferty jej
sztukateria NMC. W Studio Podłóg LVT montażu przez wykwalifikowaną ekipę.
dostępne są materiały takich producen- Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź nas:
tów jak: Multicontract, Arbiton, Gerflor,

Studio Podłóg LVT
ul. 55 Pułku Piechoty 2 lok. 2
64-100 Leszno
tel. 795-750-902
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Jakie projekty zwyciężyły w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim?
LESZNO > Dwadzieścia wniosków złożono w ramach tegorocznego Budżetu
Obywatelskiego, a do rozdysponowania na poszczególne projekty przeznaczono łącznie 2.080.000 złotych. Znaczna część pieniędzy z tego funduszu zostanie przeznaczona na inwestycje na Zatorzu. Z dużych projektów będą to budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Siewnej, a także fragmentów chodników
wzdłuż ulic Reja i Lubuskiej. Drugi duży projekt również przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego, ale tym razem przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. W ramach zwycięskich projektów małych dwa dotyczą Zatorza.
Są to budowa placu zabaw przy ulicy Bojanowskiego, a także strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej przy ulicy Szybowników oraz budowa chodnika przy ulicy
Szczepanowskiego, wymiana nawierzchni przy ulicy Dąbrówki i budowa mini
placu zabaw przy ulicy Okrzei. Trzecim małym projektem jest zakup, a także montaż defibrylatorów AED, które mają pojawić się w miejskiej przestrzeni publicznej.

Nowy portal dla biznesu
LESZNO > Miasto Leszno uruchomiło pod adresem www.biznes.leszno.pl nowy portal,
który ma być odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców. Na portalu zamieszczone
zostały: oferta inwestycyjna, zagadnienia dotyczące sposobu wspierania przedsiębiorców, a także usługi lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Ponadto jest on źródłem wiadomości dotyczących trwających oraz zakończonych inwestycji miejskich, kwestii związanych ze zwolnieniami podatkowymi, wolnymi terenami pod inwestycje etc.

Są oferty na ulicę Rzeczpospolitej
RYDZYNA > W przetargu na przebudowę powiatowej drogi, jaką jest ulica Rzeczpospolitej w Rydzynie, oferty złożyło pięć firm, z czego najtańsza zaprezentowana została przez firmę Drogbud z Gostynia i opiewa na 165.535 złotych. Warto dodać, że
jest to propozycja o 85.000 złotych tańsza, niż zakładał kosztorys. Modernizację ma
przejść odcinek o długości 320 metrów od rynku w kierunku Kłody. Roboty miałyby objąć sfrezowanie starej nawierzchni, budowę przykanalików i studni ściekowej,
a także regulację wysokości istniejących włazów studni ściekowych, rewizyjnych
oraz kanalizacji deszczowej, a także przebudowę studni ściekowych, ułożenie krawężników i dwóch warstw asfaltu. Prace miałyby zakończyć się do końca maja.

Rusza przebudowa na zachodnich
rubieżach powiatu
POWIAT LESZCZYŃSKI > W lutym miała rozpocząć się przebudowa drogi wojewódzkiej numer 305 przebiegającej przez gminę Wijewo. Ma to być kolejny etap
większej inwestycji polegającej na modernizacji trasy biegnącej z Wolsztyna
do Wschowy. Zadanie na ośmiokilometrowym odcinku od granicy z powiatem
wschowskim przez Radomyśl i Wijewo do granicy z powiatem wolsztyńskim wykona firma Colas Polska za 25.100.000 złotych, przy czym ponad 20.000.000 złotych pochodzi z dotacji unijnej. Prace potrwają do września 2021 roku i obejmą
przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej, a także przejść dla zwierząt. W Wijewie trasa zostanie połączona z przebudowanymi dwa lata temu drogami powiatowymi w kierunku Włoszakowic oraz Brenna. Wskutek prac można spodziewać
się utrudnień.

Bezrobocie rekordowo niskie
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POWIAT LESZCZYŃSKI > Na 2,5 procent oszacowano stopę bezrobocia w powiecie leszczyńskim na koniec 2019 roku. Jest to wynik o połowę lepszy od średniej
krajowej, a także niższy niż poziom bezrobocia w mieście Lesznie. Tam kształtuje się on na poziomie 3,2 procent. Na koniec 2019 roku liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w powiecie leszczyńskim wynosiła 621 osób.
TEKSTY: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Od samego początku…
Grupa Polipol to jedno z największych i najnowocześniejszych w Europie przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji mebli tapicerowanych. Tworzymy produkty jedyne w swoim rodzaju, dzięki unikatowemu połączeniu umiejętności pracowników, ich pasji do
tworzenia oraz najwyższej jakości surowców.

L

udzie i meble – hasło przewodnie spółki i zarazem centrum naszych zainteresowań. Na pierwszym miejscu zawsze
znajduje się człowiek - zarówno jako Klient,
jak i Pracownik. Wiemy, że kunszt człowieka,
jego energia i nadzwyczajność są naszą siłą
i kluczową przewagą na rynku.
Historia Leopol Meble Polska rozpoczęła się w 2007 r. Wtedy właściciele Grupy Polipol podjęli decyzję o przejęciu likwidowanego zakładu wraz
z całą załogą. Mimo że profil nowej fabryki
odpowiadał działalności Grupy Polipol, jej
początki nie były łatwe. Nowy profil mebli, zróżnicowane tkaniny oraz rozwiązania
technologiczne stanowiły wyzwania, którym trzeba było sprostać. Dzięki dużemu
zaangażowaniu całej załogi i wspólnej pracy już po paru miesiącach firma była w stanie produkować nowy asortyment pod
szyldem Leopol Meble Polska. W kolejnych
latach powstały dział Kroju Skóry, Szwalnia

oraz dział Transportu. Dzięki temu zakład
wyposażono w specjalistyczne maszyny sterowane przy pomocy komputerów.
Zastosowanie tych urządzeń usprawniło
i zoptymalizowało produkcję, co w konsekwencji pozwoliło na zminimalizowanie
zużycia materiałów produkcyjnych. Był to
moment przełomowy, który zapoczątkował produkcję seryjną w firmie Leopol Meble Polska. Firma przez wszystkie lata swojej
działalności prężnie funkcjonuje i na bieżąco
rozbudowuje swoje działy. Przyszedł czas na
nowy zakład!

Jakim pracodawcą
jest Leopol Meble Polska?
Stawiamynaotwartydialog.Ważnesądlanasrelacjemiędzyludzkie.Staramy się je pielęgnować
na każdym kroku. Wśród naszych pracowników mamy mnóstwo osób z ponad dziesięcioletnim stażem. Jesteśmy

W rejonie Śremu powstaje nowoczesny zakład firmy Leopol Meble Polska.
pracodawcą godnym zaufania. Od początku oferujemy umowę o pracę, bogaty pakiet socjalny (wczasy pod gruszą,
bony świąteczne, PPE, dofinansowanie
dojazdów i wiele innych). Chętnie angażujemy się w życie lokalnej społeczność,
wspierając inicjatywy organizowane zarówno przez Urząd Miasta Śrem, jak
i przez inne instytucje.

Będzie się działo!

(16/2020)

Już rekrutujemy pracowników. Dołącz do nas!

Leopol Meble Polska rozpoczął budowę nowej fabryki. Jest to jedna z największych inwestycji w Śremie i okolicach. Łączny koszt
budowy wyniesie ok. 150 mln złotych.
W Mechlinie przy trasie 432 dwa kilometry od obecnej lokalizacji w kierunku na Zaniemyśl, powstanie nowy zakład z 2 halami
produkcyjnymi początkowo o powierzchni 30.000 m2 z niezbędnym zapleczem

socjalnym dla pracowników, który będzie
produkował wysokiej jakości meble tapicerowane. Docelowo zakład będzie miał
powierzchnię 50.000 m2. Fabryka specjalizować się będzie zarówno w segmencie
produkcji w skórze i tkaninie. Dziennie teren fabryki będzie opuszczać kilkanaście samochodów ciężarowych z meblami eksportowanymi głównie do Niemiec i innych
krajów UE. Zakończenie budowy fabryki
planuje się na lato 2020 roku. Leopol Meble
Polska stanie się najnowocześniejszą fabryką mebli tapicerowanych w Polsce i w Europie, która docelowo będzie zatrudniać
do 1200 pracowników. Do naszej fabryki poszukujemy operatorów maszyn CNC
(obróbka pianki i drewna), krawcowe, tapicerów, stolarzy oraz pracowników okołoprodukcyjnych. W dalszym ciągu będziemy
również oferować praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Leopol Meble Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Średzka 2, Zbrudzewo, 63-100 Śrem
tel. 61 28 48 670, e-mail: sekretariat@leopol.pl
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Dzieci poszkodowane w wypadku
na DK 12 niedaleko Garzyna

Sześć osób podróżowało oplem zafira, który wziął udział w kolizji
na drodze krajowej numer 12 niedaleko Garzyna, w pobliżu skrzyżowania z trasą do Frankowa.
REKLAMA

Kierowca tego auta miał doprowadzić do
zderzenia z bmw. 26-latek z opla nie ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu, a skutek
był taki, że oba samochody zostały poważnie uszkodzone. Zafirą podróżowało sześć osób. Oprócz kierowcy z gminy
Osieczna byli to między innymi jego małżonka oraz dzieci w wieku 2 i 4 lat.
- Wśród poszkodowanych było łącznie
pięć osób z opla, które zostały przewiezione na badania do szpitala. Wcześniej samodzielnie opuściły pojazd, toteż nie było
potrzeby ich ewakuacji z użyciem specjalistycznego sprzętu - mówi Rafał Wypych
z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i odłączyli akumulatory w obu pojazdach. Czynności policyjne na drodze
trwały prawie trzy godziny. W związku
z tym na tej trasie wystąpiły utrudnienia
w ruchu pojazdów.
Badania wykonane w lecznicy wykazały,
że obrażenia osób jadących oplem nie
REKLAMA

były poważne. Jednak policja zatrzymała 26-latkowi prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego..
O tym, czy je odzyska, a także jaką dostanie karę, zadecyduje sąd.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE
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NOWE RENAULT CAPTUR

Prekursor znowu zaskakuje
W 2013 roku był jednym z prekursorów trendu miejskich SUV-ów i w znacznej mierze to za jego sprawą segment rozwinął się i nadal
rozwija w zaskakującym tempie. Mimo rosnącej konkurencji pozostaje niekwestionowanym liderem sprzedaży w Europie, a 1,5 miliona sprzedanych samochodów nie może być dziełem przypadku. 2020 rok to czas, w którym Captur mówi nam „dzień dobry” po raz drugi, a jego głos jest równie przyjemny i równie zaskakujący, jak w 2013...

P

rezentuje się bardzo okazale. Wzrok
przyciąga atletyczny i zarazem dynamiczny design, z charakterystycznymi
dla nowych modeli Renault zagłębieniami,
zwieńczony spektakularną linią świateł full
LED. Efektowna, dwukolorowa kombinacja nadwozia sprawia, że nie możesz obok
niego przejść obojętnie. Zadziorny przód
zdaje się być swoistym zaproszeniem do
wspólnej podróży. Skorzystam.
Testujemy Renault Captur 2 w wersji
Intens z silnikiem 1,3 TCe 130 KM i automatyczną skrzynią biegów.

z diodami led. W samym centrum, oczywiście, system multimedialny z dotykowym
ekranem 9,3 cala.
Na wieść o tym, że wnętrze można aranżować na wiele sposobów, oczy otwierają mi się jeszcze szerzej.
Ruszamy.
Pierwsze pokonane metry szybko przemieniają się w pierwsze kilometry. Jazda
jest bardzo przyjemna. Okazuje się, że widowiskowy atleta porusza się po drodze
z niezwykłą lekkością. 130-konny silnik

bezbłędnie wywiązuje się ze swej roli.
Spoglądam na średnie spalanie jednocześnie testując dynamikę - i tutaj kolejne
miłe zaskoczenie. Z miasta wyjeżdżam na
ekspresówkę, a Captur uparcie daje radę,
nie dając mi żadnych przesłanek mogących odkryć jego ewentualne braki.
Nowe Renault Captur naszpikowane
jest okazałą gamą użytecznych rozwiązań, takich jak system start-stop, tempomat, system multimedialny Renault
Easy Connect (połączenie z telefonem,

inteligentna nawigacja, usługi on-line,
dwa gniazda USB czy łatwo dostępny
przycisk SOS pozwalający jednym kliknięciem wezwać pomoc) czy wreszcie
Renault Easy Drive i Renault Easy Pilot,
a więc rozbudowane systemy wspierające kierowcę w prowadzeniu pojazdu
(w tym m.in. kamerę 360°, system wspierania parkowania, aktywny regulator
prędkości z funkcją Stop&Go, ogranicznik prędkości, asystent pasa ruchu, czujnik
zmierzchu, funkcję automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania, asystent
jazdy w korku i na autostradzie, asystent
wyjeżdżania tyłem z miejsca postojowego). Dzięki wspomnianym aspektom czuję się komfortowo i bezpiecznie.
Na koniec zaglądam do bagażnika. Podobnie jak wnętrze jest bardzo przestronny (do 536 l). Dodatkowy plus za
możliwość przesuwania tylnej kanapy
(na długości 16 cm) i sporą łączną pojemność schowków (27 l).
Podsumowując, nowy Captur potrafi wiele. Spełnia oczekiwania zarówno wielbicieli dynamicznej jazdy pełnej
wrażeń, jak i osób ceniących komfort rodzinny i wygodę.
Moje oczekiwania spełnił w stu procentach.

Moje przewidywania: Renault Captur umocni się na pozycji lidera w segmencie.
***
Nowe Renault Captur dostępne będzie
w dwóch standardowych wersjach wyposażenia, do wyboru aż sześć jednostek silnikowych (ponadto wkrótce do oferty trafi pierwsza doładowywana hybryda grupy:
E-Tech Plug-in). To unikat z bardzo rozbudowaną ofertą personalizacji (samo tylko
nadwozie można konfigurować na kilkadziesiąt sposobów). Ogromne możliwości
kombinacji sprawiają, że auto można dostosowywać do swoich potrzeb tak długo,
aż stwierdzimy, że jest ono dla nas idealne.
Nowe Renault Captur 2 w wersji podstawowej Zen z silnikiem TCe 100 KM
już od 66.900 zł!
***
Zapraszamy do salonu Renault Smektała
w Lesznie (ul. Poznańska 6) i życzymy
przyjemnej jazdy.

(17/2020)

Wsiadam. Wnętrze jest przestronne, a przy
tym eleganckie i dynamiczne. Fotel kierowcy jest bardzo wygodny, czuję, jakby się do
mnie dopasowywał. W moją stronę zwrócony cyfrowy ekran zespołu wskaźników
i zegarów o przekątnej ponad 10 cali. Pod
prawą ręką futurystyczna„pływająca” konsola z dźwignią zmiany biegów e-Shifter.
Do tego dochodzą praktyczne schowki,
elegancka deska rozdzielcza i oświetlenie

Nowe Renault Captur – polecamy!
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Pączkożercy odpowiedzą
za kradzież i leśną konsumpcję
Kiedy większość ludzi jeszcze smacznie spała, dwaj mężczyźni podróżujący
oplem postanowili skusić się na wyroby
cukiernicze przywiezione do jednego ze
sklepów. Nieznani sprawcy wykorzystali krótki czas pomiędzy dostarczeniem
produktów a ich odbiorem przez obsługę punktu.
- Ukradli w sumie dwie skrzynki, w których
znajdowały się pączki, drożdżówki i bułki. Kobieta, która miała je odebrać, nie widziała samych sprawców, ale dostrzegła
odjeżdżający samochód i zapamiętała jego numery rejestracyjne - mówi Monika
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
Cenną informacją pokrzywdzona podzieliła się z dyżurnym, który na miejsce
zdarzenia wysłał policjantów. Kiedy kobieta referowała im przebieg wydarzeń,
ktoś do niej zadzwonił i powiedział, że
poszukiwany samochód był widziany

ZDJĘCIE: PIXABAY.COM

Na terenie powiatu górowskiego odnaleziono jednego ze sprawców kradzieży słodkości, które zniknęły sprzed punktu handlowego
w gminie Rydzyna. Objadał się nimi w samochodzie.

w lesie na terenie powiatu górowskiego. Mundurowi pojechali we wskazane miejsce, gdzie potwierdzili obecność
opla. Z przodu siedział mężczyzna będący krótko po konsumpcji słodkich
REKLAMA

specjałów, wokół niego było widać okruchy, a na tylnej kanapie leżała pusta
skrzynka. Druga, nie do końca opróżniona, znajdowała się w bagażniku. Sprawcą kradzieży wyrobów cukierniczych
okazał się 32-letni mieszkaniec gminy
Rydzyna. Drugi złodziejaszek, 38-latek
z powiatu górowskiego, zniknął bez śladu, zabierając ze sobą część towaru. Jego odnalezienie było kwestią czasu.
Chociaż wartość produktów była niewielka,

a samo zdarzenie dość nietypowe, obaj
panowie nie unikną odpowiedzialności
karnej. Trafią przed oblicze sądu, gdzie
odpowiedzą za wykroczenie. I chociaż
ta historia może wzbudzać uśmiech na
twarzach wielu osób, konsekwencje ich
czynu mogą być całkiem poważne. Teraz
los pączkożerców z lasu będzie zależał
od Temidy.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA

Agrowłóknina
na "ekspresówce"
Orkan Sabina łagodnie obszedł się z regionem. Większość zdarzeń
odnotowanych przez leszczyńską straż pożarną dotyczyła powalonych drzew.
Zdecydowanie najwięcej zdarzeń, na
szczęście niegroźnych, odnotowano
w gminie Osieczna. 10 lutego pod wpływem podmuchów wiatru w Drzeczkowie na jezdnię przewróciło się drzewo.
Podobne sytuacje miały miejsce w Łoniewie oraz Świerczynie. Połamane konary spadły na drogę w Długiem Starem, a w Lesznie na Rynku Zaborowskim
świszczący wiatr postanowił rozprawić
się z opierzeniem komina w jednym
z budynków wielorodzinnych.
- W tym przypadku straty oszacowano na 100 złotych - mówi Rafał Wypych

z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Nietypowe zdarzenie związane z silnymi podmuchami orkanu odnotowano na drodze ekspresowej S5 w okolicach Smyczyny. Na jeden z pasów jezdni
- prawdopodobnie z pobliskiego pola
- przedostał się sporej wielkości kawał
agrowłókniny. Materiał mógł zagrozić
kierowcom, którzy poruszali się tym odcinkiem. Usunęli go strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

# Z POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ

Czy to było
podpalenie?
Chyba w inny sposób nie
uda się wytłumaczyć zdarzenia, które odnotowano w bloku przy ulicy Niemieckiej
w Lesznie.
Ogień wybuchł na początku lutego w godzinach późnopopołudniowych w piwnicznym korytarzu. W ogniu stanęło pięć
skrzydeł drzwi prowadzących do poszczególnych komórek lokatorskich. Biorąc pod
uwagę, że w ich sąsiedztwie ułożone były materiały palne, najbardziej logicznym
wytłumaczeniem jest to, że ktoś próbował celowo podpalić piwnicę. Pomijając
fakt, że doprowadziłby do zniszczenia cudzego mienia, sprawca nie pomyślał o dalekosiężnych konsekwencjach swojego

postępowania. Wskutek pożaru trawiącego
piwniczne drzwi powstało poważne zadymienie, które mogło doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia mieszkańców z tej
klatki schodowej.
- Na miejscu strażacy pracowali w aparatach
ochrony dróg oddechowych. Z mieszkań ewakuowano 17 osób, na szczęście żadna z nich
nie trafiła do szpitala. Straty materialne wyniosły 500 złotych - przyznaje Rafał Wypych z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Tego typu zdarzenia policja kwalifikuje jako
uszkodzenie mienia, ale do rozprawienia się
ze sprawcą niezbędne jest złożenie przez pokrzywdzonych wniosku o jego ściganie i ukaranie. Jednak w tym konkretnym przypadku

żaden z właścicieli piwnic nie zdecydował się
na złożenie formalnego zawiadomienia związanego z niepokojącym zdarzeniem.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE
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Pożar od czajnika

Na 15.000 złotych wyceniono straty w jednym z mieszkań przy ulicy
Sułkowskiego w Lesznie.
Pożar wybuchł na początku lutego po godzinie 4 rano. Spaleniu uległa kuchenka gazowa,
a także część szafek kuchennych. Powstały
podczas spalania intensywny dym doprowadził również do okopcenia mieszkania, przez
co straty - choć to tylko czajnik - są dość duże.
- Na miejscu pracowały cztery zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży

PożarnejwLesznie.Ogieńsamwygasł,odcięliśmy
jednakdopływgazu domieszkania - mówi Rafał
Wypych z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
Lokatorowi mieszkania strażacy udzielili
pomocy, gdyż istniało prawdopodobieństwo, że podtruł się gazami pożarowymi.
Następnie przewieziono go do szpitala.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Stainer Bauchemie: do
i zaangażowanie prac
Działająca w Krzemieniewie fabryka Stainer Bauchemie jest jedynym tego rodzaju zakładem w regionie leszczyńskim. Fabryka chemii budowlanej istnieje w tym miejscu od 3 lat i nieustannie się rozbudowuje. O tym, co obecnie dzieje się w zakładzie i o planach na
najbliższą przyszłość rozmawiamy z Oskarem Baldysem, prezesem zarządu przedsiębiorstwa.

Ekipa firmy Stainer Bauchemie tworzy zgrany zespół dosłownie i w przenośni, zupełnie jak podczas integracyjnych rozgrywek. Dlatego warto przyjść tutaj do pracy.
-W potocznym rozumienia fabryka kojarzy
nam się z wielkim budynkiem ze stojącym
w sąsiedztwie wysokim kominem. Tak było dawniej. Tymczasem w Krzemieniewie
od kilku lat funkcjonuje zakład produkcyjny firmy Stainer, który ma nowoczesny charakter i wygląda zupełnie inaczej niż to, do
czego przywykliśmy przed laty.
- Rzeczywiście mamy nowoczesną fabrykę, która powstała zaledwie 3 lata temu. Charakterystyczny jest tutaj wysoki
stopień automatyzacji przekraczający
70 procent. To oznacza, że większość
prac wykonują maszyny, ale są też takie
zadania, do których praca rąk ludzkich
jest niezbędna. Człowiek jest dla nas konieczny i jak najbardziej oczekiwany.

- Jak wygląda produkcja?
- Mamy podział na dwa segmenty produkcyjne, a właściwie można pokusić się o stwierdzenie, że mamy dwie fabryki w jednej. Wytwarza się tutaj z jednej strony produkty
mokre, czyli farby, tynki i grunty. Obrazowo
mówiąc, wszystko co jest w postaci płynnej
i co trafia do wiader. Z drugiej strony mamy
wytwórnię produktów suchych, czyli klejów
do dociepleń i glazury, tynków maszynowych i zapraw budowlanych, pakowanych
w worki papierowe. Każda z tych produkcji
ma swoją specyfikę, potrzebuje odmiennych
warunków i jest bardzo skomplikowana.
- Marka Stainer funkcjonuje na rynku
od kilku lat.

- Dokładnie od 5 lat. Naszą działalność
zaczynaliśmy od produkcji zleconej,
a odkąd mamy własną fabrykę, jesteśmy
w pełni niezależni i sami wszystko produkujemy. To jest nasza, lokalna fabryka. Polska firma z rodzimym kapitałem,
ale oparta na najlepszej technologii niemieckiej. Do produkcji używamy wyłącznie sprawdzonych surowców, wytwarzanych w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii.
W Stainerze nieustannie inwestujemy
w laboratorium, rozwijamy park maszyn
i jesteśmy właśnie w przededniu oddania do użytku nowej linii produkcyjnej do produktów mokrych. Poza tym
w najbliższym czasie jeszcze bardziej
zautomatyzujemy i usprawnimy produkcję segmentu produktów suchych. Sama

fabryka fizycznie się powiększa. Niedługo dojdą do niej dwie hale magazynowe,
które musimy mieć w związku z rosnącą sprzedażą naszych wyrobów. Obecnie obsługujemy już klientów z 14 województw, a także podmioty z zagranicy.
- Wyroby pod marką Stainer można kupić w całej Polsce. Czy w fabryce wytwarzane są produkty flagowe,
z których załoga przedsiębiorstwa
jest szczególnie dumna?
- Zestawem produktów flagowych jest
zdecydowanie nasz system dociepleń,
czyli wszelkiego rodzaju produkty niezbędne do montażu materiałów izolacyjnych takich jak wełna czy styropian.

# REKRUTACJA
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doceniamy rzetelność
cowników
- Od 4 lat jesteśmy strategicznym sponsorem Unii Leszno, sponsorem tytularnym Stainer Unii Kolejarza Rawicz oraz
Stainer Polonii Leszno. Mocno angażujemy się w lokalne przedsięwzięcia kulturalne, a także wspieramy organizacje charytatywne i osoby indywidualne,
które pomocy potrzebują.
- Wróćmy jeszcze do rozwoju fabryki. Czy rozbudowa tak zautomatyzowanego zakładu pociągnie za sobą
utworzenie nowych miejsc pracy?

i satysfakcjonujące wynagrodzenia. Tworzymy dobry zespół, spotykamy się też
na firmowych wydarzeniach, bo przecież nie samą pracą żyje człowiek. Właściwie spędzamy wspólnie tak dużo czasu,
że jesteśmy dla siebie trochę jak rodzina. I zdarza się, że wspólnie sobie pomagamy, czy rozwiązujemy problemy, które niekoniecznie mają związek z naszą
firmą. Nigdy nie robiliśmy też problemu
naszym pracownicom, które spodziewały się dziecka. Cieszyliśmy i zawsze cieszymy się ich szczęściem, oczekując, aż wrócą

- Biorąc pod uwagę tempo, w jakim rozwija się firma, można mówić
o dużym zapotrzebowaniu na produkty wytwarzane właśnie tutaj,
w Krzemieniewie.

- To jest to, co lubią Polacy: dobrze
i w atrakcyjnej cenie.

- Chciałbym zapytać o obecność
przedsiębiorstwa w lokalnej przestrzeni. Patrząc na to, co dzieje się
w regionie, można wysnuć wniosek,
że Stainer bardzo angażuje się w różne projekty, między innymi sportowe.

- Na jakie stanowiska firma Stainer
będzie poszukiwać pracowników
w związku z planowanym rozwojem?
- Na różne, bo zależy nam na pozyskaniu zarówno magazynierów, jak i pracowników produkcyjnych, ale też osób,
które cechują się dobrym zmysłem kolorystycznym na stanowiska związane z barwieniem produktów mokrych.
Potrzebujemy też ludzi z uprawnieniami na wózek widłowy, a także brygadzistów, którzy potrafią zarządzać podległą
im grupą pracowników. Chętnie spotkamy się z każdym, kto chciałby u nas pracować. Jeżeli tylko będzie cechował się
zaangażowaniem i rzetelnością w wykonywaniu obowiązków, z pewnością zostanie doceniony.
- Czy to oznacza, że oczekiwani są wyłącznie pracownicy z konkretnymi
kwalifikacjami, czy też mogą się zgłosić osoby, które firma wyszkoli samodzielnie pod konkretne potrzeby?

- To wynika poniekąd z naszego położenia. Z jednej strony jesteśmy fabryką lokalną, mocno osadzoną na ziemi leszczyńskiej, a z drugiej strony jedynym
takim zakładem w promieniu 100 kilometrów. Prężnie się rozwijamy, bo stawiamy na wysokiej jakości produkty
w rozsądnej cenie.

- Cena i jakość są ważne w kontekście
zmian zachodzących na rynku. Dawniej
ludzie przeprowadzali remonty raz na 10
czy 15 lat, a dziś wiele osób przeprowadza je znacznie częściej, nawet raz na 3
czy 5 lat. Polacy chcą nadążać za zmieniającą się modą i to jest nisza, którą zagospodarowaliśmy, dostarczając przy
tym konkretne produkty szyte na miarę.

rotacji pracowników, bo czują się u nas
doceniani i szanowani.

Podstawą sukcesu firmy jest zgrana ekipa.
- Bez pracowników żadna firma nie istnieje. Zresztą jest wiele czynności, które muszą być wykonywane przez ludzi i nie ma
możliwości, aby zastąpiły ich maszyny.
Wytężona praca naszego działu handlowego powoduje, że obsługujemy coraz
większą liczbę klientów i w związku z tym
konieczne jest zwiększenie produkcji. Na
razie pracujemy na dwie zmiany, ale zastanawiamy się nad wprowadzeniem trzyzmianowego systemu pracy. Jesteśmy
na to przygotowani. Mocno inwestujemy w naszą kadrę. Staramy się, żeby pracownicy mieli w firmie dobrą atmosferę

z urlopów macierzyńskiego czy wychowawczego. Miejsce pracy zawsze na nie
czeka.
- To są ważne aspekty zatrudnienia,
można powiedzieć nawet, że w pewnym sensie wartość dodana sprawiająca, że pracownik przychodzi do firmy
nie wyłącznie dlatego, że trzeba pracować, ale dlatego, że to jest jego miejsce.
Identyfikuje się z przedsiębiorstwem.
- O słuszności przyjętej strategii najlepiej
świadczy fakt, że mamy znikomy stopień

- Nie zamykamy się na nikogo, zwłaszcza
że działamy w takim miejscu, w którym
trudno znaleźć osoby mające dokładnie takie kwalifikacje, jakich oczekujemy. Jest to związane z faktem, że takich fabryk jak nasza nie ma w regionie.
Właściwie niemal wszystkie osoby, które
u nas pracują, poza pewnymi wyjątkami,
zostały przyuczone do pracy w fabryce. Pracownicy są wysyłani na szkolenia
i wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, stając się coraz lepszymi w tym, co robią.
- Czy już można aplikować do firmy
Stainer?
- Oczywiście. Można to zrobić osobiście, przyjeżdżając do naszej siedziby
w Krzemieniewie przy ulicy Dworcowej
152, poprzez e-mail na adres biuro@stainer.pl lub telefonicznie pod numerem
691742407.

(18/2020)

Do tego dochodzą wyroby wykończeniowe, nadające budynkom odpowiedniego wyglądu. Mam na myśli tynki i farby. Poza tym wytwarzamy farby
wewnętrzne do mieszkań czy obiektów
użyteczności publicznej z wymaganymi certyfikatami, czy produkty do glazury ze szczególnym naciskiem na kleje. Od niedawna postawiliśmy również
na produkty dekoracyjne takie jak deska
elewacyjna i beton architektoniczny. Poza tym posiadamy w swojej ofercie profesjonalną linię produktów do czyszczenia różnych powłok takich jak elewacje,
cegły, kostka brukowa, itp. Produkty te
zostały niedawno zastosowane na jednej z kamienic przy ulicy Dąbrowskiego
w Lesznie.

- Dziękuję za rozmowę.
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Tylko krok,
by granicę
przekroczyć
Leszno po odzyskaniu niepodległości stało się miastem przygranicznym. I choć dziś trudno sobie to wyobrazić,
z Leszna do granicy z Niemcami można było się dostać kilkuminutowym spacerem. Fakt kresowego położenia miał
ogromny wpływ na działające w mieście formacje obronne. W Lesznie swoje placówki miały między innymi Służba
Celna oraz dwa pułki wojskowe.

P

rzy dzisiejszej ulicy 17 Stycznia
w Lesznie mieściła się placówka Straży Granicznej, a w okolicznych miejscowościach znajdowały się jej filie. Zlokalizowane były
między innymi w Zbarzewie, Henrykowie czy Zaborowie, które w międzywojniu stanowiło odrębną miejscowość. Funkcjonariusze widoczni

Wówczas ich nazwiska zostały spolszczone. Prowadziło to do zabawnych
sytuacji. Często zdarzało się, że rodzeństwo legitymowało się różnymi
nazwiskami, a powrót do pierwotnego
nazwiska wymagał interwencji w sądzie. Wielu strażników do niego się
nie wybrało, dzięki czemu pojawiły się
nowe nazwiska.
Na leszczyńskim dworcu znajdowało się kolejowe przejście graniczne.
Po okazaniu paszportu można było
przekraczać granicę, a różnice w cenach towarów w obydwu państwach
zachęcały do wycieczki po niezbędne
artykuły. Niezwykle chętnie korzystali z niej Niemcy. Warto tutaj przypomnieć, że polski personel doskonale
znał język niemiecki.
Pisząc o Straży Granicznej w Lesznie,
należy przypomnieć postać Jana Siedleckiego. Piastował on stanowisko

Nadkomisarz Hałgas dekoruje brązowym Krzyżem Zasługi podoficerów Straży Granicznej w Inspektoracie w Lesznie; 1934 rok.

FragmentbudynkudawnegoInspektoratu.
byli w mieście - brali udział w uroczystościach, można było ich spotkać na
ulicach. Jednym z wymogów podjęcia pracy w straży było posiadanie polskiego nazwiska. Nie oznacza
to, że ochotnicy z niemiecko brzmiącymi nazwiskami byli eliminowani.

Drużyna sztabu Inspektoratu Straży Granicznej w Lesznie - zwycięzca zawodów sportowych Straży Granicznej, które odbyły się w Bojanowie. W środku
inspektor Zięba i nadkomisarz Świderski.

inspektora w leszczyńskiej placówce i - jak się okazało - przekraczał…
wszelkie granice. Pożyczał (bezzwrotnie) gotówkę od znajomych oraz podkomendnych. Wykorzystując swoją pozycję, przemycał też lekarstwa
z Niemiec, głównie ampułki omnadiny. Został skazany na sześć lat pozbawienia wolności oraz grzywnę.
Interesujące są zeznania jednego ze
świadków procesu. Nauczyciel Wierzbicki wyznał, że Siedlecki często narzekał na trudne czasy i z zazdrością
czytał w prasie o zarabiających fortunę w aferach przemytniczych. Korzystając z okazji, pragnę także was zachęcić do… przekraczania granic! Nie
takich, jak niejaki Pan Siedlecki, ale
własnych. Bądźcie odważni, dziś należy do was. A czy może być lepsza okazja niż setna rocznica powrotu Leszna
w granice Polski?
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Robert Biedroń w Lesznie zachęcał do składania
podpisów pod kandydaturą na prezydenta
Kandydat na Prezydenta RP z ramienia Lewicy odwiedził miasto w piątek 21 lutego. Wizyta zbiegła się w czasie z przejściem do tej partii
leszczyńskiego radnego Piotra Więckowiaka.

R

obert Biedroń jest europosłem, założycielem partii Wiosna i byłym
prezydentem Słupska. Teraz chciałby zostać Prezydentem RP i właśnie dlatego odwiedził Leszno. Złożył wizytę w Leszczyńskim Banku Żywności, a także spotkał
się z mieszkańcami, zachęcając do składania
podpisów poparcia pod swoją kandydaturą na ten urząd. Aby jego start był możliwy,
wymagane jest co najmniej 100.000 takich
podpisów, nad czym w całym kraju intensywnie pracuje sztab Lewicy.
Zdaniem Biedronia, małe i średnie miasta takie jak Leszno cierpią na wiele problemów, których nie ma w metropoliach. Teraz przyszedł czas, aby to właśnie mniejsze
ośrodki otrzymały wsparcie. Iskrą powinna
być tak zwana polityka zrównoważonego
rozwoju, którą kandydat będzie popierał,
gdy zostanie wybrany prezydentem.
R. Biedroń pojawił się również na antenie Radia Elka, gdzie w rozmowie z Jarkiem Adamkiem opowiadał o swoich

pomysłach na rozwiązanie problemów
trawiących Polskę. Wspomniał na przykład o trwającej i wciąż pogłębiającej się
zapaści w służbie zdrowia. Przyznał też,
że jest zmęczony wojną polsko-polską
i że jest zwolennikiem polityki konsensu uprawianej w sposób podobny, w jaki robił to, będąc prezydentem Słupska.
Według Biedronia jego przewaga nad
konkurentami polega na tym, że jest jedynym kandydatem o poglądach innych niż
konserwatywne.
Wizyta europosła zbiegła się w czasie
z przejściem radnego Leszna Piotra Więckowiaka do założonej przez Biedronia
partii Wiosna będącej dziś frakcją Lewicy.
Do czasu oddania do druku tego numeru
gazety nie pojawiły się informacje, jakoby Więckowiak w związku z politycznym
transferem opuścił szeregi Klubu Radnych
PL18, w którym był do tej pory.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
REKLAMA
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Nigdy nie wiem, co moje d
Na co dzień wydaje się spokojna, ale występując przed publicznością, staje się zupełnie inną osobą. Bije od niej wtedy pewność siebie
i niesamowita energia. O życiu przed i po programie "Mam talent" z Emilią Nowak i jej mamą, Martą, rozmawia Łukasz Domagała.
- Po raz pierwszy spotkaliśmy się przed
czterema laty. Emilia wówczas rozpoczynała swoją przygodę z muzyką, ze
śpiewaniem. W ciągu prawie czterech
lat w jej życiu wiele się zmieniło.
Marta Nowak, mama Emilii: - Rzeczywiście, bo postaraliśmy się o to, aby córka miała konkretnego instruktora, który
zajmie się jej wokalem. Zaczęliśmy z nią
częściej jeździć na różne festiwale, aby
mogła się sprawdzić, również z nadzieją, że ktoś ją zauważy. Zresztą podczas
licznych występów czy konkursów jurorzy podkreślali, aby jej nie zmarnować,
aby iść dalej. Pamiętam pewną sytuację, która miała miejsce w Gliwicach. Córka śpiewała wtedy a capella utwór Natalii Kukulskiej pod tytułem "Dłoń". I, już po
wszystkim, jeden z organizatorów tak zapytał: a gdzie są rodzice? I jeszcze dodał:
ja mam nadzieję, że to dziecko chodzi
do szkoły muzycznej, że państwo jej nie
marnujecie, bo to jest ogromny talent.
REKLAMA

- A państwo na to?
M.N.: - Zawstydziliśmy się, bo ona wtedy
rzeczywiście nie chodziła do szkoły muzycznej. Po tej uwadze posłaliśmy ją do takiej placówki. Ale gdyby on wtedy tego nie
powiedział, gdyby nas nie popchnął w tym
kierunku, nie wiemy, co byłoby dalej.
Emilia Nowak: - Po prostu w ten sposób
zmotywował mnie do dalszej pracy. Do
szkoły muzycznej chodzę już trzeci rok.
Uczę się gry na gitarze i pianinie oraz teorii o muzyce.
M.N.: - Osobiście do tej pory o muzyce
nie miałam zielonego pojęcia i nie zdawałam sobie sprawy, że muzyczny świat
jest tak szeroki. Zresztą okazało się, że
chcąc zajmować się śpiewaniem na poważnie, Emilia musi umieć odczytywać
zapisy nutowe.
- Skąd i kiedy pojawił się pomysł na

Emilia Nowak w Filharmonii Podkarpackiej.
wzięcie udziału w programie telewi- przygotować, bo telewizja lubi show.
Powstał jakiś konkretny plan na to, co
zyjnym "Mam talent" w TVN?
miało zostać zaprezentowane?
M.N.: - To był totalny spontan. W pewny
czwartek czy piątek oglądałyśmy reklamę M.N.: - Czasu na prezentację w progratego programu w telewizji. I rzuciłam ha- mie jest niewiele, to raptem dwie minusło: to jak, jedziemy jutro na casting do Po- ty. Dlatego trzeba było zastanowić się, jaznania? No i pojechałyśmy. Długo czeka- ki utwór wybrać. Mąż stwierdził, że może
łyśmy z wypełnionym kwestionariuszem trzeba pójść na całość i zaśpiewać ten,
w ręce, aby przedostać się do ochronia- w którym Emilia jako rekwizytów używa
rza wpuszczającego na casting, ale w koń- szlafroka i peruki. Okazało się, że to właścu się udało. Córka zaśpiewała wtedy nie zachwyciło jurorów i publiczność.
dwa utwory a capella, bez podkładu. Jakoś szczególnie nie liczyłam, że cokolwiek - Emilia wydaje się spokojna, a na scez tego wyjdzie, bo przecież na takie castin- nie pokazała zupełnie inne oblicze.
gi przyjeżdża wiele utalentowanych osób. Oglądając program, miałem wrażenie, że jurorów w pewnym momencie
E.N.: - Po pierwszym występie zaproszo- zatkało, kiedy widzieli, co się dzieje
no mnie do drugiej sali, gdzie za kame- na ich oczach.
rą stał jakiś pan. Pokazałam się po raz
drugi. Na końcu poinformowano nas, że M.N.: - Ja nigdy nie wiem, co moje dziecko
pokaże na scenie, bo w domu nie ujawmamy czekać na SMS.
nia za bardzo, jak śpiewa. Później wychoM.N.: - Nie ukrywam, że trochę się dener- dzi przed publikę, a my z mężem tylko
wowałam, czy ta wiadomość przyjdzie. Po trzymamy się za ręce, nie wiedząc, co się
jakimś tygodniu zapomniałam o sprawie, wydarzy, jak ona będzie śpiewać i co tak
stwierdzając, że skoro nikt się nie odezwał, naprawdę sobie wymyśliła. Nieraz z wrato już chyba nic z tego nie wyjdzie. Uzna- żenia aż otwieramy buzie, bo ta scena jest
łam, że córka miała po prostu fajną przygo- dla niej chyba prawdziwym życiem.
dę. Po trzech tygodniach, 9 maja w środę,
nadeszła wiadomość, że Emilia zakwalifiko- - Emilia, czy ty się dobrze czujesz
wała się do kolejnego etapu "Mam talent", w świecie artystycznym, zwłaszcza
już z udziałem jurorów. Występ miał odbyć podczas występów na scenie?
się w Poznaniu w lipcu. Dzień, w którym
nadszedł ten SMS, był zwariowany. Były- E.N.: - Czuję się bardzo dobrze i raczej
śmy bardzo szczęśliwe z córką, że się udało. się nie stresuję. Stres pojawia się jedynie
Ale zastanawiałam się też, czy ta wiado- wtedy, kiedy akurat mam jakąś niedysmość to czasem nie pomyłka. Nie mogłam pozycję związaną z gardłem.
uwierzyć w to, co się wydarzyło.
- A kiedy występowałaś przed jurorami,
- Do występu trzeba było się jakoś koncentrowałaś się na publiczności
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dziecko pokaże na scenie
i na tym, jak zachowują się jurorzy,
czy na tym, co robisz i w jaki sposób
prezentujesz piosenkę?
E.N.: - Raczej bardziej zwracałam uwagę na
publiczność i jurorów, aby dobrze wypaść.
M.N.: - To zainteresowanie ze strony jurorów jest ważne, bo zdarza się, że kiedy
występ ich nie zainteresuje, to bawią się
telefonem, albo wychodzą z sali.
E.N.: - Na przykład po kawę lub ciastko.
M.N.: - Ale tak sobie myślę, że kiedy dziecko jest nieobyte z występami na scenie
i widzi, że podczas prezentacji juror wstaje z miejsca i wychodzi, to takie coś może
prowadzić do utraty pewności siebie.

mnie pokazano, że tam zaśpiewałam.
M.N.: - A mnie te castingi i występ
tak szybko przeleciały, że jakoś
długo nie docierało do mnie
to, co się wydarzyło.
- Program w założeniu ma
promować talenty. Czy
w takim razie po jego emisji wydarzyło
się coś pozytywnego czy występ
przeszedł
bez echa?

E.N.: - Na szczęście podczas mojego występu jurorzy opierali się o blat i patrzyli
na to, jak śpiewam i co robię.
- Co wydarzyło się po emisji na telewizyjnej antenie?
E.N.: - Ja trochę nie dowierzałam, że

Emilia Nowak z mamą Martą w towarzystwie Stefano Terazzino.
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wybieram to, co mi odpowiada, i w czym
się dobrze czuje.

M.N.: - Zaczęły pojawiać się propozycje
występów w różnych zakątkach kraju.
Często bywa też, że Emilia jest zaczepiana
przez dzieci, które proszą ją o autograf.

- Co Emilia Nowak robi na co dzień?

- Jak czujesz się, kiedy ktoś prosi cię
o autograf?

E.N.: - Mam mało czasu. W zwykły dzień
o godzinie 8 rozpoczynam szkołę, po
południu idę do szkoły muzycznej, a do
domu wracam przed godziną 19.

E.N.: - Jest to miłe. Mimo że od występu w telewizji minęło już sporo czasu, wciąż wiele osób
podchodzi i chce sobie zrobić ze mną zdjęcie.

M.N.: - Piątki mamy luźniejsze, a sobota i niedziela to czas, który spędzamy
w gronie rodzinnym.

- Co dalej w takim razie? Czy Emilia
chce kształcić się w kierunku muzycznym, aby w przyszłości robić karierę?

- Czy Leszno też cię docenia?
M.N.: - Emilię zauważył i promuje Maciej
Mizgalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Jestem mu wdzięczna za to,
że o niej pamięta. Cieszę się też, że mamy kontakt z Magdą Nowak, bo ona też
dzwoni do Emilii z różnymi propozycjami.
To pozwala córce coraz lepiej się rozwijać.

M.N.: - Na razie próbuje znaleźć swoją ścieżkę,
bo obecnie jest nieco rozdarta pomiędzy muzyką rozrywkową a klasyczną. Próbujemy dostać się do kogoś, kto pomoże jej się jakoś ukierunkować. Jakiś czas temu trafiła pod skrzydła
Magdy Nowak z Leszna, z którą poznałyśmy
się w szkole muzycznej. Ona promuje Emilię
i córka dzięki niej poznała Roberta Rozmusa,
Anię Głogowską czyWaldemara Malickiego.

- Emilia, czego mógłbym ci życzyć na
przyszłe lata?
E.N.: - Chyba zdrowia, bo bez tego nie
ma śpiewania, a mnie często przytrafiają się problemy z gardłem. Dlatego teraz
mam chwilową przerwę w śpiewaniu.

- Czy repertuar sceniczny sama sobie
wybierasz?
E.N.: - Zwykle jest tak, że słuchamy z rodzicami różnych utworów, a ja ostatecznie

Emilia Nowak z Tomaszem Kammelem w "Dzień dobry TVN".

ROZMAWIAŁ: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Już od 20 lat Eurotop wysyła Was w świat!

- Jak to się zaczęło i jak udało się
utrzymać tyle lat na rynku?
- Wszystko zaczyna się od marzeń,
a potem należy próbować je realizować. Moje biuro powstało 20 lat temu, na początku przy pl. Metziga, a po
kilku latach przenieśliśmy się na ul.
Wolności, gdzie jesteśmy do dziś.
Od dziecka lubiłam podróżować
i poznawać nowe miejsca, więc
kiedy przyszedł odpowiedni moment, decyzja mogła
być tylko jedna. Bardzo lubię
swoją pracę, wykorzystuję

Wielka radość i wzruszenie,
aż chce się pracować.

wiedzę praktyczną i doświadczenia zdobyte podczas wielu wyjazdów, chętnie dzielę się tym z klientami. Aż nie
chce mi się wierzyć, że to już
20 lat… zaczynałam w zupełnie innych czasach. Stale trzeba się rozwijać i wprowadzać
nowości. Myślę, że jeśli robi
się coś z pasją, to sukces jest
gwarantowany.

- Można by rzec, że 20 lat
minęło jak jeden dzień.

- Co klienci znajdą w Eurotop?
- W naszej szerokiej
ofercie każdy znajdzie
coś dla siebie – od krótkich wyjazdów weekendowych, autokarowych i lotniczych, do wycieczek na
każdy kontynent, a nawet dookoła
świata. „Świat robi się coraz mniejszy”,
a wszystkie najlepsze oferty można znaleźć w jednym miejscu w wyszukiwarce wakacji na naszej stronie www. Współpracujemy tylko
ze sprawdzonymi touroperatorami, którzy doceniają naszą
pracę i zaangażowanie przyznając nam liczne nagrody
i wyróżnienia.

- W tym miejscu należy Pani złożyć
gratulacje...
- Dziękuję. Wyróżnienia i nagrody są miłe, jednak największą satysfakcję dają nam
nasi zadowoleni Klienci, którzy podróżują z nami od wielu lat, niektórzy od samego początku… Jedna z naszych wiernych
klientek odwiedziła z nami ponad 80 krajów. To największa radość pomóc spełniać
wakacyjne marzenia ludzi i słuchać relacji oraz podziękowań po powrocie. Z okazji naszego Jubileuszu otrzymaliśmy z rąk
naszych Sympatycznych Klientów przywiezionego prosto z Hollywood OSKARA!

- Dokładnie! W tym miejscu
chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim
naszym Klientom, za wspólne lata i miłe słowa oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszego
biura, a potencjalnych klientów serdecznie zapraszamy
do skorzystania z usług naszego biura podróży.
Z biurem podróży Eurotop wspaniałe
wakacje przez cały rok!

Biuro Podróży Eurotop
Leszno, ul. Wolności 29
www.eurotop.leszno.pl
info@eurotop.leszno.pl
tel. 65 528 88 99

(19/2020)

W miniony weekend Biuro Podróży Eurotop, jedno z najdłużej działających biur w Lesznie,
obchodziło 20-lecie działalności. Były gratulacje, kwiaty, urodzinowy tort, szampan i życzenia dalszych sukcesów oraz
kolejnych podróży i zadowolonych klientów. Rozmawiamy z Katarzyną Mencel-Zielińską, właścicielką Biura Podróży
Eurotop.
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Oleje prosto z Leszna – nasze,
naturalne, po prostu zdrowe!
L

eszek Włodarczak, założyciel Akademii Smaków Leszno, ukończył studia gastronomiczno-hotelarskie we Francji. Posiada blisko
30-letnią praktykę w tej branży. Jest
zdecydowanym zwolennikiem sformułowania „slow food”. Współcześni
ludzie są bardzo zabiegani i wydaje
im się, że nie znajdą czasu na przygotowanie pełnowartościowego posiłku. Efekt jest

taki, że najczęściej kupują bardzo
zmodyfikowane jedzenie. Tymczasem
idea „slow food” to także świadomość,
że żyjąc zdrowo i bez pośpiechu, zapewniamy sobie lepszą przyszłość.
Ważne jest również zwrócenie uwagi
na rolę zwierząt, nie tylko ze względu na ich niezaprzeczalne cierpienie, ale na sposób produkcji, który
wpływa na nasze środowisko. A dla
twórcy Akademii najważniejszymi wartościami są: tradycja, jakość i naturalność.
I właśnie w zgodzie
z nimi rozpoczęła się
produkcja w pełni
wegetariańskich,
smakowych
o l e j ó w. W o f e r cie znajdziemy oleje:
szczypiorkowy, peperonczino, koperkowy,
porowy i lubczykowy.
Nic nie stoi na prze szkodzie, a wręcz wiele
na to wskazuje, że gama smaków będzie się
powiększać.
Na słowo pizza reagujemy radośnie. Jeszcze radośniej możemy się poczuć, dodając do niej
o l e j p e p e ro n c z i n o.
Z kolei lubczykowy,
jako dodatek do
zup i sosów, doskonale wzmocni
nasze doznania kulinarne. Oleje idealnie nadają się także do smażenia
ryb i mięs, jako baza do
majonezów czy dodatek do sałatek (choć nazwanie oleju tylko dodatkiem może być tutaj
niestosowne). Warto poszerzać horyzonty żywieniowe, zaskakując nasze
podniebienie nowymi
smakami. Jedynym niewskazanym połączeniem
z oliwą jest przecież… ogień.

Pamiętacie ze
szkoły powiedzenie: Oliwa zawsze
sprawiedliwa?
Oleje z Akademii
Smaków Leszno są niezwykle sprawiedliwe. W 100 ml
produktu znajdują się 933
kalorie. Bazą do powstania wyrobu
jest olej rze pakowy, z pestek winogron
i warzywo decydujące o jego smaku. Cała
produkcja, od
początku do
końca, odbywa się na miejscu w Lesznie.
Działalność tą
można określić mianem
manufaktury,
bo nie ma tutaj mowy o masowości produkcji.
Każda butelka jest szczegółowo
doglądana przez wytwórcę. Bardzo
ważna jest selekcja produktu wpływająca na odpowiednie walory smakowe. Wyprodukowanie jednej butelki oleju zajmuje trzy dni. Efektem
jest produkt w pełni naturalny, o wyjątkowym aromacie i barwie. 250 ml
produktu, który powstał z miłości do
natury i zdrowego jedzenia, szybko
zyskuje w oczach, a właściwie w kubkach smakowych. Oleje już niebawem trafią do leszczyńskich restauracji i sklepów. Warto zaufać lokalnemu
wytwórcy i mieć świadomość, że wybrany produkt nie przejechał se tek kilometrów, lecz trafił na półkę
z miejscowej firmy. Dzięki temu mamy gwarancję smacznego i zdrowego
posiłku.

(20/2020)

Można przejść przez życie bez angażowania się w działania polityczne, bez zakładania rodziny, ale nie przeżyje się bez jedzenia. Z tego powodu warto zaangażować się w wybór tego, co zjadamy. Już niebawem na rynku pojawi się niezwykły
produkt. Oleje smakowe produkowane przez Akademię Smaków Leszno.
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Prace przy modernizacji mag
powoli zmierzają do finału
Gotowy jest przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Słowiańskiej,
w połowie roku do użytku oddane zostaną perony na dworcu
w Lesznie, a najdalej w końcówce 2020 kierowcy przejadą po wiadukcie w ciągu ulicy Wilkowickiej. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapewnia, że prace na linii E 59 idą zgodnie z harmonogramem.

M

odernizacja trasy kolejowej
z Poznania do Wrocławia jest
gigantyczną inwestycją porównywalną do budowy drogi ekspresowej. Tyle że o ile S5 już jest i ułatwia życie mieszkańcom regionu, o tyle inwestycja
kolejowa do niedawna biegła meandrami,
czasem gwałtownie hamowała albo zupełnie zatrzymywała się w miejscu. Tak było
chociażby wówczas, kiedy z placu budowy zeszła firma Astaldi. Obecnie PKP PLK
zapewnia, że wszystko idzie jak należy i że
terminy oddania do użytku poszczególnych
elementów infrastruktury powstającej w ramach inwestycji nie są zagrożone.
- Obecnie trwają prace torowe na odcinkach Czempiń - Kościan, Stare Bojanowo
- Leszno, a także Bojanowo - Rawicz. Na
tym ostatnim trwa kompleksowa wymiana
torów oraz podkładów kolejowych, podsypki i sieci trakcyjnej. W ostatnim czasie
prace bardzo przyspieszyły - mówi Radosław Śledziński z Zespołu Prasowego
PKP PLK. - W Kościanie oddano do użytku dwa perony, ale wciąż trwa jeszcze budowa przejścia podziemnego. Poza tym
gotowe są perony na przystankach Kaczkowo oraz Rydzyna, a także w Przysiece.

opuszczania rogatek w związku z kursowaniem pociągów może prowadzić między
innymi do powstawania korków w tej okolicy. PKP PLK zapewnia, że na ten temat
rozmawia z miejskimi urzędnikami.

Perony w czerwcu, przejście wiosną
Cały czas trwają prace przy przebudowie
peronów na dworcu kolejowym w Lesznie.
Zgodnie z harmonogramem mają zakończyć
się one do 15 czerwca tego roku. Wówczas

Przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Słowiańskiej. PKP PLK zapowiada, że jest
gotowa do otwarcia przejazdu dla samochodów. Nie wiadomo, czy tak się stanie.

Zgodnie z zapowiedziamy perony na dworcu w Lesznie mają zostać oddane do użytku do 15 czerwca tego roku.

Przejazd dla samochodów?
W Lesznie gotowy jest już przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ulicy Słowiańskiej, na którym zmodernizowano nawierzchnię oraz ułożono nowy system
sterowania ruchem kolejowym.
- Wiemy, że ze strony mieszkańców jest
oczekiwanie, aby przejazd ten został otwarty dla ruchu samochodowego. Wprawdzie jako spółka nie planowaliśmy jego otwarcia, ale z technicznego punktu widzenia
nie byłoby to dla nas problemem. Zależy
nam jednak na zachowaniu bezpieczeństwa
i dalsze decyzje co do otwarcia przejazdu
zapadną dopiero po przedstawieniu przez
miasto Leszno organizacji ruchu w tym rejonie - tłumaczy R. Śledziński.
Największym problemem może być obecność ronda tuż przy przejeździe, co przy
sporym ruchu i wysokiej częstotliwości

Przejście podziemne przy ulicy Okrężnej w Lesznie. Na razie nic się tutaj nie dzieje, ale kolej zapowiada, że wykonawca zdąży na czas.
podróżni będą mogli korzystać z zadaszonych peronów pierwszego i drugiego z informacją wizualną oraz dźwiękową, wyposażonych w powierzchnię antypoślizgową,

ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych, a także krawędź umieszczoną na wysokości 76 centymetrów, co umożliwi wygodne wejście i wyjście z pociągów.

- Do wspomnianych peronów będzie można dotrzeć przejściem podziemnym, ale tylko od strony dworca, natomiast do końca
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gistrali kolejowej
Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Wilkowickiej - widok od strony północnej (zdjęcie po lewej stronie) oraz od strony Ronda Gronowo (zdjęcie po prawej stronie).

Budowa wiaduktu na drodze Bojanowo - Pakówka miałaby zostać sfinalizowana na końcu 2020 roku.
REKLAMA
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Chociaż wiadukt w Klonówcu jest gotowy do użytku, nie może zostać otwarty ze względu na brak wymaganych formalności.
roku 2020 potrwają prace zmierzające do
rozbudowy przejścia w kierunku ulicy Towarowej. Z tego kierunku do przejścia podziemnego będzie można dostać się windą
oraz schodami - precyzuje R. Śledziński.
W budowie jest też przejście podziemne
dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy
Okrężnej w Lesznie. Ma ono w bezpieczny
sposób skrócić drogę do i z Zaborowa.
- Zakończenie prac ma nastąpić w pierwszym kwartale tego roku, ale jeszcze będziemy musieli poczekać na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - dodaje R. Śledziński.
W tych okolicznościach można przyjąć,
że realnie leszczynianie skorzystają z niego w drugim kwartale tego roku.

Jeden niedługo, pozostałe w budowie
Gotowy do użytku jest wiadukt nad torami kolejowymi w Klonówcu.
- Czekamy obecnie na pozwolenie na użytkowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu.
Jeśli te dokumenty otrzymamy, co jest czynnikiem niezależnym od PKP PLK, wiadukt
zostanie otwarty. Realnie może to nastąpić

jeszcze w pierwszym lub w drugim kwartale
roku - tłumaczy R. Śledziński.
Spore zainteresowanie wzbudza ślimacząca się budowa wiaduktu w Lesznie w ciągu
ulicy Wilkowickiej. Inwestycja do tej pory
nie została sfinalizowana, a kierowcy, którzy pracują w pobliskiej strefie ekonomicznej lub mieszkają w Wilkowicach, klną na
czym świat stoi.
- Rzeczywiście mieliśmy kłopot, ponieważ
w trakcie prac natrafiono na instalacje podziemne, które nie były zinwentaryzowane,
i których obecność zaskoczyła wykonawcę.
Problemy te udało się pokonać, instalacje przebudowano i do końca roku prace powinny się
zakończyć. Rosną już przyczółki, trwają prace
przy nasypach i po obu stronach powstaje konstrukcja nośna, która zostanie uzbrojona i zalana betonem - wyjaśnia R. Śledziński.
PKP PLK zapowiada, że do końca roku
sfinalizowane zostaną też prace przy wiadukcie przebiegającym nad linią Poznań Wrocław na odcinku Bojanowo - Pakówka.
- Wykonawca ma gotowy jeden przyczółek, trwają prace przy drugim i termin
ukończenia tego zadania nie jest zagrożony - informuje R. Śledziński.

Tak prezentuje się gotowy przystanek kolejowy Kaczkowo.

Rozjazd przebudowywany
W ramach modernizacji linii przebudowywany jest także rozjazd kolejowy z Bojanowa w kierunku Góry. W lutym układano tam torowisko i jest to
dobra informacja w kontekście planów
samorządu województwa dolnośląskiego na przywrócenie połączeń szynowych
z Góry przez Bojanowo do Wrocławia.

Zapowiedzi reaktywacji ruchu kolejowego w tej relacji pojawiły się w ubiegłym
roku, a przeprowadzenie modernizacji
wspomnianego rozjazdu powoduje, że temat pozostaje otwarty. W tym przypadku
konieczna jest jednak budowa wiaduktu
kolejowego.
TEKST I ZDJĘCIA:
ŁUKASZ DOMAGAŁA

CO DALEJ Z LINIĄ KOLEJOWĄ
BOJANOWO - GÓRA?

W ramach modernizacji linii kolejowej Poznań - Wrocław w Bojanowie wykonano także nowy rozjazd w kierunku
Góry. Przypomnijmy, że samorząd województwa dolnośląskiego planuje reaktywację linii Bojanowo - Góra dla ruchu osobowego i towarowego.

O planowanym przez samorząd województwa dolnośląskiego przejęciu wspomnianej
linii kolejowej napisaliśmy w kwietniu ubiegłego roku. Obecnie wniosek w tej sprawie jest procedowany w centrali PKP S.A.
i niedługo dokumenty zostaną przekazane
do ministerstwa. Dopiero wówczas, po załatwieniu formalności, czyli już prawnym
przejęciu linii, województwo dolnośląskie
wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pismem dotyczącym budowy wiaduktu nad drogą ekspresową S5.
Prawdopodobnie nastąpi to w perspektywie kilku do kilkunastu tygodni.

# KURSY
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# NIERUCHOMOŚCI

Wybierz komfortowy domek
i w sąsiedztwie lasu. Na now

Tylko Ty i przyroda. Łagodny szum wody
niu na zamkniętym obszarze. Czy można
przy ulicy Turystycznej powstaje właśnie
które może stać się Twoim ulubionym m

K

ameralne osiedle buduje się na działkach należących dawniej do Starostwa Powiatowego w Lesznie
i kuratorium oświaty. Teren ten
kupiła spółka K2 Nieruchomości, która zburzyła zabudowania pamiętające jeszcze czasy
PRL-u, z tygodnia na tydzień zamieniając zaniedbany do niedawna obszar w wypoczynkową perełkę.
- W tym miejscu powstają już
nowoczesne domki letniskowe
w technologii szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej
- mówi Michał Kuraś z firmy K2
Nieruchomości.
Docelowo na tym terenie zlokalizowane zostaną 33 domki, z czego 11 wybudowanych zostanie
na lato 2020, 11 kolejnych na lato 2021, a ostatnie na lato 2022
roku. Wszystkie będą takie same pod względem powierzchni, która - zgodnie z planem
- ma wynosić 34 metry kwadratowe. Do użytku zostaną oddane w stanie deweloperskim, co
umożliwi dowolną ich aranżację. W środku znajują się dwie sypialnie, pokój dzienny z aneksem
kuchennym, łazienka i pomieszczenie gospodarcze, ponadto
taras o powierzchni 10 metrów
kwadratowych. Klient, kupując
domek letniskowy, nabędzie jednocześnie udział w nieruchomości wspólnej. Otrzyma dostęp
do wybranego obiektu z parcelą wydzieloną dookoła, przeznaczoną do wyłącznego użytku. Do domków na tej zasadzie
przynależeć będą działki o powierzchni od 170 do 300 metrów kwadratowych.

Każda nierucho
podłączona do p
gu i kanalizacji g
spełniała wymog
norodzinnych i
sażona w klimat
dogrzewania w
wym oraz rolet
Atutem tej lok
siedztwo jezior
od 20 do 200 m
wością korzysta
i plaży. Jest to r
nała propozycja
łódek, gdyż tuż
się ośrodek żegl
ni zdanie i zami
dy postanowi p
stu drzew, będz
się ze swojego d
skiego lasu.
Parcele, na który
ne zostaną dom
być ogrodzone

K2 Nieruchomości Sp. z o. o. , Kłoda 137, 64-130
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k z dostępem do plaży, jeziora
wo zakochaj się w Boszkowie

y i szelest drzew w bezpiecznym otoczea chcieć czegoś więcej? W Boszkowie
e nowe osiedle domków letniskowych,
miejscem wypoczynku.

omość zostanie
prądu, wodociągminnej. Będzie
ogi domków jedzostanie wypotyzację z funkcją
w okresie zimoty zewnętrzne.
alizacji jest sąra w odległości
metrów z możliania z pomostu
również doskoa dla właścicieli
ż obok znajduje
larski. Kto zmieiast szumu woposłuchać szelezie mógł wybrać
domku do pobli-

(21/2020)

ych pobudowamki, będą mogły
na określonych

zasadach, a całe osiedle o powierzchni około hektara zostanie zamknięte dla osób
postronnych. Będzie można dostać się na nie przez dwie bramy sterowane na pilota - jedną
od ulicy, a drugą od strony plaży. Części wspólne osiedla stanowić będzie naturalnie utwardzona droga dojazdowa. Całość
zostanie oświetlona i objęta
monitoringiem dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa
mieszkańców, a osiedle będzie funkcjonować na zasadzie
wspólnoty mieszkaniowej.
W sprzedaży cały czas dostępne są domki letniskowe, które
zostaną oddane do użytku latem tego roku. Można też rezerwować domki, które powstaną
w latach kolejnych. Ceny rozpoczynają się od 275.000 złotych
brutto.

Rydzyna | Biuro Sprzedaży: ul. Ostroroga 8, 64-100 Leszno, tel. 519-530-988
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# ODDAJ 1% PODATKU

Niech 1% zaprocentuje lokalnie!
Leszczyńskie organizacje pozarządowe i ich wyjątkowa aktywność są fenomenem w skali całego kraju. Bez wątpienia warto je wspierać, szczególnie gdy jedynym, co musimy zrobić, to wpisać odpowiednie dane w odpowiednią rubrykę...
„Zostaw swój 1% w Lesznie” to hasło
promujące kampanię Miasta Leszna zachęcającą mieszkańców do przekazywania 1% podatku na leszczyńskie organizacje pożytku publicznego.
- W roku 2020 uprawnionych do pozyskania 1% należnego podatku jest 64 organizacji pożytku publicznego, które działają
z myślą o Lesznie i mieszkańcach miasta.
Działają w takich obszarach, jak pomoc
społeczna, edukacja, kultura, sport, ochrona zwierząt, wychowanie czy profilaktyka
uzależnień. Swoim wsparciem obejmują
dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne i chorujące. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań, niosą pomoc tam, gdzie zachodzi taka potrzeba
– podkreśla Anna Szymańska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Wykaz wszystkich leszczyńskich organizacji pożytku publicznego uprawionych do otrzymania 1% znajdziecie na
stronie obok. Dodatkowo, w miejskim
serwisie dla organizacji pozarządowych
(www.ngo.leszno.pl) pojawił się poradnik,
REKLAMA

w którym szczegółowo opisano te organizacje. Przekazanie 1% należnego podatku
właśnie im to prosta droga zaangażowania
w sprawy naszego miasta i wsparcia lokalnej społeczności, a także podziękowania
organizacjom za ich działalność i konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu
mogą działać i rozwijać się nadal.
- Kampania „Zostaw swój 1% w Lesznie”
łączy mieszkańców Leszna i lokalne organizacje. Wsparcie leszczyńskich OPP to niepodważalny wyraz lokalnej solidarności
i odpowiedzialności za wspólnotę miasta mówi Szymańska. - Gorąco zachęcamy do
wspólnego działania, które przyczyni się do
zmiany rzeczywistości i postaw społecznych
w mieście, czyniąc je obywatelskim, przyjaznym dla mieszkańców.
1% podatku można przekazywać do końca kwietnia 2020 r.
Anna Szymańska: - Pamiętajmy, że sami
decydujemy, której organizacji podarujemy część naszego podatku, przez co mamy realny wpływ na to, jak nasze pieniądze zostaną wykorzystane.
Również emeryci i renciści rozliczani

przez ZUS mogą bez trudności przekazać swój 1%. Muszą wypełnić jedynie de-

klarację PIT-OP, na której należy wskazać
- oprócz danych identyfikacyjnych - wyłącznie nr KRS wybranej organizacji.

- Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy
środki z 1% wspierają w głównej mierze
kilkadziesiąt największych fundacji i stowarzyszeń w kraju (tych najpopularniejszych, najbardziej znanych), a w stosunkowo niewielkim stopniu wzmacniają
lokalne organizacje. Tymczasem założenia idei przekazywania części swojego
podatku organizacjom pożytku publicznego były zgoła odmienne – dodaje Szymańska. - Miasto Leszno od lat prowadzi
działania, które mają pomóc w zmianie
tej sytuacji. Chcemy przekonać mieszkańców do tego, by wspierali lokalne organizacje, a tym samym przyczyniali się do
poprawy warunków życia właśnie w naszym mieście. To dla naszego wspólnego dobra. Za pieniądze z 1% przez cały
rok organizowane są imprezy kulturalne,
sportowe czy akcje charytatywne, kupowane są pomoce naukowe dla szkół czy
rehabilitowane są dzieci, młodzież i seniorzy. Wszystko to robimy dla mieszkańców, którzy właśnie dzięki skromnemu 1%
z wielu atrakcji czy form pomocy korzystają bezpłatnie.
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„ZOSTAW SWÓJ 1 % W LESZNIE”

www.ngo.leszno.pl

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019
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Siły skoncentrowane na parku
węzłach drogowych i kontynua
Gmina Święciechowa za sprawą ulokowanych na jej terenie trzech węzłów drogi S5 może otrzymać za jakiś czas wyższy niż dotąd przychód podatkowy. To bardzo dobre miejsca pod różnego rodzaju inwestycje, które - aby zaprocentowały w przyszłości - już dziś należy
odpowiednio przygotować. Na drugim biegunie, wraz z obserwowanym od dekady demograficznym wzrostem gminy, znajdują się też
rosnące oczekiwania mieszkańców. O tym, co w tym kierunku robi gmina i jaki jest pomysł na jej rozwój rozmawiamy z wójtem Święciechowy, Markiem Lorychem.
- Panie wójcie, nasze rozmowy zaczynamy zawsze od powrotu do wyborów samorządowych. Od ich ostatniej odsłony minął już ponad rok. Czy
i które zapowiedzi złożone w kampanii wyborczej udało się panu
zrealizować?
- Postawiłem na politykę kontynuacji.
To, co robimy w gminie obecnie, jest następstwem działań prowadzonych od
czasów mojej pierwszej kadencji, która rozpoczęła się w 2010 roku. Już wtedy miałem w planie kontynuację zadań
związanych z kanalizacją gminy czy budowę oczekiwanej ścieżki do Gołanic.
Marzyły mi się jedno nowe przedszkole
czy zmiany na Rynku w Święciechowie.
Dziś mogę powiedzieć, że większość
spośród tych zadań udało się zrealizować. W planach na pierwszą kadencję
deklarowałem również konieczność pozyskania gruntów pod utworzenie parku w Święciechowie. Nie było to zadanie
proste, ale realizujemy je i park staje się
coraz ładniejszy.

lipowej, która miałaby stać się eleganckim duktem spacerowym. Zadanie jest
rozłożone nawet na 6 lat.
- To jest długa perspektywa.
- Długa, ale budowa parku jest przedsięwzięciem kosztownym. Jednak zanim podjęliśmy się zadania, w bliskości
tego miejsca ulokowaliśmy wszystkie
niezbędne sieci. Ten teren jest więc dziś
kompleksowo uzbrojony. Sukcesem
ostatniego dnia 2019 roku jest też oddanie do użytku klubów malucha oraz
seniora w budynku po dawnym przedszkolu. Poza tym kontynuowaliśmy
działania związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej, oświetleniowej i drogowej. Pod koniec
grudnia ubiegłego roku wbiliśmy łopatę
pod nową inwestycję

w Święciechowie - budowę części ulicy
Produkcyjnej w naszej pierwszej strefie
przemysłowej. Jest to inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Lokalnych,
która ma kosztować około 4.850.000
złotych. Cena jest wysoka, ale to między innymi dlatego, że musimy wybudować również kanalizację deszczową, zabierając wodę opadową z działek
przedsiębiorców.
- Wiele gmin decyduje się wytyczenie
stref ekonomicznych czy stref aktywności gospodarczej. Również gmina
Święciechowa wykonała taki ruch.
- Kiedy w 2013 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję, która
pozwalała na budowę drogi S5,
razem z Radą

- Polityka małych kroków.
- Tak, bo moje zamierzenia były i są wieloletnie. Byłem świadom tego, że jedna
kadencja na realizację wszystkich celów
to zbyt krótki okres, zwłaszcza w obliczu
rosnących oczekiwań społecznych.
- Wróćmy jednak do 2019 roku. Czy
i jakie inwestycje zrealizowano?
- Udało nam się rozpocząć rozbudowę naszego święciechowskiego parku.
Zgodnie z planem przeprowadziliśmy
pierwszy etap tej inwestycji zlokalizowanej w pobliżu pozostałości dawnego
parku przypałacowego oraz alei lipowej.
Na obszarze łąki posadziliśmy ponad
300 drzew, przede wszystkim miododajnych. Poza tym budujemy place zabaw
i alejki spacerowe, a przed nami jeszcze
amfiteatr, drogi dojazdowe i ewakuacyjne, mały akwen oraz oświetlenie alei

Wójt Święciechowy Marek Lorych
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rodzinnym,
acji inwestycji
Gminy Święciechowa podjęliśmy decyzję o planie zagospodarowania przestrzennego w linii planowanej budowy
drogi ekspresowej, co przyniosło wymierne korzyści właścicielom gruntów.
Dzięki tej decyzji otrzymywali oni wyższe kwoty za ziemie zajęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pod tę budowę. Konsekwencją
naszych pierwszych decyzji były dalsze działania w postaci rozwoju kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego. Największy z nich objął
węzeł Święciechowa, z którego do miasta Leszna i gminy Lipno przebija się
ważna droga. W jego sąsiedztwie położonych jest około 120 hektarów gruntów przeznaczonych pod strefę przemysłową. Nie są to wprawdzie grunty
gminne, lecz prywatne, ale w tym roku planujemy spotykać się z właścicielami działek, celem stworzenia większych obszarów o dużej atrakcyjności
dla podmiotów gospodarczych. Wiemy,
że dużą część gruntów po lewej stronie,
patrząc w kierunku Wilkowic, nabyła
znana firma z Leszna. Po prawej stronie
jakiś czas temu zmieniliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, aby nie
dopuścić do budowy elektrowni opalanej słomą. Poza tym podczas budowy
węzła Święciechowa udało nam się wynegocjować z GDDKiA wyprowadzenie
czwartej odnogi z ronda, która docelowo umożliwi budowę kolejnej drogi. To
będzie następna oś, wokół której zostaną skoncentrowane tereny przemysłowe. Jeszcze więcej dzieje się w rejonie
węzła Leszno Zachód, gdzie złożone
zostały wnioski dotyczące budowy stacji paliw czy centrów logistycznych. Jestem przekonany, że w tym rejonie będzie rozwijać się leszczyńskie lotnisko.
Wciąż otwarta pozostaje kwestia zaplanowanego w studium obszaru pod tor
motorowy. Węzeł Leszno Południe będzie miał inną specyfikę. Z jednej strony
ta okolica dość mocno rozwija się pod
kątem zabudowy mieszkaniowej, z drugiej zależałoby nam, aby ulokowane zostały tam mniejsze przedsiębiorstwa.
Należy pamiętać, że to właśnie biznes
generuje spore wpływy do budżetu gminy, a my chcemy wykorzystać nasze atuty w postaci trzech
węzłów drogowych

i 19 kilometrów ekspresówki przebiegającej przez naszą gminę.
- Czy nie boi się pan, że za jakiś czas
wschodnia część gminy Święciechowa
mogłaby stać się obiektem zainteresowania miasta Leszna? Kiedyś pojawiły się spekulacje dotyczące możliwości
wchłonięcia w ramy administracyjne
miasta Wilkowic w gminie Lipno. Później temat ucichł. Ale teoretycznie nie
jest to niemożliwe, bo miasta się rozrastają i potrzebują przestrzeni. Takie historie mają miejsce w Polsce.
- Nie mogę nie myśleć o takim zagrożeniu, ale uważam, że działanie partnerskie
pomiędzy Święciechową a Lesznem powinno polegać na tym, że takie ewentualne oczekiwania musiałyby być wcześniej konsultowane społecznie. Faktem
jest, że droga ekspresowa wytworzyła pewną sztuczną granicę pomiędzy
Święciechową a Lesznem. Poza tym
mieszkańcy tamtych obszarów, chociaż
zamieszkują w gminie Święciechowa, są
mentalnie osadzeni w Lesznie i nawet
mówią, że w nim mieszkają.
- Gminy Rydzyna i Lipno stale rosną
za sprawą nowych mieszkańców, którzy napływają z miasta Leszna. Gmina
Święciechowa chyba idzie w podobnym kierunku?
- Rzeczywiście powiększamy się, ale
myślę, że nie mamy aż tak dużego zainteresowania jak Wilkowice czy Dąbcze. U nas zabudowywane są głównie
grunty w Lasocicach, Święciechowie
i Przybyszewie, zwłaszcza od czasu kiedy są tam albo niebawem będą wszystkie media. Ale mieszkańców nam przybywa. Dziesięć lat temu mieliśmy ich
7000, dziś nieco ponad 8000. Zrobiliśmy też bilans wolnych działek budowlanych na terenie gminy i jest ich w tej
chwili ponad 600. Nowi mieszkańcy to
jednak wspomniane już wcześniej większe potrzeby i oczekiwania. Przewidujemy, że przy obecnym rozwoju gminy za
kilka lat możemy mieć problemy z ilością dostarczanej wody. Z tego powodu podjęliśmy działania mające na celu znalezienie i rozpoczęcie wydobycia
wody z nowych ujęć. Miałyby one służyć nie tylko mieszkańcom, ale również
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podmiotom gospodarczym, które
chciałby się pobudować w pobliżu węzłów drogowych.
- Nie jest tajemnicą, że prognozowane wpływy do samorządowych budżetów w tym roku będą niższe niż
w latach poprzednich. Jak to jest
w Święciechowie?
- U nas jest podobnie. Dochody sięgają 41.000.000 złotych, a wydatki wynoszą 47.500.000 złotych. Mamy więc deficyt, który należałoby spłacić z wolnych
środków i planowanych obligacji. Wzrosły nam jednak koszty funkcjonowania,
a największą część budżetu nieodmiennie pochłaniają oświata, pomoc społeczna oraz inwestycje. Zaplanowaliśmy
w budżecie pieniądze na projekt skanalizowana trzech miejscowości, w których
dotąd jej nie ma - Niechłodu, Piotrowic
i Trzebin. Złożyliśmy też z myślą o tym
celu wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z którego przyznano nam ostatnio 8.800.000 złotych
umarzalne w 30 procentach.

etapy, mamy zaplanowany czwarty etap
budowy ulicy Pilotów w Strzyżewicach.
Ponadto budujemy drogę do elewatora w Lasocicach, ulicę Nową w Długiem
Starem, jak również modernizujemy
oświetlenie w całej gminie, wykonujemy drogę dojazdową przy ulicy Kościelnej w Święciechowie oraz wjazdy z ulic
na posesje mieszkańców. Poza tym modernizujemy drogi wewnętrzne oraz
planujemy, razem z powiatem leszczyńskim, połączenie na rondzie przy ulicy
Śmigielskiej trzech ścieżek rowerowych
biegnących z Wilkowic i Maryszewic
w kierunku Gołanic. Będąc przy temacie
Gołanic, podjęliśmy rozmowy z prywatnym właścicielem w sprawie dzierżawy,
a w przyszłości kupna gruntów z myślą
o parkingu na kilkadziesiąt miejsc dla
letników, którzy przyjeżdżają nad nasze
jezioro.
- Czego mógłbym życzyć panu na trwającą kadencję?

- Co jeszcze z inwestycji na najbliższą
przyszłość?

- Myślę, że zdrowia oraz tego, abym nie
zmienił swojego podejścia do zarządzania gminą i nie tracił optymizmu, który
wciąż w sobie mam dzięki współpracy
z mieszkańcami.

- Chociaż osobiście byłem początkowo
przeciwnikiem budów realizowanych na
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Nie bójmy się obcokrajowców,
mówmy nawet łamaną angielszczyzną
Leszno staje się miastem wielokulturowym - dokładnie takim, jakim było przed wiekami. Coraz więcej w nim obywateli Ukrainy, Hiszpanii, Kazachstanu czy Turcji. Niektórzy przyjechali tutaj do pracy, inni za miłością. Niezależnie od motywacji, zorganizowane w Miejskim
Ośrodku Kultury w Lesznie Międzynarodowe Targi "Obywatele świata", stały się okazją do wspólnych spotkań i przełamywania barier.
- Zależało nam na tym, aby z jednej strony pokazać wielokulturowość miasta,
a z drugiej strony to, jak migranci integrują się z mieszkańcami Leszna - mówi Karolina Kosowska z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie.
- Jako fundacja co roku gościmy około 70 wolontariuszy z różnych regionów.
Naszą działalnością chcemy pokazać lokalnej społeczności, że tak naprawdę nie
ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju
pochodzi człowiek, bo wszyscy jesteśmy
obywatelami świata. Gościmy w mieście
Ukraińców, Gruzinów, Kazachów, Hiszpanów, Hindusów czy Nepalczyków. Do
Polski przyjeżdżają w różnych celach, na

przykład w poszukiwaniu pracy albo za
miłością.
Zdaniem K. Kosowskiej największym
problemem obcokrajowców w Polsce jest
bariera językowa. Zdarza się, że podczas
gdy goście z zagranicy są przyparci do
muru i posługują się łamaną angielczyzną,
aby nawiązać jakikolwiek kontakt, Polacy
często się blokują, próbując wytłumaczyć,
że nie mówią w języku angielskim.
- Myślę, że obawy związane z używaniem
języka angielskiego wynikają z faktu, że
w polskich szkołach kładzie się nacisk
przede wszystkim na gramatykę. Przez to
mało mówimy w obcym języku, zwracając uwagę, że nasza wypowiedź nie będzie

poprawna. Tymczasem do skomunikowania się wystarczy łamana angielszczyzna,
nie trzeba się tego wstydzić - tłumaczy K.
Kosowska.
Na targach obcokrajowcy mogli skorzystać z konsultacji oferowanych przez
Migrant Info Point z Poznania z zakresu
legalizacji pobytu, uzyskania pozwolenia na pracę czy praw dziecka w polskich
szkołach. Prowadzono je w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim. W ramach wydarzenia można było
spróbować też smacznych potraw o hiszpańskim i tureckim rodowodzie, czy
odwiedzić stoiska zaproszonych partnerów. Dopełnieniem imprezy był koncert

zespołu Wakacyjny Squad.
Międzynarodowe Targi "Obywatele świata" zostały zorganizowane przez
Fundację Centrum Aktywności Twórczej
przy współpracy z miastem Lesznem oraz
Miejskim Ośrodkiem Kultury. Przeprowadzono je w ramach projektu unijnego
"From ME to UE" wchodzącego w skład
programu "Europa dla obywateli". Jest to
już kolejna inicjatywa ukierunkowana na
relacje społeczności lokalnej i gości z zagranicy. Fundacja CAT co roku jest także
organizatorem Dnia Europy.
TEKST I ZDJĘCIA:
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Не біймося іноземців, розмовляймо
навіть ламаною англійською

Лешно перетворюється в багатокультурне місто – таке, яким було в минулому. Тут щораз більше громадян з України,
Іспанії, Казахстану та Туреччини. Хтось приїхав сюди працювати, хтось до коханої людини. Якою б не була причина приїзду,
організована Міським центром культури в Лешно міжнародна виставка «Громадяни світу», є чудовою можливістю для спільних
зустрічей та подолання бар’єрів.
- Нам важливо з одного боку показати
багатокультурність міста, а з іншого боку - те, як мігранти інтегруються з мешканцями Лешно, - каже Кароліна Косовська з Фундації центру творчої
активності в Лешно. - Фундація щороку
приймає приблизно 70 волонтерів із різних регіонів. Ми хочемо нашою діяльністю показати місцевій спільноті що те,
з якої країни походить людина, насправді немає жодного значення, адже ми всі
є громадянами світу. У нас проживають
українці, грузини, казахи, іспанці, індійці
та непальці. До Польщі вони приїжджають із різною метою, наприклад, у пошуках роботи чи до коханої людини.
На думку К. Косовської, найбільшою проблемою для іноземців у
Польщі є мовний бар'єр. Трапляються ситуації коли гості з закордону не
мають іншого способу порозумітися і
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використовують ламану англійську, але
поляки часто закриваються та намагаються пояснити, що вони не говорять
англійською.
- Я думаю, що побоювання, пов’язані з
використанням англійської мови, виникають через те, що в польських школах
акцентують насамперед на граматиці. Тому ми мало говоримо іноземною
мовою, зазначаючи, що наше висловлювання буде неправильним. Тимчасом
аби порозумітися - достатньо ламаної
англійської, не потрібно цього соромитися, - пояснює К. Косовська.
На виставці іноземці могли скористатися консультаціями від Migrant Info
Point з Познані щодо легалізації перебування, отримання дозволу на роботу
або в питаннях прав дітей у польських
школах. Консультації проводилися
польською, російською, українською

та англійською мовами. У межах заходу також можна було спробувати
смачні страви іспанського та турецького походження чи відвідати виставкові стенди запрошених партнерів. Доповненням заходу був виступ гурту
«Wakacyjny Squad».
Міжнародна виставка «Громадяни світу» була організована Фундацією Центр
творчої активності в співпраці з містом
Лешно та Міським центром культури. Виставку проведено в межах проєкту Європейського Союзу «From ME to
ЄС», який є частиною програми «Європа для громадян». Це ще одна ініціатива,
спрямована на відносини між місцевою
громадою та гостями з закордону. Також
щороку Фундація Центр творчої активності організовує День Європи.
ТЕКСТ I ФОТО: ЛУКАШ ДОМАҐАЛА

Кароліна Косовська з Фундації центру творчої активності в Лешно.
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REKLAMA

Co słychać w mobilnym światku?
W tym miesiącu rozprawiamy o szkodliwości promieniowania i o tym, że i tak nie wiadomo, jak jest naprawdę. Poza tym coś o przydatnej aplikacji i o małym kryzysie w branży.
Niby lepiej, ale czy na pewno?
Ekologiczny trend dotarł już nawet
do branży GSM. Mówi się, że wprowadzana właśnie sieć 5G ma być bardziej przyjazna środowisku, gdyż
będzie generowała mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Jak to możliwe? Naukowcy obliczyli,
że wysłanie określonej paczki danych
za pośrednictwem wprowadzanego
rozwiązania jest mniej energochłonne niż poprzez powszechną dziś sieć

w technologii LTE. Poza tym urządzenia stosowane w nowej sieci mają inaczej zbudowane komponenty, przez
co potrzebują mniej prądu. Nie trzeba
też stosować zaawansowanych systemów chłodzenia, co również powoduje dużą oszczędność. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że nowa
sieć to także większa prędkość przesyłu danych (niemal natychmiast), a to
już może przekładać się na ograniczenie pewnych kosztów operacyjnych
w niektórych branżach.
REKLAMA

Żeby nie było tak słodko…

Po to, żeby było taniej

Uzyskanie dużej przepustowości sieci
to także większe zagęszczenie urządzeń,
co pociąga za sobą większą ekspozycję
na promieniowanie. Nie wiadomo, czy
zachwyty nad ekologią są aż tak bardzo
oczekiwane, gdy sprawę odniesie się do
organizmu ludzkiego. Wprawdzie nie
ma badań jednoznacznie wskazujących
na szkodliwość wszechobecnych fal radiowych, co może być następstwem coraz większego natężenia pola elektromagnetycznego, ale wielu twierdzi, że
wszystko zależy od tego, kto badania
zleca. Z tego powodu wciąż zalecana
jest daleko posunięta ostrożność w zakresie posługiwania się sprzętami takimi
jak smartfony.
Z drugiej strony jest wiele osób protestujących przeciwko budowie masztów
telefonii komórkowej. Rzecz w tym, że
- jak wszystko wskazuje - gorszy jest
mocno promieniujący telefon przy uchu,
który musi się skomunikować z odległą stacją, niż telefon działający w pobliżu stacji telefonii komórkowej. Wówczas moduł w smartfonie emituje sygnał
o mniejszej mocy, bo - mówiąc kolokwialnie - nie musi się mocno wysilać
dla zachowania odpowiedniej jakości
połączenia.

Zaintrygowała mnie aplikacja Blix,
w której znajdują się marketowe gazetki
w wersji elektronicznej. Jeżeli chcecie być
na bieżąco z cenami produktów w ofertach promocyjnych, warto takie coś pobrać. Aplikacja działa na zasadzie agregatora, a mówiąc nieco prościej - zbieracza
wszystkich gazetek w jednym miejscu.
Dobre to zwłaszcza wtedy, gdy na wasze
osiedle nie docierają klasyczne papierowe
płachty, z których krzyczą ceny bananów
albo innych mandarynek po 3,99 zł za kilogram. Kto jest ciekaw, niech zainstaluje
i sprawdzi dostępne opcje.

Jednak mamy Wi-Fi
Niby urządzane są protesty w sprawie
masztów, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wyłącza na noc domową
sieć Wi-Fi. Tak, tak, to jest również źródło promieniowania i to na jeszcze wyższych częstotliwościach niż znane nam
GSM. A teraz uwaga… do komputera
marsz i sprawdzamy, ile w pobliżu mamy
sieci Wi-Fi. Na zabudowanych osiedlach
potrafią być ich setki… Tymczasem lekarze uważają, że domowe routery z funkcją bezprzewodową również mogą być
źródłem chorób.

Ceny pójdą w górę?
Pamiętacie producenta sprzętu Xiaomi? Pisaliśmy już o nim na naszych łamach, ekscytując się dobrym stosunkiem ceny do jakości
oferowanego sprzętu. Chociaż rzeczywiście
tak jest, to jednak już niedługo z tą ceną może nie być tak kolorowo. Podobno urządzenia mają podrożeć, chociaż na razie to tylko
plotki. Życie nie znosi próżni, więc jeżeli tak
się stanie, pewnie na Dalekim Wschodzie
znajdzie się inny producent, który z przyjemnością zagarnie część rynku smartfonów
tanich a dobrych. Ku uciesze klienteli.

Jest problem
Wróćmy do świata smartfonów, bo trzeba
przyznać, że jest niewesoło. Zapowiedziane
na luty targi MWC miały być uboższe o kilku kluczowych producentów, a to wszystko
za sprawą koronawirusa. Zagrożenie odbiło
i wciąż odbija się szerokim echem w fabrykach największych producentów. Spada produkcja, spadają zyski. W sumie nic w tym
dziwnego, bo komu w głowie kupowanie jakichś gadżetów, gdy strach wyjść na ulice. A
targi? Ostatecznie zapadła decyzja, aby w tej
trudnej sytuacji je odwołać.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
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ŻUŻEL

KOSZYKÓWKA KOBIET

Reprezentanci Fogo Unii Leszno wrócili z obozu treningowego w słonecznym Lloret de Mar w Hiszpanii. Marzec bez wątpienia stanie pod
znakiem treningów na Stadionie im. Alfreda Smoczyka (oczywiście na
tyle, na ile pozwoli na to pogoda). Przypomnijmy, że na 21 i 22 marca
zaplanowano pierwsze tegoroczne sparingi Byków. Formę mistrzów jako pierwsi sprawdzą zawodnicy Stelmet Falubazu Zielona Góra.

Leszczynianki dają wyraźny sygnał, że nie zamierzają rezygnować z walki o pierwsze miejsce w 2 Lidze Koszykówki Kobiet. PompaxTęcza Leszno odniosła kolejne przekonywujące zwycięstwa: weWłocławku 65:88 i wTrapezie z MUKS
Bydgoszcz 87:47. Końcowa kolejność w czubie tabeli rozstrzygnie się w trzech ostatnich kolejkach rundy zasadniczej.

SIATKÓWKA

PIŁKA RĘCZNA

Kolejna żywa legenda odwiesza kewlar na kołek. Zakończenie sportowej kariery ogłosił Amerykanin Greg Hancock, jeden z najbardziej
utytułowanych żużlowców w historii. Dość powiedzieć, że aż czterokrotnie sięgał po tytuł Indywidualnego Mistrza Świata na Żużlu,
dorzucił też 2 srebrne i 3 brązowe medale w tej rywalizacji. Na początku sportowej kariery, w latach 1993-94, Hancock reprezentował
barwy Unii Leszno. W tym roku skończy 50 lat!

Gorszy okres notują siatkarze UKS 9 Leszno. Najpierw przegrali ostatni mecz rundy zasadniczej z Jokerem Piła 3:1 (do fazy play-off awansowali ostatecznie z 2. miejsca), a następnie w Hali Dziewiątka nie
sprostali gościom z Kalisza, przegrywając pierwsze
półfinałowe spotkanie III Ligi 0:3. Już po oddaniu gazety do druku w Kaliszu odbył się mecz rewanżowy.

Jak po grudzie idzie w tym roku podopiecznym
Macieja Wieruckiego, ale w końcu coś się zmieniło.
Po dwóch porażkach (27:33 w Lesznie z Siódemką
Miedź Legnica i 21:18 w Poznaniu z Grunwaldem)
leszczynianie odnieśli cenne zwycięstwo przed własną publicznością. Pokonali MKS Wieluń 24:22, przybliżając się nieco do utrzymania w I Lidze.
REKLAMA

FUTSAL
1/16 była tym razem ostatnim etapem Pucharu Polski, w jakim przyszło się
mierzyć reprezentantom GI Malepszy Futsal Leszno. Odpadli z rozgrywek
po wyjazdowej porażce 3:0 z wyżej notowaną Gatta Active ZduńskaWola.
5 porażek z rzędu i robi się gorąco. Podobnie jak w Pucharze Polski,
tak i w Futsal Ekstraklasie leszczynianie musieli uznać wyższość bardziej doświadczonej ekipy ze Zduńskiej Woli. Przegrali 5:2 i znaleźli
się na odległej 12. lokacie w ligowej tabeli. Panowie, czas na punkty!

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN
Po trudnym styczniu przyszedł nieco szczęśliwszy luty. KoszykarzeTimeout Polonii 1912 Leszno przełamali złą passę i wciąż liczą się w grze
o awans do fazy play-off.W czterech ostatnich spotkaniach aż trzykrotnie
triumfowali, pokonując kolejno: Energa Kotwicę Kołobrzeg 94:79, Miasto Szkła Krosno 79:71 orazWeegree Politechnikę Opolską (na wyjeździe)
74:92. Przegrali w Prudniku z tamtejszą Pogonią 87:84.

BIEGI
WWijewie odbył się II Bieg Powstańczy. Na starcie zameldowało się około
350 amatorów biegania. Na dystansie 5 kilometrów najszybciej linię mety
przekroczyli Marcin Lamperski z Rawicza i Martyna Zielińska z Leszna. 10-kilometrowa trasa padła łupem AleksandraWostala ze Szprotawy i Eweliny
Michnowicz z Krosna Odrzańskiego.
Blisko 300 biegaczek i biegaczy wystartowało w wymagającym X Biegu
Górskim Leszno-Grzybowo.Wśród panów najszybszy był Miłosz Szcześniewski z Dąbcza, a wśród pań Agnieszka Jerzyk.

KRĘGLE
Kręglarska Superliga 2019/2020 przeszła do historii. Zawodniczki Polonii 1912 Leszno wywalczyły srebrny medal Drużynowych Mistrzostw
Polski. Ich koledzy tym razem medalu nie zdobyli. Leszczynianie zajęli
ostatecznie 4. miejsce.

RÓŻNE
Za nami Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Zjazdowym.Wśród mężczyzn triumfował Michał Bartkowiak, wśród kobiet
Aleksandra Laskowska, a w gronie snowboardzistów Mateusz Śląski.
TEKST: MICHAŁ DUDKA
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Filiżankę czas podać
Większość z nich ma ponad pięćdziesiąt lat, a mimo to są w doskonałej formie. Jedne grzeją się na kominku, drugie przeglądają się
w szklanych regałach, a jeszcze inne… wiszą na ścianie. To porcelanowe zbiory Violetty Szurkowskiej.

ZDJĘCIE: ŁUKASZ DOMAGAŁA

P

Zbiory Violetty Szurkowskiej (w środku) podczas ubiegłorocznej edycji Leszczyńskiego Dnia Kolekcjonera.
nie powinno dziwić, zajmuje miejsce na rozgrzanym kominku w zimowe dni.
W powojennej Polsce, 1 października 1950
roku, powstał Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Był jedną z pierwszych placówek
w Europie promujących wzornictwo. Później do życia powołany został słynny paryski
Instytut Estetyki Przemysłowej. Działalność
IWP ubarwia kojarzony z szarzyzną okres
PRL.
- Wówczas dla wielu fabryk tworzyli ci

ZDJĘCIE: 2 x MATEUSZ GOŁEMBKA

ozyskiwanie eksponatów nie należy do zadań najłatwiejszych. Wyroby są kruche. Często zdarza się, że
o brakującą filiżankę do kompletu trudniej
niż o okno w łazience w mieszkaniu z wielkiej płyty. Mimo to kolekcja Pani Violetty
jest imponująca i stale się powiększa. Eksponaty - poza tym, że przykuwają wzrok
- są także świadkiem minionych czasów.
Można z nich sporo wywnioskować.
- Wiele wazonów jest podobnej pojemności. Zostały wyprodukowane w czasach
„jednego goździka”, który wówczas był
standardem. Goździk był zdecydowanie
bardziej powszechny niż bukiet róż. W domach nie było także ekspresów do kawy
i małe filiżaneczki przez ówczesnych przeważnie były uważane za niepotrzebne,
a nieraz nawet za kiczowate. Nie można ich
było zmywać w zmywarce. Obecnie zauważa się jednak zainteresowanie produktami z lat sześćdziesiątych minionego wieku.
Dedykowane były one małym mieszkaniom.
Dziś powodzeniem cieszą się wnętrza minimalistyczne czy wręcz ascetyczne - zauważa Violetta Szurkowska.
Następne elementy swojej kolekcji najczęściej pozyskuje na aukcjach, często
otrzymuje je w prezencie. Nie zawsze jest
jednak tak, że eksponaty trafiają do kolekcjonera. Niekiedy to kolekcjoner wybiera się po eksponat. Mimo że Londyn nie
ma dostępu do morza, to właśnie stamtąd odebrana została „Panna plażowa”.
Niezwykła figurka, która wyprodukowana została według projektu Stanisława Olszamowskiego w 1958 roku.
- Moja ciocia była w jej posiadaniu i obiecała mi przekazać figurkę. Wybrałam się do
stolicy Zjednoczonego Królestwa, odwiedzając również rodzinę - wspomina z uśmiechem. Teraz to właśnie „Panna plażowa”, co

Pani Violetta z wazonikiem od którego wszystko się się zaczęło.

Fragment zbiorów.

sami artyści. W gospodarce planowej nie było to niczym nadzwyczajnym. Efektem tego
jest to, że mamy identyczne formy wazonów,
w różnych kolorach i pochodzące od różnych
producentów. Przykład mogą stanowić wazony Calypso projektu Zbigniewy Śliwowskiej
- Wawrzyniak. Z drugiej jednak strony wraz
z transformacją ustrojową nadeszły spore
zmiany. Większość wzorów pewnie nie przetrwała i dzięki temu te zachowane są wyjątkowo cenne. Dla przykładu bardzo popularna
kolekcja niemieckiej firmy Rosenthal „Biała
Maria” ciągle jest produkowana - dodaje.

Okazją do zobaczenia części zbiorów
hobbystki jest Leszczyński Dzień Kolekcjonera organizowany przez leszczyńskie Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół
Muzeum Okręgowego. Podczas ostatniej
edycji zaprezentowane zostały serwisy,
a rok wcześniej wazony. Obok eksponatów pani Violetta zawsze ma ze sobą tematyczne publikacje, których - jak przyznaje - jest całkiem sporo.
TEKST:
MATEUSZ GOŁEMBKA
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Świat w pigułce
Luty to najkrótszy miesiąc roku, jednak z pewnością nie oznacza to, że był nudny. Najciekawsze wydarzenie związane jest z fałszywym oficerem. Przyznam szczerze, że pisząc na ten temat, natychmiast pomyślałem o kultowej polskiej komedii - o „Pułkowniku
Kwiatkowskim“. Podobieństwa są aż nadto widoczne…
Szwedzki pułkownik Kwiatkowski
O sprawie fałszywego oficera na początku lutego pisały wszystkie najważniejsze europejskie dzienniki. W 1999
roku pewien mężczyzna został wydalony ze szkoły oficerskiej w Enkoping, prawdopodobnie za złe zachowanie oraz kiepskie wyniki. Okazało
się jednak, że wcale nie zamierzał zrezygnować ze swoich planów. Dziennikarze gazety Dagens Nyheter ujawnili, że mężczyzna w tym samym roku
został przyjęty do szwedzkiego wojska. W jaki sposób? Sfałszował wszystkie dyplomy ukończenia szkoły oficerskiej. Na pierwsze misje wyjechał do
Kosowa, Afganistanu, znowu do Kosowa i do Iraku. Po powrocie do Szwecji
został awansowany do rangi majora.
Największego zaszczytu dostąpił, gdy
w 2012 roku został członkiem dowództwa strategicznego NATO. Jego głównym zadaniem była współpraca z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji.
W 2012 roku nawiązał również kontakt
ze szwedzkim wywiadem. Szwecja nie
jest członkiem NATO, jednak na mocy
umów międzynarodowych jest związana w specyficzny sposób z Paktem Północnoatlantyckim. Fałszywego oficera
zgubiły… nadzwyczaj duże umiejętności. Dziennikarze Dagens Nyheter planowali napisać artykuł o nim, gdy jednak dotarli do początków jego kariery,
kłamstwo musiało wyjść na jaw. Chociaż pewne nieścisłości pojawiły się już
dwa lata wcześniej, gdy fałszywy oficer miał uzyskać kolejny awans, wówczas został jednak wysłany na misję do
Mali. Najwyższy dowódca szwedzkich
sił zbrojnych, Micael Byden, podkreślił jednak, że fałszywy oficer nie rozpowszechnił żadnych tajnych informacji oraz w żaden sposób nie zaszkodził
Szwecji. Wielu komentatorów podkreśla, że jeśli rzeczywiście fałszywy oficer
nie działał na szkodę kraju, to właściwie jego wkład dla szwedzkiego wojska należy ocenić pozytywnie.

Średniowieczna apteka
Przedsiębiorstwa z długą tradycją zawsze budzą szacunek. W Tallinie znajduje się apteka, która funkcjonuje

nieprzerwanie od… 1422 roku. Z pewnością jest najstarsza w całej Europie
oraz prawdopodobnie na świecie. Raeapteek na początku była prowadzona przez dziesięć pokoleń rodziny Burchardtów, potomków węgierskiego
imigranta Johanna Burcharta Both Belavary de Sykava. Od XVII do XX wieku
apteka była tak popularna, że odwiedzał ją sam car oraz królowie Szwecji
i Danii. Apteka wciąż funkcjonuje, jednak obecnie nie należy już do rodziny
Burchardtów. Niemniej warto ją odwiedzić, można w niej kupić tradycyjny
estoński marcepan lub zwiedzić znajdujące się obok muzeum.

Wspólna liga piłkarska?
Austria oraz Szwajcaria bardzo poważnie zastanawiają się nad utworzeniem
wspólnych rozgrywek piłkarskich.
AusSuiLiga to połączenie najwyższej
klasy rozgrywkowej w Szwajcarii oraz
Austrii - dokładnie po osiem zespołów austriackich oraz osiem szwajcarskich. Po każdym sezonie do niższej klasy rozgrywkowej (te byłyby już
osobne) spadłaby najsłabsza drużyna
szwajcarska oraz austriacka. Zdaniem
pomysłodawców projektu takie rozwiązanie byłoby niezwykle korzystne
dla szwajcarskiego oraz austriackiego
sportu. Z pewnością liga stałaby się
mocniejsza oraz bardziej wyrównana. Z drugiej strony wadą projektu są
kwestie logistyczne - kibice musieliby
znacznie dłużej dojeżdżać na mecze
swojej drużyny. Niemniej pomysł wydaje się bardzo interesujący.

Samochody piratów drogowych
pod młotek
Dania słynie z bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach. Wypadki, szczególnie te z udziałem pieszych, zdarzają się niezwykle rzadko.
Mimo to duńscy parlamentarzyści starają się znaleźć rozwiązania prawne, które przyczynią się do zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa. Projekt
nowej ustawy przewiduje konfiskatę
samochodu za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Następnie zostanie on
zlicytowany, a uzyskane pieniądze zasilą

budżet. Taka kara będzie stosowana
w trzech przypadkach - kierowanie pod
wpływem alkoholu, dwukrotne przekroczenie prędkości lub spowodowanie
znacznego zagrożenia w ruchu drogowym. Oczywiście konfiskata wiązałaby
się z zatrzymaniem prawa jazdy. Ustawa przewiduje także, że o takiej sankcji
nie będą decydować policjanci, lecz będzie stosowana bezpośrednio - czyli np.
dwukrotne przekroczenie prędkości będzie automatycznie wiązało się z konfiskatą. Nowe przepisy nie są uznawane
za zbyt surowe w Danii. Kraje skandynawskie charakteryzują się bezwzględnym obowiązkiem przestrzegania przepisów drogowych - za przekroczenie
prędkości choćby o jeden kilometr można otrzymać bardzo wysoki mandat. Za
recydywę lub rażące nagięcie limitów
prędkości - karę pozbawienia wolności
do lat 8.

Przeprowadzka miasta
W Danii przesunięto kiedyś latarnię
morską, natomiast już od kilku lat z powodzeniem przenosi się nieruchomości. W Szwecji postanowili jednak pójść
o krok dalej. Do 2035 roku zaplanowano przeprowadzkę… miasta. Kiruna
to znajdująca się na dalekiej północy
miejscowość, która słynie z przemysłu
wydobywczego. Na początku 2004 roku wydobycie rudy zostało wstrzymane, ponieważ kopalnia zaczęła zagrażać mieszkańcom Kiruny. Już wtedy
podjęto decyzję o przeniesieniu miasta
kilka kilometrów dalej. Największe prace rozpoczęły się jednak na początku
2020 roku. W pierwszej kolejności zostaną przeniesione domy, lokale usługowe, pomieszczenia rządowe oraz
zabytki. Większość budynków jest wyburzana, a następnie budowana 4 kilometry dalej. Wyjątkiem są zabytki,
które przenoszone są w całości. Koszt
przeprowadzki w sumie aż 42 nieruchomości poniesie kopalnia, natomiast
gmina zapłaci tylko za szpital oraz remizę strażacką. Należy zauważyć, że
operacja jest prowadzona w sposób
niezwykle zorganizowany. Zdaniem
mieszkańców Kiruny roboty budowlane w żaden sposób nie zakłócają codziennego życia, a nawet wpływają

pozytywnie poprzez znaczne ożywienie gospodarcze.

Francja przeciwko okrucieństwu
Francuskie ministerstwo rolnictwa ogłosiło, że od 2021 roku będzie obowiązywać całkowity zakaz mielenia żywych
kurczaków. Dotychczas malutkie kurczaczki płci męskiej były uważane przez
przemysł spożywczy za nieprzydatne, ponieważ nie dostarczały ani jajek,
ani mięsa. W tej sytuacji były one natychmiast uśmiercane poprzez mielenie ich żywcem. Ta okrutna metoda do
niedawna była wykorzystywana w całej Europie, jednak niedawno zakazała
jej Szwajcaria, obecnie Francja, a wkrótce Dania, Szwecja, Norwegia oraz Finlandia. Niestety w Polsce nie mówi się
o wprowadzeniu zakazu. Rozwiązaniem
przejściowym ma być uśmiercanie kogucików przy pomocy gazu. Wkrótce
jednak ma powstać specjalna technologia ustalania płci kurczaków już na
etapie jaja, więc wówczas zniknie całkowicie problem uśmiercania tych zwierzątek. Organizacje odpowiedzialne za
prawa zwierząt podają, że każdego roku w wyniku mielenia mordowanych
jest miliardy kurczaków płci męskich.
Wprowadzenie podatku od mięsa niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia konsumpcji mięsa, jednak wydaje
się, że potrzebne są również takie regulacje, które całkowicie wyeliminują niehumanitarne traktowanie naszych braci
mniejszych.

Kolejna szansa dla Grety Thunberg
Niezwykle charyzmatyczna szwedzka
aktywistka została już nominowana
do Pokojowej Nagrody Nobla w 2019
roku. Wówczas jednak jej nie otrzymała. Szwedzcy posłowie Partii Lewicy postanowili zgłosić jej kandydaturę
po raz drugi. Zdaniem lidera ugrupowania nagroda dla niej mogłaby być
znakiem dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą działać społecznie,
jednak obawiają się, że nie zostaną zauważeni. Wręczenie nagrody w 2020
roku nastąpi 10 grudnia w Oslo.
TEKST: KAMIL DUDKA
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Wkręcanie paznokcia - nie będzie bolało

JOANNA KALISKA
PODOLOVE LESZNO

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

Wkręcający się paznokieć jest to stan, w którym płytka paznokciowa ulega deformacji, brzegi boczne płytki zapadają się ku
dołowi, łożysko podpaznokciowe jest zaciskane. Stanowi często towarzyszą bolesność, pogrubienie i zażółcenie paznokcia,
spowolniony wzrost płytki, a także nierzadko dochodzi do dodatkowych zmian chorobowych, np. infekcji grzybiczej.

- zaburzenia biomechaniki chodu. Niewłaściwe ułożenie stóp w trakcie chodu, prowadzące
do przeciążeń w danych obszarach stóp może również powodować deformacje paznokci.
Płytka paznokciowa jest elastyczną formą, która
ulega oddziałującej na nią sile.W związku z tym,
kiedy ciężar ciała przetaczamy w taki sposób, że
zbyt duży nacisk kieruje się w kierunku palców,
paznokcie mogą wtedy wkręcać się.
- niewłaściwe skracanie paznokci. Skracanie paznokci, wbrew pozorom nie zawsze jest oczywiste i proste. Powszechną„prawdą”jest skracanie„na prosto”. Obalam ten mit każdego dnia.
Kształt paznokcia powinien być dostosowany

do warunków jakie daje opuszek palca płytce
paznokciowej do wzrostu. Nadmierne wycinanie krawędzi bocznych paznokcia, zwłaszcza
przez długi czas powoduje, iż płytka paznokciowa ma coraz mniej przestrzeni do wzrostu. Postępując w taki sposób„zamykamy”tor wzrostu
płytce paznokcia, powodując że zaczyna przybierać rurkowaty kształt.
-niektórechoroby.Niemożnastwierdzić,żedana
chorobawywołujewkręcenie paznokci. Przynajmniejniedoświadczamtakiejzależnościwswojej
praktyce.Jednaksąchoroby,wktórychpredyspozycje są większe. Są to między innymi problemy
chorobowezwiązanezniewydolnościąkrążeniową,zaburzeniamihormonalnymi,niedoczynnościąorganizmu,spowolnieniemukładu.

Dobór właściwej metody korekcji kształtu
oraz odpowiednio delikatna aplikacja spowodowały że Pacjentka w ciągu wizyty była
zrelaksowana. Mimo, że zgłosiła się z dużą bolesnością, ucieszona zakończyła wizytę wychodząc bez bólu. Pierwszy raz od dawna.
Na załączonych kolażach zdjęć przedstawiona jest metamorfoza paznokci Pacjentki.

Przypadek PODOlove:
Do gabinetu PODOlove zgłosiła się kobieta z dużą bolesnością paluchów obu stóp. Paznokcie
w pierwszej ocenie przede wszystkim cechowały się niewłaściwym kształtem. Dodatkowo były nieprawidłowo skracane, dlatego problem
był wzmagany ubytkami w strukturze płytki.
Kobieta nie chcąc decydować się na zabieg chirurgiczny w obawie o bolesność, liczyła na lżejsze potraktowanie Jej problemu w gabinecie podologicznym.
Pacjentka podjęła właściwą decyzję.

(22/2020)

Przyczyny wkręcenia paznokcia:
- zbyt ciasne obuwie. Zbyt wąskie obuwie nie
zawsze musi wywoływać dyskomfort w czasie chodzenia. Niejednokrotnie w odpowiedzi
moich Pacjentów słyszę, że Ich obuwie jest najwygodniejsze. Nie mogę wtedy nie zgodzić się
w subiektywnymi, ale z pewnością z realnymi
odczuciami. Bo rzeczywiście tak jest. W innych
wypadkach, obuwie szerokie nie zawsze jest
komfortowe w noszeniu. Problem jest dość
głęboki, jednak niepodważalnie, ucisk lub tarcie oddziałujące na paznokieć, choć niewielkie, ale kiedy są powtarzalne przez długi czas są
jedną z przyczyn wkręcania się paznokci.

Regeneracja ciała i ducha - masaże ajurwedyjskie
przepływ energii w ciele. Dodajmy, że
poprzedzony wyciszeniem, trwający 60
minut masaż usprawnia także procesy
przemiany materii. Efekt jest taki, że znika stres i napięcie, ciało wygląda zdrowiej, a skóra promienieje.
W ofercie jest także masaż liftingujący twarzy, wykonywany z wykorzystaniem produktów najlepszych na rynku.
Stanowi on alternatywę dla klasycznej
medycyny estetycznej, stając się
dobrym rozwiązaniem dla osób,
które wybierają naturalne sposoby modelowania twarzy.
Dzięki takiemu masażowi łatwiej można poradzić sobie
z obrzękami na przykład po
iniekcjach. Do wykonania
tego masażu używane
są cudownie pachnące
oleje organiczne, będące prawdziwą rozkoszą dla naszej skóry
i zmysłów. Po masażu
twarz jest dotleniona
i odżywiona, spłycają
się zmarszczki, a skóra
staje się promienna.
Nowością

w gabinecie jest masaż tajski stóp, przeznaczony przede wszystkim dla osób,
które mają problemy ze
zmęczonymi i opuchniętymi nogami.
Najważniejszym
celem masażu
jest uzyskanie
harmonijnego przepływu
energii w ciele. W jego trakcie
rozmasowywane są
podeszwy, grzbiety stóp, kostki, łydki
oraz okolice kolana. Poza
tym sty-

mulowane są również strefy refleksologiczne. Po takim zabiegu nogi są wypoczęte i odprężone. Jeśli masz problemy
ze snem, czy bólami głowy, ten masaż
może cię wspomóc w naturalny sposób.
Oferta skierowana jest do wszystkich
kobiet, które potrzebują wyciszenia fizycznego i chwili relaksu dla siebie. Masaż ajurwedyjski staje się formą "resetu", po którym można działać dalej ze
zdwojoną energią. Masaż liftingujący
twarzy jest naturalnym sposobem na
poprawę wyglądu twarzy bez chirurgicznej interwencji, a masaż tajski stóp
będzie najlepszym rozwiązaniem dla
pań, które czują, że ich nogi potrzebują
wytchnienia. Warto o siebie zadbać lub
sprawić komuś prezent. Więcej informacji na temat masaży znajdziesz na FB/
IMOMI Harmonia Ciała.
Gdzie można skorzystać z zabiegów?

Zakątek Urody
ul. Zamenhofa 64A
64-100 Leszno
tel. 880-722-877

(23/2020)

Ajurweda to indyjska medycyna, która swoimi korzeniami sięga 5000 lat
wstecz. Gdyby dosłownie przetłumaczyć ten zwrot, będzie on oznaczał
"wiedzę o życiu". Ajurweda zajmuje
się zdrowiem fizycznym, psychicznym
i duchowym. Kiedy te trzy elementy
są w równowadze, czujemy się zdrowi
i mamy energię do życia.
Masaż ajurwedyjski jest w Lesznie praktykowany od niedawna. Specjalizuje się
w nim Monika Korbik. Temu zajęciu poświęciła się bez reszty z potrzeby serca,
i dlatego że bardzo lubi pracę z ludźmi. W samym masażu nie chodzi tylko
o techniczne wyuczenie się pewnych
ruchów, ale o dostosowanie jego intensywności do człowieka i potraktowania
każdego indywidualnie i wyjątkowo.
Czym jest zatem masaż ajurwedyjski? Jest to masaż relaksacyjny z wykorzystaniem najwyższej jakości olejów organicznych sezamowego lub
migdałowego, które podgrzane są do
temperatury ciała. Nakłada się je na skórę, a w połączeniu z odpowiednimi ruchami masażysty pozwalają one przyspieszyć usuwanie toksyn z organizmu
oraz przywrócić harmonię i właściwy
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Rehabilitacja w przepuklinie kręgosłupa

podłużnym kręgosłupa, powodując jego pęknięcie – w ten sposób wnicowywuje się ona do kanału kręgowego.
Do najczęstszych objawów tego stanu
należy: ból promieniujący do nóg, uczucie odrętwienia i mrowienia, osłabienie,
ograniczenie ruchomości, zmniejszenie
czucia, zaburzenia funkcji wydalania.
Diagnozę stawia lekarz neurolog
na podstawie pełnego zestawu badań, głównie RTG, a także rezonansu

magnetycznego. Dzięki
temu można ocenić nawet najmniejsze struktury i ocenić ich zmiany. Lekarz różnicuje przyczynę
choroby, ocenia czy ma
on etiologię mięśniową
czy nerwową.
Leczenie uwzględnia indywidualne uwarunkowania pacjenta, wywiad,
badanie neurologiczne
czy uwarunkowania środowiskowe. Rehabilitacja dopasowana jest do
ogólnego stanu pacjenta, jego wieku i pracy. Należy wdrożyć leczenie zapobiegawcze, by można
było zapobiec powikłaniom.
Największą ulgę w bólu przynosi masaż
leczniczy, który pomaga rozluźnić napięte struktury. Seria regularnych masaży jest w stanie poprawić samopoczucie pacjenta i znacznie zredukować
uczucie bólu. Łącząc go z zabiegami fizykoterapeutycznymi, osiąga się istotne polepszenie stanu zdrowia. Fizjoterapeuta powinien pokazać pacjentowi
ćwiczenia, które będą odpowiednie dla

jego schorzenia. Powinien również pokazać prawidłowe ułożenie kręgosłupa
podczas codziennego funkcjonowania.
Terapia manualna kompleksowo uzupełnia leczenie zapobiegawcze, a także pomaga w przeciwdziałaniu powikłaniom. Terapia powinna uwzględniać
wszystkie aspekty życia pacjenta.
Należy pamiętać, że na kondycję kręgosłupa ma wpływ całe życie człowieka.
Bardzo ważne jest dbanie o prawidłową
postawę ciała przy wykonywaniu czynności dnia codziennego i odpoczynku.
Aktywny tryb życia, zdrowa dieta i odpowiednia ilość ruchu jest w stanie zapewnić ochronę przed przedwczesnymi
schorzeniami układu ruchu.

Fizjoterapia & Podologia
ul. Starozamkowa 18a, 64-100 Leszno
tel. 609-304-077, 65 525-10-00

(24/2020)

Ponad połowa bólów
kręgosłupa dotyczy odcinka lędźwiowego. Aż
70% pacjentów potwierdza bóle w tej lokalizacji. Kręgi lędźwiowe są
najbardziej masywne
i biorą udział w wykonywaniu największej ilości
ruchów. Równocześnie
na tej wysokości ośrodkuje się ciężar górnej
połowy ciała i spotykają się tu siły oddziaływające na organizm. Dodatkowo dźwiganie, czy
długotrwałe siedzenie
prowadzi do przeciążeń
mięśniowych.
Bóle pleców, których nie uśmierza
zmiana pozycji, czy odpoczynek, mogą oznaczać problemy z kręgosłupem.
Wieloletnia praca kręgosłupa a przede
wszystkim krążków międzykręgowych,
powoduje utratę ich elastyczności. Tym
samym ich tkanka wnika do wnętrza
pierścieni włóknistych, uciskając na korzenie nerwów lub ścięgno przy kręgosłupie. Przepuklina ta mieści się między
pierścieniem włóknistym a więzadłem

Upadłość konsumencka po nowemu
udowodnienia przed sądem orzekającym,
że długi i kłopoty z ich spłatą powstały w sposób niezawiniony przez niego np.: wskutek
przewlekłej choroby, utraty pracy, kłopotów
rodzinnych lub małżeńskich, względnie innych czynników, które w obiektywny sposób
wpłynęły na brak terminowego regulowania
jego zobowiązań.
Po zmianach, które wejdą w życie 24 marca
2020 roku, sąd na etapie badania wniosku nie będzie miał obowiązku ustalania przyczyn powstania długów o których mowa powyżej – wobec czego
upadłość konsumencką będzie mógł
uzyskać praktycznie każdy, kto dopełni wszelkich warunków
o charakterze formalnym.
W rzeczywistości będzie
to także oznaczało, iż osoby, które próbowały bezskutecznie w przeszłości
(na podstawie aktualnych
jeszcze przepisów), uzyskać upadłość konsumencką, będą mogły ponownie o to wnioskować już na
podstawie zmienionych uregulowań. Konieczność jednak wyznaczenia każdemu

upadłemu syndyka, przy prognozowanym
zwiększeniu ilości postępowań sądowych,
niewątpliwie wydłuży czas trwania całego
postępowania.
Co istotne także, obecnie, jeśli tylko doszło do ogłoszenia upadłości, długi są
umarzane bezpośrednio po ogłoszeniu
upadłości konsumenta, a sąd według
swojego uznania wyznacza plan spłaty
części wierzytelności, który wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Według zaś nowych przepisów, sąd będzie ustalać, czy
dłużnik zasługuje na umorzenie wszystkich swoich długów. Nie będzie się to
jednak odbywać na początku postępowania, lecz dopiero po przeprowadzeniu upadłości - na etapie ustalania planu
spłaty wierzycieli, czyli po sprzedaży całego majątku przez syndyka.
Wedle nowych przepisów zostanie także
zrównany status byłego przedsiębiorcy
z konsumentem czyli osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Na
gruncie aktualnie jeszcze obowiązujących przepisów, sąd mógł ogłosić upadłość byłego jednoosobowego przedsiębiorcy, jeżeli spełniał on określone
warunki – przede wszystkim, jeżeli wykazał, że będąc do tego zobowiązany

w okresie 10 laty przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, złożył wniosek o upadłość
jeszcze jako przedsiębiorca. Co istotne, a nie każdy przedsiębiorca o tym
wie, złożenie takiego wniosku w przypadku niewypłacalności jest jego obowiązkiem. W konsekwencji zaś, już po
zamknięciu działalności gospodarczej, kiedy były przedsiębiorca składał
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd ustalał czy złożył on
wniosek o swoją upadłość jeszcze jako przedsiębiorca. Jeśli taka sytuacja nie miała miejsca, to wniosek
o upadłość konsumencką podlegał oddaleniu. Od 24 marca 2020 roku, takie
obostrzenie przestanie już obowiązywać.
MAREK TYLEWSKI,
RADCA PRAWNY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.
2003 Nr 60 poz. 535) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2019 roku, poz. 1802).

(25/2020)

Począwszy od dnia 24 marca 2020 roku, wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. W tym także zakresie,
istotnym zmianom podlegać będzie tzw.:
upadłość konsumencka.
Wedle aktualnie jeszcze obowiązujących
przepisów prawa w tym zakresie, aby ogłosić upadłość konsumencką, sąd rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej, jest zobowiązany
do zbadania po pierwsze w jaki sposób doszło do powstania długów
i w konsekwencji niewypłacalności
dłużnika. Jeśli bowiem długi powstały wskutek umyślnego działania
dłużnika – czyli miał on świadomość, iż nie będzie w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań,
wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rażącego niedbalstwa
i tym samym zaciągania kolejnych zobowiązań – nie regulując terminowo i w pełnej
wysokości poprzednich i wymagalnych długów. W takiej sytuacji dłużnik był zmuszony do
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Humor
na marcowe dni

Zespół naukowców badał kameleona. Postawili zwierzę na czerwonym kawałku materiału - w mgnieniu oka kameleon stał się
czerwony. Następnie, naukowcy postawili kameleona na żółtym kawałku materiału - kameleon stał się żółty. Podobne testy przeprowadzono dla materiałów o różnych kolorach
- zielonym, niebieskim, brązowym... Na koniec eksperymentu naukowcy rozsypali kolorowe konfetti i postawili na nim kameleona.
Ku zdziwieniu naukowców kameleon westchnął ciężko, odwrócił łeb w ich stronę i powiedział: - Weźcie wy się wszyscy odczepcie!

Idzie chrześcijanin przez dżunglę, widzi lwa.
Drapieżca powoli zaczyna się zbliżać. Przerażony turysta zaczyna się modlić na głos:
- Boże, spraw, aby ten lew miał chrześcijańskie
zamiary!
Na to lew:
- Boże, pobłogosław ten posiłek!
:-)

Wywiad z najskuteczniejszym domokrążnym
sprzedawcą systemów antywłamaniowych:
- Na czym polega sekret pańskiego sukcesu?
- Nic wielkiego, jak nie zastaję nikogo w domu, zostawiam ulotkę na stole w kuchni.

Matka przyprowadziła swoją osiemnastoletnią
córkę do lekarza, informując go, że córka nieustannie cierpi na mdłości. Lekarz po zbadaniu córki
stwierdzia, że jest ona mniej więcej w czwartym
miesiącu ciąży.
- Co też pan mówi, panie doktorze?! Moja córka nigdy nie miała do czynienia z żadnym mężczyzną!
Prawda, córeczko?!
- Prawda. Nawet nigdy się nie całowałam - zapewniła córeczka.
Lekarz bez słowa podszedł do okna i zaczął się w
nie intensywnie wpatrywać.
- Panie doktorze, czy coś nie tak? - pyta po pięciu
minutach zaniepokojona matka.
- Nie, nie... po prostu w takich wypadkach zazwyczaj na wschodzie ukazuje się jasna gwiazda i przybywa trzech króli. I za nic nie chcę tego przegapić.

:-)

:-)

:-)

Nauczycielka poleciła dzieciom, żeby napisały wypracowanie, które zawierać będzie cztery tematy: 1. Monarchia, 2. Seks, 3. Religia, 4.
Tajemnica. Powiedziała też, że kto skończy jako pierwszy, będzie mógł iść do domu. Dzieci
zaczęły pisać. Po kilkunastu sekundach wstaje
Jasiu. Nauczycielka nie chce wierzyć, że udało
mu się już skończyć. Prosi go jednak, żeby odczytał swoje wypracowanie.
Jasiu z dumą:
„- Królową zgwałcono!
- Mój Boże! Kto to zrobił?!”
:-)
- Hej, Zbychu! Podobno masz nowy aparat
słuchowy?
- Tak, kosztował ponad 4 tysiące dolarów, ale
było warto. Jest świetny.
- Fajnie. A jak tam rodzina?
- Dwadzieścia po pierwszej.
:-)
Tato, a kto to jest alkoholik?
- Widzisz synu te cztery brzozy? Alkoholik widzi osiem.
- Tato, ale tam są dwie…

łatwe

:-)

:-)

średnie

U okulisty.
- Dzień dobry. Potrzebuję okularów.
- Dzień dobry. Do czego?
- Do widzenia.
- Do widzenia.

Sudoku

Żona do męża:
- Kochanie, powiedz mi coś słodkiego.
- Nie teraz, jestem zajęty.
- Kochanie, no powiedz mi coś słodkiego.
Proszę.
- Naprawdę, teraz nie mam czasu.
- Ale kochanie, chociaż jedno słówko...
- MIÓD! A teraz zostaw mnie w spokoju!
:-)
Kobieta po wyjściu z łazienki:„Ładnie
wyglądam?”.
Facet po wyjściu z łazienki:„Na razie tam nie
wchodź!”.
:-)
W przedszkolu Jasiu siedzi na nocniczku i
płacze.
- Dlaczego płaczesz? - pyta pani
wychowawczyni.
- Bo pani Zosia powiedziała, że jak ktoś nie
zrobi kupki to nie pójdzie na spacer.
- I co? Nie możesz zrobić...
- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł!
:-)

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)

Baran (21.03-19.04)
Nie podążaj ślepo za tym co mówią inni, zanim podejmiesz decyzję,
bazując na słowach ludzi, zweryfikuj wszystko. Marzec przyniesie dla
Ciebie również rozwiązanie pewnej sprawy, która od jakiegoś czasu
Ci ciążyła.

Byk (20.04 - 20.05)
Postaraj się o więcej czasu, tylko i wyłącznie dla siebie. Możesz mocno odczuwać skutki przemęczenia, które niestety wynika również z
nagromadzenia negatywnego odbioru rzeczywistości. Nie bądź zbyt
surowy względem siebie.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Marzec przyniesie Ci wiele przyjemnych chwil, a co ważne, satysfakcji, głównie w sferze zawodowej. Istotne jest, abyś nie podchodził
do pewnych spraw zbyt ambicjonalnie, ponieważ możesz się mocno
zawieść.

Rak (21.06 - 22.07)
Przestań rozmyślać o czymś, co już dawno jest za Tobą. Masz wiele rzeczy do realizacji i właśnie na tym się skupiaj. Z przeszłości wyciągnij tylko wnioski, bo przeżywanie tego w kółko naprawdę nic nie
zmieni.

Lew (23.07 - 22.08)
Marzec będzie dla Ciebie niebywale pracowity, ale jednocześnie przyniesie to ze sobą adekwatne do zaangażowania profity. Ważne, abyś
potrafił się dobrze zorganizować i znajdował w tym wszystkim czas
na odpoczynek.

Panna (23.08 - 22.09)
Staraj się przykładać większą wagę do słów, zwłaszcza zwracając się
do bliskiej Ci osoby. Wszystko przez Twoje apodyktyczne zapędy,
owszem czasem jest to przydane, ale nikt nie lubi jak się nim ciągle
dyryguje.

Marzec będzie dla Ciebie miesiącem obfitości i będzie to dotyczyć
każdej dziedziny życia. Możesz również otrzymać informację, że Twoja rodzina się powiększy. Czerp radość z przebywania z najbliższymi,
to ładuje Ci baterie.

Skorpion (23.10 - 21.11)
W marcu staniesz przed kilkoma wyzwania, które z początku nie będą wprawiały Cię w entuzjastyczny nastój. Jednak kiedy się przełamiesz i przyjmiesz z pokorą, to co przed Tobą, możesz się pozytywnie
rozczarować.

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Przed Tobą małe zwycięstwa, poniekąd będziesz to zawdzięczał swojemu uporowi w pewnej sprawie. To również miesiąc przełamywania granic. Zaczniesz pozytywniej patrzeć na swoją przyszłość i swoje
możliwości.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)
Marzec może zacząć się mało przyjemnie, jakieś zaległe sprawy, czy
zawiłości zdrowotne, dadzą o sobie znać. Jednak już na koniec miesiąca będziesz miał to wszystko za sobą, istotne abyś nie odkładał
wzięcia się za to na później.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
Staniesz przed ciężkim dla Ciebie wyborem. W zasadzie możesz mieć
wrażenie, że w którą stronę byś się nie obrócił będzie źle. Zanim jednak postanowisz cokolwiek, postaraj się zapytać mądrzejszych o radę
i wyciągnij odpowiednie dla siebie wnioski.

Ryby (19.02 - 20.03)
Nie rób sobie iluzji, zwłaszcza w prywatnym życiu, postaraj się bardziej racjonalnie podchodzić do tego co się dzieje w Twoim otoczeniu. Daj sobie czas na podejmowanie radykalnych decyzji, bo z czasem odpowiedzi same się pojawią.

Horoskop klasyczny na marzec 2020 r.
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Piłkarska podróż, czyli jak ta
Zapewne sporo osób pamięta niezwykłą atmosferę EURO 2012. W Polsce odbyły się wówczas pasjonujące mecze, natomiast kibice z całej Europy mogli poznać naszą kulturę. Nie jest tajemnicą, że sport w tym przypadku bardzo mocno łączy się z podróżowaniem oraz poznawaniem lokalnych zwyczajów. W takim razie może warto byłoby wybrać się na EURO 2020?
77 zł. Oczywiście bez problemu można znaleźć tańsze opcje, jednak ten obiekt cechuje się niezwykle irlandzkim klimatem. Jego
główną zaletą jest to, że znajduje się dosłownie w samym centrum. Wynajęcie pokoju w hotelu jest znacznie droższe - ceny zaczynają się od 300 zł za pokój dwuosobowy
(np. Backpackers D1Hostel). Niezależnie
od osobistych preferencji, warto zarezerwować nocleg już teraz - w kwietniu, maju oraz
czerwcu ceny zdecydowanie będą wyższe.
Jak już wspominałem, dojazd na stadion jest banalnie prosty. Wystarczy znaleźć kolejkę DART,
a następnie wysiąść na stacji Lansdowne Road.
DART kursuje przez samo centrum, więc odszukanie przystanku nie stanowi żadnego problemu.
Wyjazd na mecz piłkarski to nie tylko kibicowanie, ale też zwiedzanie. Dublin ma do zaoferowania wręcz ogromną ilość atrakcji, jednak
równie dobrze sporo można zobaczyć w kilka godzin. Zwiedzanie można rozpocząć w St.
Stephen’s Green (park z urokliwymi fontannami), następnie przejść do Zamku Dublińskiego.
Stamtąd już tylko kilkadziesiąt minut spacerkiem do browaru Guinnessa - nawet jeśli ktoś
jest abstynentem, to z pewnością nie będzie żałował, że odwiedził to miejsce. Na koniec proponuję wizytę w katedrze Kościoła Chrystusowego - w pobliżu znajduje się także słynny
most Ha’penny oraz Spire of Dublin (potężny monument). Zwiedzanie stolicy Irlandii jest
bardzo proste, przyjemne oraz bezpieczne. Irlandczycy kochają piłkę nożną, dlatego podejrzewam, że atmosfera w połowie czerwca będzie fenomenalna!

Nowy format
Szesnasty turniej o mistrzostwo Europy
w piłce nożnej mężczyzn w 2020 roku odbędzie się w zupełnie nowej odsłonie. Z okazji
60. rocznicy istnienia EURO mecze będą rozgrywane w 12 różnych państwach, w dniach
od 12 czerwca do 12 lipca 2020 roku. Pomysłodawca, Michel Platini, podkreślał, że
wydarzenie w takiej formie przyczyni się do
pogłębienia integracji. Poszczególne reprezentacje będą rozgrywały swoje mecze w różnych miastach, toteż kibice podążając za nimi,
będą mogli poznać jeszcze więcej nowych
miejsc.

Gospodarze
Początkowo miało być trzynastu gospodarzy.
7 grudnia 2017 roku UEFA odebrała jednak
prawa goszczenia turnieju belgijskiemu obiektowi Eurostadium. Stadion wciąż nie został
zbudowany, stąd istniało ryzyko, że Belgowie
mogliby nie zdążyć do 2020 roku. Okazuje się,
że decyzja była słuszna, ponieważ obecnie nie
wiadomo, czy stadion w ogóle kiedykolwiek
powstanie. Ostatecznie EURO 2020 odbędzie się w dwunastu państwach: w Azerbejdżanie, Danii, Anglii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Rumunii, Rosji, Szkocji, Hiszpanii oraz
we Włoszech i na Węgrzech. Niewątpliwie
polskich kibiców najbardziej interesuje Irlandia oraz Hiszpania - to tam reprezentacja biało-czerwonych rozegra swoje spotkania. Choć
należy przyznać, że najciekawszą lokalizacją
wydaje się niewątpliwie Azerbejdżan.

Lokalny pub w Dublinie

Bilbao

Bilety
Nowy format EURO to także nowe zasady sprzedaży biletów. Tym razem UEFA postanowiła, że wszystkie dostępne bilety będą
losowane. Na początku grudnia należało zarejestrować się na specjalnej platformie, natomiast pod koniec roku odbyło się losowanie. Szczęśliwcy, którzy zostali wylosowani,
mają teraz czas na zakup biletów. Na razie
nie wiadomo, co w sytuacji, gdy ktoś zostanie wybrany, a jednocześnie nie dokona zapłaty za wejściówkę. Być może odbędzie się
losowanie dodatkowe… (w momencie oddania tekstu do druku nie było jeszcze żadnej potwierdzonej informacji na ten temat).

Dublin
W stolicy Irlandii Polska rozegra swój
pierwszy mecz 15 czerwca ze zwycięzcą

Zamek dubliński
barażu dywizji D oraz 24 czerwca ze Szwecją. Szczególnie ten drugi mecz będzie
z pewnością obfitował w emocje. Reprezentacja Trzech Koron jest obecnie w wyśmienitej formie, natomiast ich trener, Janne Andersson, potrafi rozpracować każdego
przeciwnika. Kilka lat temu przeczytałem,
że Dublin, Londyn oraz Berlin to najczęściej odwiedzane europejskie stolice przez
Polaków. Dla wielu kibiców będzie to jednak pierwsza wizyta w Irlandii. W dniu oddania tekstu do druku najtańsze bilety lotnicze w jedną stronę zaczynały się od 130 zł
z m.in. Poznania, Warszawy, Wrocławia,
Łodzi, Bydgoszczy, Szczecina oraz Gdańska. Choć cena może być jeszcze niższa

- rok temu udało mi się kupić bilet za 39 zł.
Na okazje warto polować na stronie internetowej azair.com. Stadion, który będzie gościł
polską reprezentację oraz kibiców leży niedaleko centrum. W pobliżu Aviva Stadium
znajdują się wyłącznie bardzo drogie hotele,
dlatego zdecydowanie korzystniej wybrać
nocleg w samym sercu Dublina. Nie jest to
żaden problem, ponieważ dojazd na mecz
komunikacją miejską jest banalnie prosty.
Zawsze, gdy mam przyjemność odwiedzić
Baile Atha Cliath (czyli miasto brodu z trzcinowymi płotami; tradycyjna nazwa Dublina) zatrzymuję się w hostelu Abbey Court
Hostel - wynajęcie jednego łóżka w pokoju
dwunastoosobowym na jedną noc kosztuje

W Kraju Basków (północna Hiszpania)
polska reprezentacja rozegra chyba najbardziej emocjonujące spotkanie właśnie z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 20 czerwca na
San Mames. Na pierwszy rzut oka lokalizacja nie jest korzystna dla Polaków, ponieważ
do Bilbao nie da się dolecieć bez przesiadki z Polski. Zresztą nawet te z przesiadką są
stosunkowo drogie. Okazuje się, że jest to…
zaleta. Za nieco ponad 100 zł w jedną stronę można polecieć z Krakowa do Bordeaux.
Nie muszę chyba pisać, że stolica Akwitanii
to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie na początku lata. Będąc tam nawet kilka godzin, można poczuć cudowny zapach
pobliskich winnic oraz z łatwością zakochać
się w malutkich, urokliwych uliczkach starego miasta. Podróż z Bordeaux do Bilbao
jest banalnie prosta oraz… cudowna. Najpierw należy złapać pociąg do Gare de Bayonne - podróż trwa niestety tylko 1,45 h.
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anio wyjechać na EURO 2020
Niestety, ponieważ jest to niezwykle malownicza trasa. Kolejny przystanek to San Sebastian (z Gare de Bayonne kursują codziennie autokary ALSA, droga zajmuje około 80
minut). Ostatni odcinek podróży (również
ok. 80 minut) to również przejazd autokarem ALSA do Bilbao. Być może na pierwszy rzut oka trasa jest skomplikowana, jednak to tylko złudzenie. Wystarczy wpisać
w Google Maps „Bordeaux“ oraz „Bilbao“
i w mgnieniu oka otrzymamy dokładną rozpiskę powyższej drogi. Nie napisałem nic
o cenach, ponieważ są one bardzo zmienne. Generalnie taka podróż nie powinna
być droższa niż 30 euro. Z pewnością będą
wśród czytelników kibice, którzy wcześniej
wybiorą się do Dublina, a dopiero później do
Bilbao - to żaden problem, ponieważ również ze stolicy Irlandii do Bordeaux lata regularnie samolot. Do Bilbao można się też
szybko dostać, lecąc najpierw do Santanderu, jednak niewątpliwie taka opcja będzie
mniej ciekawa. W stolicy Kraju Basków baza hotelowa jest niestety niezwykle mała.
Znalezienie taniego noclegu graniczy z cudem. Pewnym rozwiązaniem jest powrót do
San Sebastian (łóżko od 90 zł), jednak wiąże się to z nocną podróżą. W każdym razie

pyszne wino) oraz pobliski pałac Chavarri.
Miłośnicy sztuki z pewnością spędzą sporo czasu w Muzeum Sztuk Pięknych oraz
w Muzeum Guggenheima - to drugie jest fascynujące szczególnie z zewnątrz. Na koniec
romantyczny spacer po podwieszanym moście łukowym Zubizuri oraz wizyta w bazylice katedralnej św. Jakuba. Odetchnąć najlepiej na Mercado de la Ribera.

Na żywo czy przed telewizorem?

Ratusz główny w Bilbao
łóżko w najtańszym hostelu, Botxo Gallery, kosztuje ok. 188 zł, natomiast pokój jednoosobowy, w hotelu Optimi Rooms, 245
zł. Pewne niedogodności rekompensuje natomiast banalnie prosty dojazd na stadion
San Mames. W Bilbao znajdują się dwie linie metra i obie biegną przez przystanek
San Mames. Oczywiście można skorzystać

również z tramwaju oraz autobusów lub po
prostu dojść pieszo - ze starego miasta to
około 25 minut spaceru. Zarówno przed meczem, jak i po meczu warto wybrać się na
krótkie zwiedzanie. Proponuję zacząć na górze Artxanda, skąd rozpościera się fenomenalny widok na całe miasto. Następnie warto odwiedzić Azkuna Zentroa (sprzedają tam

Doskonale rozumiem, że może się wydawać, iż
wyjazd na mecz piłkarski do Dublina lub Bilbao
jest bardzo drogi. Jednak to tylko złudzenie. Dwudniowa podróż do Irlandii nie powinna kosztować
więcej niż 300 zł (hostel oraz bilety lotnicze). Wystarczy wszystko tylko zaplanować oraz odpowiednio wcześniej zrobić rezerwację noclegu. W ramach przykładu - dwudniowy wyjazd na mecz
piłkarski FC Kopenhagi kosztował mnie dokładnie 239 zł. Biorąc pod uwagę, że koszty rzeczywiście nie są duże, jestem przekonany, że dopingowanie polskiej reprezentacji w tak pięknych miastach,
może stanowić niesamowite przeżycie!
TEKST: KAMIL DUDKA
ZDJĘCIA: PIXABAY.COM
REKLAMA
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Sztukmistrz od broni palnej
Czasami w poszukiwaniu problemu potrafi przesiedzieć wiele godzin. Ale właśnie to jest najbardziej fascynujące w tej robocie. Do
66-letniego Stefana Napierały, zawodowego rusznikarza z Ponieca, trafiają różne konstrukcje z odmiennymi usterkami. Cel jest zawsze
jeden: tak przygotować broń, aby zapewnić jej skuteczność w działaniu.

Z

anim został rusznikarzem, był
nauczycielem przedmiotów zawodowych w szkołach w Gostyniu i w Lesznie. Przygodę z naprawą i konserwacją broni rozpoczął dość
przypadkowo.
- Jako specjalista do spraw technicznych
zacząłem dorabiać kolegom pojedyncze
części do takich sprzętów. W końcu zlecenia stały się dla mnie interesujące i w ten
sposób - ponad 20 lat temu - założyłem
własny zakład rusznikarski - opowiada
Stefan Napierała z Ponieca.
Wykonywanie takiej działalności wiąże się z wieloma obwarowaniami przede wszystkim na dobry początek
trzeba było uzyskać uprawnienia do
wykonywania zawodu.
- Sytuacja o tyle nietypowa, że przecież jako nauczyciel sam egzeminowałem uczniów, chociaż z nieco innych
zagadnień. Teraz to ja byłem egzaminowany - śmieje się pan Stefan.
Warsztat rusznikarza musi być niczym
twierdza. W miejscu prowadzenia takiej
działalności wymaga się szeregu zabezpieczeń - atestowanych zamków, drzwi
odpowiedniej grubości i z konkretnego
materiału, w końcu szaf opancerzonych,
które nie pozwolą na przedostanie się
niepowołanym osobom do broni palnej.
Uzyskanie wszelkich zgód jest procesem skomplikowanym i długotrwałym.
Ale czego nie robi się dla zajęcia, które
ze zwykłej pracy staje się pasją pochłaniającą znaczną część życia?
- W dziewięćdziesięciu procentach zajmuję się bronią myśliwską, bo to ona
jest najpowszechniejsza. Zdarzają się
też zlecenia od różnych służb: policji,
straży miejskiej czy firm ochroniarskich.
A broń, jak każdy sprzęt, czasami odmawia posłuszeństwa i trzeba ją naprawić
czy wyczyścić - opowiada S. Napierała.
Psują się różne elementy - iglice, sprężyny, kurki. Kiedy indziej w często
użytkowanych egzemplarzach trzeba usunąć luzy. Najbardziej precyzyjnym zadaniem jest zamontowanie lunety do konkretnego rodzaju broni. Tutaj
trzeba zachować szczególną uwagę,
gdyż odchylenie celownika w niewłaściwym kierunku o ułamki milimetrów
może skutkować brakiem celności broni. Z tego powodu, zajmując się nią,
trzeba stosować narzędzia zapewniające najwyższy poziom dokładności, czasami nawet do tysięcznych części milimetra. Dziś pozwalają na to cyfrowe

urządzenia pomiarowe.
- Zajmuję się naprawą broni zarówno starszej, jak również nowszej generacji. Przez moje ręce przeszły różne egzemplarze z lat pięćdziesiątych,
sześćdziesiątych oraz z młodszych
roczników, a także broń współczesna.
Są to sprzęty różnej produkcji, prezentujące coraz wyższy poziom techniczny.
I to jest w mojej pracy najbardziej fascynujące - nigdy nie ma
takiego samego problemu, gdyż każda broń
jest inna i wymaga ode
mnie indywidualnego podejścia - opowiada rusznikarz z Ponieca. - Czasami, szukając
rozwiązania konkretnego
problemu, potrafię przesiedzieć w warsztacie
wiele godzin. Zdarza się,
że pracę kończę późną
nocą. Mam jednak satysfakcję, gdy uda mi
się usunąć usterkę.
Naprawione egzemplarze często testowane są na strzelnicy w Krzywiniu.
Trzeba sprawdzić,
czy to, co zostało naprawione,
zapewnia odpowiednią skuteczność broni. I chociaż
pan Stefan zna
jej różne rodzaje,
szczególnie ceni sobie
konstrukcje rosyjskie.
- Jest to broń trwała,
tania i jednocześnie
wyposażona w zaawansowanie rozwiązania techniczne. W gronie
myśliwych, którzy
często z niej korzystają, jest nawet takie powiedzenie w formie
żartu: "Jeżeli
broń jest produkcji innej
niż rosyjska,
to kiedy w Poznaniu pada,
ona w Lesznie

już rdzewieje" - śmieje się. Coś w tym
jest, gdyż najpopularniejszy sprzęt rosyjski wykonywany jest z odpornej na trudne

warunki atmosferyczne stali chromowanej.
Zawód rusznikarza Stefan Napierała
łączy z zamiłowaniem do myślistwa.
Jest prezesem koła łowieckiego w Poniecu oraz hodowcą kuropatw. Czasami dobrze wyjść na chwilę z warsztatu,
odsapnąć od wiodącego zajęcia. Tylko
po to, aby później przepracować trudny
problem techniczny w warsztacie.
TEKST I ZDJĘCIE:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Młodzieńcza podróż czy tajna misja,
czyli o wyprawie na Islandię Daniela Vettera
Nie tak dawno wydana książka Piotra Milewskiego "Islandia albo najzimniejsze lato od pięćdziesięciu lat" jest świetną okazją do
przypomnienia o jednym z najbardziej niezwykłych mieszkańców
Leszna, Danielu Vetterze. Pisarz i podróżnik Piotr Milewski postanowił ruszyć śladem Vettera w podróż na Islandię.

C

o tak wyjątkowego jest w samej
podróży na tę kojarzoną z chłodem i wiatrem wyspę? Niezwykły
jest fakt, że ten mało znany leszczynianin zrobił to w roku 1613 i była to jedna
z pierwszych, udokumentowanych podróży do tego kraju.
Zacznijmy jednak od początku: kim był
Vetter i jak to się stało, że zapragnął właśnie podróży w ten niezbadany jeszcze rejon świata? Urodził się w roku 1592, należał do Jednoty Braci Czeskich, która
powstała w XV wieku na gruncie nauk
Jana Husa.
- Jednota Braci Czeskich - opowiada Artur Michalak z Muzeum Okręgowego
w Lesznie - była ruchem społeczno-religijnym. Cechowała ją surowość moralna,
pracowitość, skromna liturgia odprawiana w języku narodowym, a nie po łacinie,
oraz komunia przyjmowana pod dwiema
postaciami. Mimo iż krytykując stosunki
feudalne nie sprzeciwiali się władzy państwowej, spotykały braci czeskich prześladowania. W Lesznie już w połowie XVI
wieku powstała parafia, a właściciel mia-

poznać inną kulturę i nabrać ogłady. Vetter wybrał jednak znacznie bardziej oryginalnie. Czy była to jedynie młodzieńcza
fantazja, czy może misja, aby spotkać się
z tamtejszym luterańskim biskupem i pozyskać pieniądze dla Jednoty Braci Czeskich - tego niestety nie wiadomo. Niezależnie od motywacji nasz bohater wybrał
niezwykły jak na owe czasy kierunek podróży, z czego możemy się dziś cieszyć,
bo powstał dzięki temu naprawdę przełomowy pod wieloma względami “reportaż” z wyprawy pod tytułem „Islandia albo krotkie opisanie Wyspy Islandyi”
- niewielka książka wydrukowana po polsku w Lesznie w 1638 roku w drukarni
prowadzonej przez autora.
Lektura jest pasjonująca: Vetter opisał, jak po długiej podróży, obfitującej
w sztormy, ucieczkę przed piratami oraz
śmierć jednego z towarzyszy wyprawy
w końcu udało się postawić stopy na nowym lądzie. Vetter zachwyca się surowym klimatem, niekiedy groźnymi, ale
niezmiennie pięknymi widokami Islandii.
Możemy przeczytać o cudownych, gorą-

""Wyspa nie posiada bogactw, a warunki do życia są tam wyjątkowo trudne: wieją silne wiatry, zima jest długa, góry zieją ogniem i wyrzucają w niebo kamienie. Podróżuje się trudno, bo brakuje dróg i mostów, nie ma też sadów, ogrodów
i winnic. A mimo to mieszkańcy uparcie powtarzają: >>to
jedno z najlepszych miejsc na Ziemi<<”.
sta przyjął ich wyznanie. W czasie wojny trzydziestoletniej w latach 1618-1648
około 1200 braci czeskich osiadło w Lesznie, wśród nich Jan Amos Komeński.
W wyniku reform tradycje Jednoty przetrwały w ramach Kościoła ewangelicko-reformowanego do 1945 roku. W Lesznie wiąże się z braćmi czeskimi zwłaszcza
kościół pod wezwaniem Świętego Jana.
Zwyczajowo młodzieńcy urodzeni
w zamożnych domach, w ramach swojej edukacji, odbywali podróże po świecie. Zazwyczaj udawali się do zachodniej
i południowej Europy, głównie do Włoch
i Francji, aby zobaczyć wielkie miasta,

cych źródłach, dla których mieszkańcy
znaleźli bardzo praktyczne zastosowanie
i gotowali w nich mięso. Co do samej diety mieszkańców wyspy Vetter zauważył,
że w jadłospisie dominują przede wszystkim ryby i mięso, co wynika oczywiście
z faktu, że ziemie i klimat Islandii nie
sprzyjają uprawom zbóż. Wobec tego na
przykład mąka musi pochodzić z importu, głównie z Anglii. W relacji czytamy
o pobożności i religijnej gorliwości “Islanderów”, którzy do ołtarza podchodzili zawsze w pozycji klęczącej. Zauważył
też surowość praw, wskazując na praktykowaną karę śmierci poprzez ścięcie

Karta tytułowa książki wydanej w drukarni Daniela Vettera ze zbiorów
Muzeum Okręgowego w Lesznie: Samuel Twardowski, "Władysław IV...",
Leszno 1650 - z najstarszą panoramą miasta.
głowy toporem. I choć zwiedził niewielki
fragment wyspy, wyprawę podsumował
z sympatią dla Islandczyków: "Wyspa nie
posiada bogactw, a warunki do życia są
tam wyjątkowo trudne: wieją silne wiatry,
zima jest długa, góry zieją ogniem i wyrzucają w niebo kamienie. Podróżuje się
trudno, bo brakuje dróg i mostów, nie ma
też sadów, ogrodów i winnic. A mimo to
mieszkańcy uparcie powtarzają: >>to jedno z najlepszych miejsc na Ziemi<<”.
Po powrocie ze swojej wielkiej życiowej przygody osiadł na stałe w Lesznie,
w którym pełnił odpowiedzialne funkcje: prowadził drukarnię, był duchownym

Jednoty. Przyjaźnił się ze słynnym Janem
Amosem Komeńskim, a jego żoną była
niemniej sławna Krystyna Poniatowska
- wizjonerka.
Od ponad 400 lat postać Daniela Vettera i jego relacja z młodzieńczej wyprawy
nadal inspirują kolejne pokolenia podróżników. W dobie łatwych podróży warto
sięgnąć po książkę Vettera dostępną w Internecie, a na deser obejrzeć w Muzeum
Okręgowym w Lesznie dzieła drukowane przez Vettera, między innymi najstarszy widok miasta z połowy XVII wieku.
TEKST: ERYK SZYMAŃSKI
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# KOBIETA (NIE)ZWYKŁA

Krystyna Grys
Swoje wiersze piszę…
…dawniej najczęściej nie mogłam zasnąć bez zeszytu i okularów w łóżku. Zapalałam lampkę i zapisywałam tekst. Lampka gasła, a potem pojawiała się kolejna myśl i kolejny raz zapalałam lampkę. Zdarzyło mi się także napisać wiersz
podczas spaceru po mieście na… chusteczce!

Najbardziej bawią mnie…
…zabawne sytuacje. Zwykłe, codzienne, nieplanowane. Nie lubię celowego
wygłupiania się.

ZDJĘCIE: BOGDAN MARCINIAK

Mój pierwszy wiersz był o…
…muzyce. Ukazał się w „Wiadomościach Kościańskich”. Z tą gazetą współpracowałam przez 6 lat.

Ze swojego dzieciństwa
w Lesznie pamiętam…
…nabór do szkoły po zakończeniu II wojny światowej. W Szkole Podstawowej
nr 2 odbywał się egzamin kwalifikujący do odpowiedniej klasy, w zależności
od tego, jak dobrze się czytało. W czasie okupacji, przebywając w Jarosławiu,
ukończyłam czwartą klasę. Rocznikowo jednak nie pasowałam do wyższej klasy i postanowiono mnie posłać ponownie do czwartej klasy. Nie da się ukryć, że
w czasie okupacji poziom nauki był dość niski.

Nie należy żartować z…
…cudzego nieszczęścia. Z ludzi niepełnosprawnych, z braku posiadanych
umiejętności.

W czasie okupacji…
…kiedy świętowaliśmy imieniny mojej mamy, w marcu 1940 roku do mieszkania weszli umundurowani Niemcy. Nie mając wiele czasu na spakowanie, pobiegłam po moją ulubioną lalkę „Shirley”. Produkowana była na wzór Shirley
Temple, dziecięcej gwiazdy kina w międzywojniu. Jeden z funkcjonariuszy wyrwał mi ją… Na 80. urodziny dostałam lalkę „Shirley” od dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, Małgorzaty Halec. Bardzo przypominała tą, którą
miałam w dzieciństwie.

Może pochwalić się wieloma cennymi nagrodami i wyróżnieniami. Trudno zliczyć laury otrzymane za dokonania literackie czy działania dla kultury polskiej, które dekorują ściany i regały jej domu.
Obok nich znajduje się również wiele wyjątkowych prezentów. Na
80. urodziny od kanclerza Wyższej Szkoły Humanistycznej otrzymała obraz ze swoją podobizną. Na półkach można dostrzec także
upominki od uczniów, przedszkolaków, stowarzyszeń pozarządowych czy więźniarek osadzonych w dawnym leszczyńskim areszcie. Autorka wiersza zamieszczonego w Almanachu, który trafił do
papieża Jana Pawła II w darze od polskich poetów. Doceniana i rozpoznawana przez mieszkańców Leszna,
w którym się urodziła i - poza okupacją spędziła całe swoje dotychczasowe życie.

Teraz czytam…
…właśnie przeczytałam książkę Joanny Gierak-Onoszko pod tytułem „27 śmierci Toby’ego Obeda”, opowiadającej o niewyobrażalnym koszmarze, o sytuacjach, których wolelibyśmy nie znać.
Następna w kolejce jest Renata Kosin – „Jedwabne rękawiczki”. Powieść o tajemnicach przeszłości
i cenie, jaką trzeba zapłacić za ich poznanie…

Moim ulubionym autem jest…
…mój fiat 126p! Na 25-lecie działalności literackiej otrzymałam tort w kształcie
„zielonego malucha”!
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
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Nazwa wydarzenia

2 marca
godz. 17:00
2 marca
godz. 19:00

"Mity wokół Żołnierzy Wyklętych" - spotkanie z Kajetanem Rajskim, redaktorem naczelnym
kwartalnika "Wyklęci", Biblioteka Ratuszowa w Lesznie

9 marca - 13 marca

Dwunastka dla Ani - akcja szkolna, Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab

10 marca
godz. 17:00
13 marca
godz. 16:00 - 20:00
13 marca
godz. 17:00
13 marca
godz. 19:00
20 marca
godz. 18:00
21 marca
godz. 9:00 - 11:00

"Poeta Grochowiak" - spotkanie autorskie z Jackiem Łukasiewiczem, Biblioteka Ratuszowa
w Lesznie, Rynek 1

22 marca
22 marca
godz. 16:30
23 marca
godz. 11:00-12:00
24 marca
godz. 16:00 - 20:00
29 marca
godz. 10:00 - 13:00

"Co z tą Polską?" - sędzia Igor Tuleya i sędzia Piotr Gąciarek, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

Szkolenie z animacji - gry i zabawy animacyjne, fundacja CAT, Leszno, ul. Boczna 6
Spotkanie autorskie z Katarzyną Janus - Sala Masońska Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach
Gramy dla Ani - koncert charytatywny, Stara Gazownia Leszno, ul. Przemysłowa 20; wstęp: 30 złotych
"Jean Paul Gaultier. Szyk i krzyk" - pokaz filmu, Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
"Baw, ucz się i rośnij z nami" - Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Lipnie
Finał akcji "Kropla Wody dla Australii"; Stacja Uzdatniania Wody Zaborowo / warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży, obowiązują wcześniejsze zapisy (tel. 691 639 957)
oraz Park 1000-lecia / piknik rodzinny z atrakcjami. Więcej na temat wydarzeń na facebooku
"Kropla Wody dla Australii"
Koncert charytatywny dla Piotra Szczerbala; wystąpią: zespół wokalny SP w Drobninie, chór
"Palestrina" ze Świętej Góry, artyści z Teatru Wielkiego w Poznaniu; kościół w Drobninie
"Architektura organiczna. Od Franka Lloyda Wrighta po współczesność", Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Szkolenie z animacji - modelowanie balonów, fundacja CAT, Leszno, ul. Boczna 6
Wielkanocny Jarmark Pomysłów, Rynek w Krzywiniu

Trwające
►do 28 marca | kunst.netz.europa - wystawa w Galerii MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5

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

