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# PRZYJEMNEJ LEKTURY!

Dzień dobry!
W ostatnim czasie w redakcji „Leszczyniaka” doszło do pewnych zmian. W efekcie dzisiaj mam zaszczyt przedstawić się Wam,
drodzy Czytelnicy, jako nowy redaktor naczelny miesięcznika. Nazywam się Michał Dudka i mam ogromną nadzieję na ciepłe
przyjęcie z Waszej strony
„Leszczyniak” wydawany jest od czerwca 2017 roku. Powstawaniu 39 dotychczasowych wydań przewodził Łukasz
Domagała, współtwórca i główny „projektant” gazety. To On miał największy
wpływ na to, jak wyglądało pismo, które trafiało w Wasze ręce, a także na to,
o czym pisaliśmy. Łukasz, mówiąc kolokwialnie, wykonał kawał dobrej roboty.
W ciągu trzech lat zyskaliśmy bardzo pokaźne grono Czytelników i Reklamodawców. Otrzymaliśmy od Was całe mnóstwo
pozytywnych recenzji. Staliśmy się rozpoznawalni. Zyskaliśmy renomę, która
pozwala nam z optymizmem spoglądać
w przyszłość.
Jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy
pod przewodnictwem Łukasza. Powstaliśmy w czasach trudnych (mówiąc delikatnie) dla prasy. Jesteśmy ewenementem
w skali kraju – prawdopodobnie nigdzie
nie ma tak obszernej (48 stron!) bezpłatnej gazety, jak „Leszczyniak”. Nie
stoi za nami żaden sponsor, samorząd
ani partia polityczna – gazeta utrzymywana jest wyłącznie z reklam, które się
w niej znajdują. Od początku pozostajemy apolityczni i otwarci na współpracę
ze wszystkimi środowiskami. Zainteresowanie gazetą z Waszej strony jest tak

duże, że na liście punktów kolportażu
(których mamy już ponad 200) znajduje się wiele punktów, których przedstawiciele sami zwrócili się do nas z prośbą o dostarczanie papierowych wydań.
Sporym powodzeniem cieszą się również wydania gazety online, dostępne (oczywiście nieodpłatnie) na stronie
www.leszczyniak.pl
Nic o Was, bez Was. Nic dla Was, bez
Was. Za to, co udało nam się do tej pory
osiągnąć i za to, jak wielka w tym Wasza
zasługa, serdecznie dziękujemy. Będziemy wdzięczni za Wasze opinie i sugestie,
polecanie nas dalej, śledzenie naszych
losów i, oczywiście, za zaglądanie do
„Leszczyniaka”.
Co dalej?
Zmienił się redaktor naczelny, ale skład
zespołu redakcyjnego pozostaje bez
zmian. Łukasz Domagała również zostaje z nami, choć już w nieco innej roli. Na
naszych łamach nadal będziecie znajdować teksty jego autorstwa. Poza tym czas
swoją pracą dziennikarską umilać Wam
będą: Magdalena Woźna, Mateusz Gołembka, Kamil Dudka, Tomasz Musielak i Andrzej Milicki, a pieczę nad kontaktem z Reklamodawcami nadal będzie

sprawować Tomasz Młynarczyk. Z kolei
ja postaram się o to, aby wszystko miało
ręce i nogi, jak dotychczas (zdradzę Wam
przy okazji, że za sprawą kolejnych wydań będziecie mieli okazję poznać nasz
zespół nieco bliżej…).
Poza tym nadal pozostajemy bezpłatnym, niezależnym i apolitycznym miesięcznikiem liczącym 48 stron. Lista
punktów kolportażu i sposób dystrybucji
(zawsze na początku miesiąca) również
pozostają bez zmian. Czynimy starania,
aby utrzymać nasze atuty, takie jak przejrzystość czy dostępność dla każdego.
Czekają nas jednak pewne zmiany.
Przede wszystkim chcemy bardziej otworzyć się na Was - na naszych Czytelników.
Gorąco zachęcamy do współtworzenia
gazety. Liczymy na wszelkiego rodzaju
sugestie i propozycje z Waszej strony.
Jeżeli chcielibyście pochwalić się swoją
twórczością (pisarską, poetycką, fotograficzną) z nami i naszymi Czytelnikami,
również gorąco do tego zachęcamy.
Wysyłajcie listy (ul. Geodetów 1, 64-100
Leszno), piszcie maile (leszczyniak@
mtlmedia.pl), dzwońcie (603 668 780),
śledźcie nas na Facebooku (Leszczyniak)
i Instagramie (leszczyniak_gazeta).
Bądźmy w kontakcie!

Dziękując mojemu Poprzednikowi.
Dziękując niezawodnym Współpracownikom. Dziękując Reklamodawcom
i wszystkim Partnerom. Dziękując Wam,
drodzy Czytelnicy.
Życzę miłej lektury.
Dzień dobry!

MICHAŁ DUDKA
REDAKTOR NACZELNY

# OKIEM SPECJALISTY
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Jak zachęcić dwulatka do mówienia?

- Vigor Med, Leszno ul. Kiepury 12,
tel. 603 652 222, 65 529 29 29
- Nova Clinic, Leszno ul. 17 Stycznia 23,
tel. 788 212 166
- Centrum Terapii Neurobalans, Leszno
ul. 17 Stycznia 90, tel. 888 141 747
Akt mowy i jej rozwój to procesy dość
skomplikowane i w wyniku nowych
odkryć przede wszystkim neurologicznych, wciąż opisywane na nowo. Rozwój
mowy u dwulatków przebiega bardzo
rożnie. Cześć z nich komunikuje się za
pomocą sporej liczby wyrazów, część
buduje proste zdania, inne są bardzo

rozgadane, ich język i sposób rozumowania są zaskakująco dojrzałe. Są również takie dzieci, które mając 2 lata i 6
miesięcy posługują się zaledwie kilkoma podstawowymi słowami (mama,
tata, baba, jajo, tak, nie), natomiast rozumieją wszystkie polecenia. To powinno rodziców uspokoić. Po prostu u dzieci rozwinęła się już mowa bierna (czyli
odbiór komunikatu), ale jeszcze nie rozwinęła się mowa czynna (nadawanie).
Oczywiście takie dziecko z powodzeniem i bezproblemowo funkcjonuje
w środowisku domowym, gdzie wszyscy się doskonale znają i mogą się porozumiewać bez słów. Dużo mówią gesty i mimika. Ukochany maluch nie musi
się wysilać, ponieważ rodzice w lot rozumieją, a czasami uprzedzają prośby.
Ale nasz dwulatek niedługo pójdzie do
przedszkola i warto, aby był komunikatywny. Należy go do tego przygotować.
Jeżeli dwulatek mówi mało, ale rozumie
polecenia , to logopedzi nazywają takie
zjawisko opóźnionym rozwojem mowy
(ORM). Brzmi groźnie, ale wystarczy
odpowiednia, indywidualna terapia, stosowana również w domu, aby mowa zaczęła się rozwijać. Natomiast niepokojącym zjawiskiem jest tzw. regres, czyli
cofanie się rozwoju mowy - kiedy dwulatek mówi nie coraz więcej, tylko coraz mniej. O takiej sytuacji trzeba zawsze
informować specjalistę, do którego dziecko trafi. Terapia logopedyczna dwulatka to nie lada wyzwanie, ze względu na

żywiołowy temperament dziecka i niezdolność do dłuższego skupienia uwagi.
Przede wszystkim należy szukać odpowiedniego logopedy, a później najważniejsza jest ścisła i świadoma współpraca
z nim. Praca w domu według wskazówek
specjalisty jest nieoceniona. Terapia wymaga systematyczności, rezultaty nie są
od razu widoczne, to nie jest kuracja farmakologiczna, działająca na zasadzie cudownej tabletki. Warto jednak podjąć ten
wysiłek, ponieważ jej efekty będą procentowały latami.
Proste zabawy i dobór odpowiednich
pomocy:
1.”Odpowiednia pozycja podczas rozmowy z dwulatkiem”(narządy artykulacyjne mają być w zasięgu wzroku dziecka). Mówimy zawsze do dziecka, a nie
przy nim czy nad nim.
2.”Robimy śmieszne minki”- mam
uśmiecha się szeroko, potem robi dzióbek, namawia dziecko, by ją naśladowało. W ten sposób ćwiczymy narządy artykulacyjne.
3.”Język w ruch”- ćwiczymy język,
próbujemy dosięgnąć językiem brody,
zachęcamy do oblizywania talerza po
smacznym posiłku.
4.”Dmuchamy i chuchamy”- ćwiczymy
oddech, robimy banieczki, dmuchamy na
piórka, wiatraczki, chuchamy w dłonie,
na lusterko.
5.”Powtarzamy samogłoski, naśladujemy układ ust”- aby zachęcić dziecko do powtarzania możemy połączyć

naśladowanie samogłosek z zabawami,
na przykład: leci samolot- iiiii, usypiamy lalę– aaaaa….
6.”Naśladujemy odgłosy zwierząt”- łączymy naśladowanie ze wskazywaniem
na obrazek zwierzątka.
7.”Dziecięce śpiewanie w samochodzie”- samochód to dobre miejsce na
słuchanie dziecięcych piosenek, wspólne śpiewanie zachęci malucha do powtarzania słów.
8.”Skąd dochodzi ten dźwięk?” – dziecko szuka tykającego budzika, zamyka
oczy i zgaduje skąd dochodzi dźwięk.
9.”Opowiastki z udziałem pacynek”dzieci uwielbiają, kiedy pacynka opowiada różne historie, lepiej je wówczas
zapamiętują.
10.”Rymowanki, zgadywanki”- są zawsze polecane przez logopedów jako
ćwiczenia słuchu fonematycznego. Są
łatwo zapamiętywane przez dzieci ze
względu na rym i rytm. Dwulatek, nawet
jeżeli nie będzie umiał ich powtórzyć, to
na pewno zapamięta, jeżeli będą powtarzane systematycznie.
11.”Rurka, flecik i ich wykorzystywanie”- namawiajcie dzieci do picia płynów przez słomkę, ponieważ z logopedycznego punktu widzenia niesie to duże
korzyści na rozwój mowy. Podczas picia
przez rurkę wargi są wysunięte do przodu i zebrane w dzióbek, maluch angażuje ważne dla artykulacji mięśnie. Picie
przez rurkę kształtuje długość fazy wdechu i wydechu oraz pionizuje język.

(32/2020)

Od momentu kiedy dzieci zaczynają porozumiewać się za pomocą mowy, ich rozwój emocjonalny staje się bardziej czytelny dla
otoczenia, ponieważ umieją nazwać swoje odczucia, znają słowa służące do nazwania emocji, mogą już na ich temat rozmawiać.
Dzieci są uczniami aktywnymi, jest w nich wielka ciekawość świata, która pcha je w kierunku eksperymentowania. Muszą być aktywnie zaangażowane podczas procesu zdobywania wiedzy, a im młodsze dziecko, tym ważniejsze, aby mogło się uczyć przez
działanie.
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# INWESTYCJE

Nowe-stare oblicze Ratusza
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że leszczyński Ratusz po remoncie będzie prezentował się pięknie. Z tygodnia na tydzień uchylane są kolejne rąbki tajemnicy. Wieża Ratusza jest już praktycznie gotowa. Beżowo-piaskowy kolor elewacji uświetniony został
odrestaurowanymi elementami zegara: ciemnymi tarczami okraszonymi złotymi wskazówkami.
Prace na leszczyńskim rynku cieszą się
dużym zainteresowaniem przechodniów.
Mieszkańcy z niecierpliwością wyglądają ich końca i nowej-starej odsłony
Ratusza.
Jeszcze niedawno elewacja Ratusza
w charakterystycznych barwach (zbliżonych do koloru pomarańczowego) obfitowała w zawilgocenia, ubytki i pęknięcia. Nikt nie miał wątpliwości, że
modernizacja jest konieczna.
Prace ruszyły. Ratusz został obwarowany potężnymi rusztowaniami. Te z najwyższych kondygnacji powoli znikają

odsłaniając efekty skrupulatnych prac
renowacyjnych. Przechodnie mogą już
podziwiać w zasadzie gotową wieżę
Ratusza. Elewacja ma kolor beżowo-piaskowy (jak przed laty). Zamontowany
zegar ponownie odmierza czas. Jasne
tarcze z ciemnymi wskazówkami zastąpiły czarne tarcze ze złotymi wskazówkami (tak też zegar prezentował się
w przeszłości).
Prace przeniosły się na niższe kondygnacje (tam również pojawi się beżowa
elewacja). Planowo powinny zakończyć
się w październiku tego roku.
MD

Fot. Ł. Domagała
Leszczyński Ratusz w kolorze beżowo-piaskowym.

Fot. M. Urban, Miejski Konserwator Zabytków / leszno.pl
Montaż zewnętrznych elementów ratuszowego zegara.
REKLAMA

Fot. M. Urban, Miejski Konserwator Zabytków / leszno.pl
Mechanizm zegara.

# PRACA
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MAJU

SMUTNE OBCHODY RADOSNYCH ROCZNIC

KOLEJNE INWESTYCJE W RYDZYNIE

LESZNO > Z uwagi na panującą sytuację, kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji
3 Maja była w tym roku wyjątkowo skromna. Pod Pomnikiem Odzyskania Niepodległości
i Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lesznie zgromadziło się zaledwie kilkanaście osób,
w tym przedstawiciele władz samorządowych i kilku instytucji. Wszyscy w maseczkach
ochronnych.
Podobnie było 8 maja, a więc w dzień uznawany za zakończenie II wojny światowej.
W 75. rocznicę tych wydarzeń, prezydent Łukasz Borowiak złożył wiązanki kwiatów przy
Pomniku Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego oraz na cmentarzu parafialnym przy ul.
Kąkolewskiej. Podkreślił, że obchody wszelkich rocznic w czasie pandemii są szczególnie
trudne, tym bardziej dla mieszkańców Leszna, którzy winni świętować w tym roku 100.
rocznicę powrotu miasta Leszna w granice Polski.

GMINA RYDZYNA > Bez wątpienia gmina Rydzyna jest jedną z aktywniejszych w naszym
regionie pod kątem inwestycji realizowanych w ostatnich latach. Nie inaczej jest w roku
bieżącym. Dość powiedzieć, że właśnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej
w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Łącznikowej w Dąbczu, prace drogowe
związane z przebudową ul. Rzeczypospolitej w Rydzynie, a także remont z modernizacją budynku rydzyńskiej biblioteki (na zdjęciu).
Osobnym tematem jest warta ponad 3 mln zł. przebudowa drogi gminnej w Kłodzie –
więcej informacji na ten temat na str. 12.

Fot. rydzyna.pl

KOLOROWO NA BRACKIEJ
Fot. M. Gołembka

DUŻE ZMIANY WE WŁOSZAKOWICACH

LESZNO > To już tradycja - kolorowe parasolki po raz kolejny nadały blasku leszczyńskiej
Starówce. Niemal 100 parasolek zostało rozwieszonych nad ulicą Bracką. Będą upiększać
to miejsce przez kilka najbliższych miesięcy. Dodajmy, że o różnorodnych instalacjach
okraszających centrum miasta rokrocznie mówi się nie tylko w samym Lesznie, ale i poza
nim. Wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach„rozkwita” kolejny miejski symbol.
Zapraszamy do centrum!

GMINA WŁOSZAKOWICE > Sporo się działo w ostatnim czasie w gminie Włoszakowice jeśli chodzi o inwestycje. Przede wszystkim pobudowano łącznie ponad kilometr nowych
dróg.To efekt zakończenia inwestycji drogowej pn.„Budowa nawierzchni asfaltowych na
drogach dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Włoszakowice, Bukówiec
Górny, Jezierzyce Kościelne”. Poza tym, za sprawą remontów, nowego blasku zyskały sale
wiejskie w Boguszynie i w Charbielinie. Przebudowano też parkingi: przed salą wiejską
w Skarżyniu oraz przy tzw. Małej Szkole we Włoszakowicach. Na deser w ostatnich dniach
rozpoczęto roboty budowlane związane z budową stadionu lekkoatletycznego i boiska
wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Inwestycja obejmuje budowę m.in. stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą, boiska wielofunkcyjnego, nowego ogrodzenia, trybuny
stacjonarnej, dojść i dróg wewnętrznych oraz chodników, oświetlenia, a także systemu
odwodnienia. Budżet inwestycji opiewa na kwotę ponad 2,7 mln zł. Zakończenie prac
przewidziano na styczeń 2021 roku.
REKLAMA

Fot. M. Woźna

# NIERUCHOMOŚCI
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Ciesz się własnym domkiem
nad malowniczym
Jeziorem Dominickim
Spokojny letni poranek z kubkiem kawy na tarasie albo na plaży. Już dziś możesz zadbać o swoje potrzeby i zamieszkać latem we własnym domku w Boszkowie położonym na ogrodzonym terenie.

z aneksem kuchennym, łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Domki mają
duże tarasy i na zewnątrz będą kompletnie wykończone. Wnętrze do użytku mieszkańców będzie oddane w stanie deweloperskim - mówi Michał Kuraś,
dyrektor firmy K2 Nieruchomości.
Zaletą nowego osiedla letniskowego jest
to, że zostanie ono ogrodzone i będzie
monitorowane. Do brzegu jeziora trzeba będzie pokonać zaledwie od 20 do
150 metrów w zależności od położenia
domku. Do dyspozycji będzie pomost,
a w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla
miłośnicy żeglarstwa będą mogli skorzystać z usług klubu żeglarskiego.
Każdy właściciel domku będzie miał do
użytku na wyłączność niewielką parcelę, która będzie mogła zostać ogrodzona

na określonych zasadach. Wjazd na teren
osiedla letniskowego będzie odbywał się
przez bramę sterowaną na pilota.
W sprzedaży wciąż są domki, które zostaną oddane do użytku jeszcze tego lata.
Kolejne 11 domków powstanie na lato
2021, a następne na lato 2022. Łącznie
powstaną 33 domki. Ceny zaczynają się
od 275.000 złotych brutto za domek. Nie
czekaj, sprawdź tę ofertę.

K2 Nieruchomości Sp. z o. o.
Kłoda 137
64-130 Rydzyna
Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8
64-100 Leszno
tel. 519-530-988

(33/2020)

Jeszcze do niedawna stały tutaj nieruchomości należące do Starostwa
Powiatowego w Lesznie oraz kuratorium
oświaty. Dziś teren ten jest nie do poznania, bo zamienił się w małe Eldorado.
Zgodnie z zapowiedziami inwestora, firmy K2 Nieruchomości, na tym terenie
dobiega końca budowa 11 domków letniskowych w technologii szkieletu drewnianego na płycie fundamentowej. Jest
to pierwszy etap inwestycji, która cieszy
się dużym zainteresowaniem klientów
nie tylko z regionu leszczyńskiego. Co

ich tak przyciąga w to miejsce? Na pewno spokój i przyroda dostępna na wyciągnięcie ręki. Nie bez znaczenia jest
również wysoki standard osiedla letniskowego, powstającego w tym miejscu.
Inwestycja została tak pomyślana, aby
przyszłym mieszkańcom niczego nie
brakowało i aby mogli oni w pełni korzystać z uroków tej lokalizacji.
- Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej i energetycznej.
Każdy domek będzie miał dostęp do bieżącej wody, kanalizacji, prądu oraz własnej klimatyzacji z funkcją dogrzewania.
Wszystkie będą miały powierzchnię 34
metrów kwadratowych. W środku znajdzie się miejsce na dwie sypialnie, pokój
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# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MAJU
RESTAURATORZY CZEKAJĄ NA GOŚCI

DOFINANSOWANIA NA PIECE,
FOTOWOLTAIKĘ I RETENCJĘ

LESZNO/REGION > Branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych kryzysem. Z uwagi na konieczność zamknięcia lokali restauratorzy mocno dostali po kieszeni. Teraz, w wyniku wprowadzenia w życie kolejnych etapów odmrażania gospodarki,
ponownie zapraszają w swoje progi. W Lesznie i regionie funkcjonują już niemal wszystkie restauracje, bary i kawiarnie. Na leszczyńskim Rynku tradycyjnie pojawiły się ogródki wiedeńskie. Dodajmy, że z uwagi na trudności w prowadzeniu tego typu działalności
w tym roku, władze miasta zdecydowały o obniżeniu stawki najmu powierzchni pod
ogródki za trzy miesiące o 50%.

LESZNO > Do końca czerwca mieszkańcy Leszna mogą składać wnioski o dotacje na
zadania związane z wymianą pieca, zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej czy
systemu retencyjnego i retencyjno-rozsączającego. Dotacje, w zależności od zadania,
mogą wynieść do 4.000 zł i do 6.000 zł. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności
zgłoszeń. Szczegółowe informacje można pozyskać droga telefoniczną (65 529 81 85)
lub znaleźć na stronie www.leszno.pl

PRACE W KRZYWINIU

TAK ZMIENIAŁO SIĘ LESZNO

GMINA KRZYWIŃ > Epidemia nie zatrzymała prac inwestycyjnych na terenie gminy Krzywiń. Postępuje budowa drogi i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Młodych
w Krzywiniu, budowa drogi w Wieszkowie (na zdjęciu), a także przebudowa ścieżki rowerowej z Bieżynia do Cichowa z utwardzaniem zjazdów na pola i posesje.

LESZNO > Miała być wystawa w formie tradycyjnej, jest wystawa wirtualna oraz
film. Archiwum Państwowe w Lesznie opublikowało na swojej stronie internetowej
(www.archiwum.leszno.pl) nie lada gratkę dla regionalistów i miłośników historii.
Wirtualna wystawa pt. „Jak zmieniało się Leszno” obrazuje zmiany, jakie zaszły w mieście na przestrzeni ostatnich 100 lat, dotyczące m.in. rozbudowy miasta czy miejsc lub
obiektów, które zostały przebudowane lub na dobre zniknęły z przestrzeni miejskiej.
Polecamy, zapraszamy.

Fot. archiwum.leszno.pl

NOWE ŻŁOBKI
GMINA OSIECZNA > W Kąkolewie oraz w Osiecznej zbudowane zostaną żłobki.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła firma Jankowski Budownictwo z Brzezia koło
Gostynia. Zakończenie inwestycji planuje się na listopad tego roku. W każdym ośrodku
docelowo ma zostać przyjętych 16 dzieci.
Fot. krzywin.pl

W NOWEJ ODSŁONIE

LESZCZYŃSKIE PRZEDSZKOLA
I PODSTAWÓWKI OTWARTE

POWIAT > W maju uruchomiono nową stronę internetową powiatu leszczyńskiego.
Witryna zyskała nową szatę graficzną oraz funkcjonalność.Teraz jest bardziej przejrzysta,
czytelna i przyjazna dla internautów. Na stronie mają być publikowane m.in. codziennie
aktualizowane informacje ze zdjęciami na temat działalności samorządu powiatowego,
a także inne najważniejsze informacje przydatne mieszkańcom powiatu leszczyńskiego czy turystom. Adres internetowy pozostał bez zmian (www.powiat-leszczynski.pl).

LESZNO > 25 maja wznowiono zajęcia w publicznych przedszkolach w Lesznie. Placówki
zostały doposażone w środki dezynfekcyjne i sprzęt wymagany przez służby sanitarne.
Warto nadmienić, że rodzice przedszkolaków nadal mają prawo przebywać ze swoimi pociechami w domu na urlopie wychowawczym i otrzymywać zasiłek opiekuńczy.
Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, tutaj prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3.

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MAJU
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NIE MA ZAKAŻONYCH

PARK JONSTONA JESZCZE PIĘKNIEJSZY

REGION > Według stanu na dzień 24 maja, w Lesznie i powiecie nie ma już osób z pozytywnym wynikiem na obecność SARS-CoV2. Dotychczas, od początku pandemii, odnotowano 35 takich przypadków. 33 osoby otrzymały status ozdrowieńców, 2 niestety
zmarły.

LESZNO > Zakończono prace budowlane w Parku Jonstona. Inwestycja zrealizowana w
ramach projektu„Zielone Leszno”kosztowała ok. 1,1 mln zł, miasto pozyskało na jej realizację dofinansowanie unijne. W ramach modernizacji w parku, oprócz nowych nasadzeń, pojawiły się nowe alejki, ławki, elementy oświetlenia, tablice dydaktyczne, tablice
złudzeń, hotele dla owadów oraz karmniki dla motyli. Gdy tylko roślinność odpowiednio
się zakorzeni, park zostanie otwarty dla mieszkańców.

ROZPRZESTRZENIA SIĘ ASF
POWIAT > Póki co w powiecie leszczyńskim znaleziono 11 padłych dzików zakażonych
afrykańskim pomorem świń ASF. W Wielkopolsce, w trzech powiatach, stwierdzono aż
390 przypadków wystąpienia u zwierząt choroby. W maju ASF został wykryty w rejonie Dominic w gminie Włoszakowice. Komisja Europejska wyznaczyła na terenie gmin
Wijewo, Włoszakowice oraz części gminy Święciechowa strefę objętą ograniczeniami.
Pozostała część gminy Święciechowa oraz cztery gminy powiatu leszczyńskiego (Lipno,
Rydzyna, Osieczna i Krzemieniewo) znajdują się w strefie żółtej.

KOLEJNE POLUZOWANIA ZWIĄZANE
Z KORONAWIRUSEM
REGION > Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w maju rząd wcielił w życie kolejne etapy odmrażania gospodarki i życia społecznego. Otwarte zostały (z zachowaniem poszczególnych obostrzeń i środków ostrożności) hotele i miejsca hotelowe, galerie handlowe, obiekty sportowe, niektóre instytucje kultury, żłobki i przedszkola (tutaj
ostateczna decyzja należy do organów założycielskich), zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, kawiarnie i bary, prowadzone są już rehabilitacje i indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze. Niemniej, zaleca się przestrzeganie tzw.„podstaw nowej
normalności”, tj.: zachowywanie 2 metrów odległości w przestrzeni publicznej, zakrywanie nosa i ust, pracę i edukację zdalną czy kwarantannę i izolację.

Fot. leszno.pl
REKLAMA
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BRENNO ZAPRASZA NA LEŻAKOWANIE

NOWE ŻYCIE OSI ZIEMSKIEJ

BRENNO > W Brennie, przy samej plaży, pojawiły się nowe urządzenia – spektakularne
leżaki. Dzięki nim wypoczynek na jeziorem może być jeszcze przyjemniejszy.

TRZEBINY > W Trzebinach ustawiono zakonserwowaną przez członków Stowarzyszenia
Nasze Trzebiny oś ziemską, która wcześniej uświetniała Rynek w Święciechowie. Już niebawem mają zostać przeprowadzone dalsze prace.

Fot. wijewo.pl

PRACOWNICY W KROPCE
LESZNO > Trudna sytuacja w firmie Leithäuser. Około 200 pracowników wysłano na
tzw. postojowe, nie otrzymali wynagrodzeń za kwiecień ani wyjaśnień od pracodawcy.
W sprawie interweniował prezydent Łukasz Borowiak, który w liście do dyrektora zakładu poprosił o wyjaśnienia i zaoferował pomoc w znalezieniu rozwiązania problemu.
W korespondencji zwrotnej dyrektor spółki Tomasz Naze poinformował (w skrócie), że
firma, na skutek pandemii, przeżywa kryzys i nie jest w stanie uregulować należności
wobec pracowników.
REKLAMA

Fot. swieciechowa.pl

NOWI NACZELNICY
LESZNO/POWIAT > Od połowy maja Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Leszna przewodzi Celina Pilżys-Kosmatka, która zastąpiła na tym stanowisku Agatę Pawlikowską.
Z kolei były radny Leszna Euzebiusz Szudra został nowym naczelnikiem Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie.

# KRÓTKO I NA TEMAT O TYM, CO W MAJU
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JEDNOGŁOŚNIE NA DWUJĘZYCZNOŚĆ

TO BYŁ WYJĄTKOWY KONCERT!

LESZNO/WŁOSZAKOWICE > Dyrektorzy II Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie prowadzenia klas dwujęzycznych. Owa współpraca
w pierwszej kolejności skupić się ma na nauce i kształceniu dwujęzycznym dzieci i młodzieży, a jej kolejnym etapem ma być organizowanie konferencji dydaktycznych, rozwijanie zainteresowań, współpraca młodzieży oraz wolontariat.

LESZNO > Dobrej muzyki nie zatrzyma żaden wirus. Potwierdzili to organizatorzy i artyści, którzy wystąpili w ramach koncertu„Dni Leszna w sieci”. Na żywo oglądało go ponad 2,5 tysiąca osób! Kolejne osoby obejrzały widowisko w terminie późniejszym, a licznik odsłon ciągle pracuje. Na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie wystąpili:
Simply Flow, Wakacyjni, Sunday Morning, Hash, Hubert Szczęsny i Jacek Jaguś, Projekt
MANIA Akustycznie, Roman Reed – Jarząbek oraz Wojtek Frąckowiak. Nagrany wcześniej koncert wyemitowano w sieci w piątkowy wieczór, 22 maja. Kto nie widział, może
to nadrobić. Brawa dla organizatorów i artystów!

LIPNO-SMYCZYNA W REMONCIE
POWIAT >Trwa przebudowa drogi powiatowej z Lipna w kierunku Smyczyny. Inwestycję
wartą ponad 4 mln zł realizuje firma Strabag. Projekt przewiduje przebudowę ok. 2,6 km
drogi wraz ze stworzeniem nowego odcinka ścieżki rowerowej. Roboty mają zakończyć
się w sierpniu.

URZĄD OTWARTY
LESZNO/REGION > 25 maja w Urzędzie Miasta Leszna przywrócono bezpośrednią obsługę klienta we wszystkich sprawach. Obsługa odbywa się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego i z podtrzymaniem wymogu wcześniejszego uzgodnienia
terminu załatwienia sprawy w urzędzie telefonicznie lub mailowo. Wszelkie niezbędne
informacje dostępne są na stronie www.leszno.pl
W gminach naszego regionu również przywrócono bezpośrednią obsługę interesantów.
Szczegółowe informacje dostępne są na gminnych stronach internetowych.

PODZIEL SIĘ STARYMI ZDJĘCIAMI
GMINA ŚWIĘCIECHOWA > Stowarzyszenie ZMW oraz Stowarzyszenie„Lasocice z Pasją”
zachęcają do włączenia się w inicjatywę „Stwórzmy wspólnie CYFROWE ARCHIWUM
Lasocic, Przybyszewa i Ogrodów”. Inicjatorzy akcji, z pomocą mieszkańców, chcą stworzyć zbiór zdjęć przedstawiających wymienione miejscowości i życie w nich na przestrzeni lat. Szczegółowe informacje pod nr tel. 516 246 364 lub 533 901 339.

NIE BĘDZIE PROCESJI
REGION > W tym roku, na mocy dekretu arcybiskupa poznańskiego Stanisława
Gądeckiego z zaleceniami duszpasterskimi na czas pandemii, nie zostaną zorganizowane coroczne procesje uliczne z okazji Bożego Ciała.
OPRACOWAŁ: MD
REKLAMA

KONIEC HOTELOWEJ KWARANTANNY
LIPNO > Wraz z początkiem czerwca dawny hotel w Lipnie przestał pełnić funkcję miejsca do odbywania zbiorowej kwarantanny. W kwietniu i maju trafiały tam osoby skierowane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu do odbycia
dwutygodniowej kwarantanny, zwykle po przyjeździe z zagranicy. W ostatnich tygodniach ich liczba systematycznie spadała.

WIADUKT W REMONCIE
LESZNO > Rozpoczął się remont wiaduktu im. Grota-Roweckiego. W pierwszej kolejności skupiono się na balustradach. Termin rozpoczęcia prac związanych z wymianą nawierzchni i naprawą oświetlenia nie jest jeszcze znany. Inwestycja ma być zrealizowana
do końca tego roku.

Fot. Ł. Domagała
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# INWESTYCJE

Kolejna inwestycja
w Gminie Rydzyna
Ponad 3 miliony złotych będzie kosztować przebudowa drogi gminnej w Kłodzie. Projekt zakłada nie tylko przebudowę drogi i poszerzenie jej do sześciu metrów, ale również przebudowę chodników i kanalizacji deszczowej, doświetlenie przejść dla pieszych
oraz montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdu. Co ważne, gmina otrzymała na ten cel pokaźne dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych, które pokryje aż 60 procent kosztów inwestycji!

Nawierzchnia drogi w Małej Kłodzie była wielokrotnie uzupełniana, a przejazd samochodem nie należy tam do
najbardziej komfortowych.
oraz bloków wielorodzinnych (byłych o dofinansowanie inwestycji do Funduszu dalej. Nasza Gmina ciągle się rozwija,
PGR Kłoda), jej zakończenie to koniec Dróg Samorządowych. Komisja oceniła ale nadal sporo pracy przed nami.
obszaru zabudowanego oraz budynki go bardzo wysoko, dzięki czemu znalazł Inwestycja będzie mieć istotny wpływ
gospodarstwa rolnego (teren suszarni). się na 34. miejscu wielkopolskiej listy na bezpieczeństwo i płynność ruchu
Inwestycja jest warta blisko 3,1 mln gminnych inwestycji. Gmina otrzyma pojazdów. Po wybudowaniu nowej
nawierzchni drogi zmniejszy się negazł. Rydzyński samorząd złożył wniosek dotację w wysokości 60 procent poniesionych kosztów – maksymalnie ponad tywny zakres oddziaływania na środowisko i tereny przyległe – mieszkaniowe
1,75 mln zł.
- To bardzo dobra informacja dla nas i dla i rolnicze. Przebudowa drogi spowoduje
mieszkańców. Obecny stan drogi i kanali- zmniejszenie uciążliwości poprzez
zacji powoduje, że ich modernizacja jest płynny przejazd samochodów, znaczne
zmniejszenie zapylenia i hałasu oraz
koniecznością. Niewykonanie zadania
stężenia spalin samochodowych. Ponadto
w odpowiednim czasie spowodowałoby,
unowocześniona zostanie infrastruktura
iż stan drogi ulegałby systematycznemu techniczna w rejonie poprzez wzrost
pogorszeniu, a koszty jej utrzymania jakości infrastruktury technicznej, a także
i eksploatacji z pewnością byłyby coraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa uczestokazalsze. Realizacja inwestycji bez ników ruchu drogowego.
wątpienia wpłynie na poprawę komfortu
życia i bezpieczeństwa mieszkańców
Gminy oraz przedstawicieli podmiotów
gospodarczych, prowadzących działalność na pobliskich terenach. Kierowcy
korzystający z traktu również bez wątpienia odczują poprawę – podkreśla
Kornel Malcherek, Burmistrz Rydzyny.
Asfaltowa nawierzchnia na końcu Malej Kłody nie pozwala na komfortowe - Cieszymy się z dofinansowania, niemniej
minięcie się dwóch pojazdów.
nie spoczywamy na laurach. Działamy

(34/2020)

Droga w tzw. „Małej Kłodzie” jest
w opłakanym stanie. Obecnie posiada
nawierzchnię bitumiczną o zmiennej
szerokości jezdni i o różnym stopniu
degradacji. Wymaga nowej konstrukcji
jezdni, chodnika i zjazdów do posesji
wraz z odwodnieniem. Zarówno parametry drogi, jak i jej stan techniczny
uniemożliwia sprawne i bezpieczne
poruszanie się pojazdom, rowerzystom
oraz pieszym. Co więcej, istniejąca kanalizacja deszczowa została wykonana
z rur betonowych o różnej średnicy, jest
w różnych miejscach pozapadana oraz
w większości zamulona. W efekcie nie
odprowadza wód opadowych.
Mówiąc w skrócie, trakt jest mocno
zniszczony, w związku z czym informacja o planowanej inwestycji z pewnością
ucieszy mieszkańców. Projekt zakłada
m.in. przebudowę 900 metrów drogi
i niemal 870 metrów kanalizacji deszczowej, przebudowę 3 przejść dla pieszych
oraz montaż radaru z tablicą o zmiennej
treści informującą o prędkości ruchu
pojazdów, która bez wątpienia wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa.
Początek poddanego przebudowie
odcinka drogi stanowi zjazd z drogi
powiatowej nr 4803P. Projektowana
droga przebiega w terenie zabudowanym,
w otoczeniu budynków jednorodzinnych

# Z POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ
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Cztery kółka na masce i gaz do dechy
Dzieli ich chyba wszystko - wiek, płeć i motywacja. Łączy jedno - marka samochodu, którym się poruszali. Policja zajmuje się kierowcami, którzy postanowili podeptać obowiązujące zasady poruszania się po drogach.
Początek maja, przyjemny wieczór.
Obciążone w dzień skrzyżowanie Alei
Konstytucji 3 Maja i ulicy Okrężnej jest
już spokojniejsze. Ale jest to na razie
spokój pozorny. Do świateł podjeżdżają
dwa samochody, na sygnalizatorze czerwone. Nagle słychać wycie silników,
które unosi się nad okolicą. Kiedy światło zmienia się z czerwonego na zielone,
auta wyrywają się niczym stado rączych
koni i pędzą przed siebie. Najpierw mijają duży sklep po prawej stronie, potem
dojeżdżają do świateł przy stacji paliw
i przecinają pasy, mimo że sygnalizator
mieni się czerwienią. W ciągu ułamków
sekund znajdują się na wysokości hotelu, a potem, zupełnie lekceważąc przepisy, przejeżdżają skrzyżowania z ulicami Rejtana i Geodetów. Drogowi piraci
wydają się bezwzględni wobec innych
kierowców. W szaleńczym wyścigu
wspomagają się długimi światłami, popędzając innych użytkowników drogi,
aby tylko usunęli im się sprzed masek.
- Nie wiedzą, że są obserwowani przez
policjantów - powie Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.
Kierowcy samochodów nie zwalniają,
próbując odjechać w kierunku Rydzyny.
Wydaje się, że na dawnej "piątce", a dziś
drodze wojewódzkiej numer 309 będą
mieli szerokie pole do popisu. Popisu zagrażającego innym kierującym i im samym.
Opuszczając granice miasta, szykują się
do przyspieszenia. Tymczasem policjanci są już bardzo blisko. W końcu jedno
z aut biorących udział w wyścigu, audi,
na polecenie mundurowych musi zatrzymać się na prawoskręcie prowadzącym
do drogowego węzła Dąbcze. Drugi samochód odjeżdża.

Szaleńczą jazdę 37-latka w audi uwiecznił wideorejestrator. Materiały KMP w Lesznie.
- Samochodem kieruje 25-letni mieszkaniec Leszna, który jedzie razem z bratem.
Policjanci zatrzymują mu prawo jazdy.
Powodem jest rażące naruszenie zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wyjaśni M. Żymełka.
Sprawą zajmie się sąd, który zadecyduje, jaką karę wymierzyć kierowcy i co
z jego uprawnieniami do prowadzenia
samochodu.

***
Audi staje się symbolem przewinień innych kierowców. Wracamy na drogę wojewódzką 309. Jest długi weekend majowy. Od strony Leszna w kierunku Lipna
pędzi samochód, ale jego kierowca nie

wie, że za nim jadą funkcjonariusze.
Policjanci dopatrują się na aucie czterech
charakterystycznych kółek. Jeszcze ciekawsze rzeczy pokazuje wideorejestrator
zamontowany w radiowozie.
- W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 90, kierowca ma na
liczniku aż 211 kilometrów na godzinę wytłumaczy M. Żymełka.
Proste wyliczenie wskazuje, że prowadzący audi przesadził z prędkością o jakieś 121 kilometrów na godzinę. Jest na
to twardy dowód w postaci zapisu z wideorejestratora, dlatego kierowca samochodu, 37-letni mieszkaniec gminy Lipno,
zostaje zatrzymany. Otrzymuje od policjantów mandat.

Zaszaleć w audi potrafią również kobiety. Tego samego dnia, kiedy rozliczany
jest kierowca na trasie Leszno - Lipno,
popis zbyt szybkiej jazdy daje 30-letnia
leszczynianka. Kobieta pędzi wiaduktem
Grota-Roweckiego w Lesznie, przecinając przejście dla pieszych z prędkością
111 kilometrów na godzinę. Przekracza
dozwoloną w tym miejscu prędkość o ponad połowę. Policja zatrzymuje jej prawo
jazdy na trzy miesiące oraz dopisuje do
konta 10 punktów karnych. Trudno powiedzieć, czy to przypadek, czy reguła, ale
cztery kółka na masce wyzwalają u niektórych dziwne instynkty.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
ZDJĘCIE: KMP W LESZNIE

To było u cioci na imieninach
Zespół Szwagierkolaska śpiewał, że wuj Michał jest za magika,
a szwagierka walczyka fika. Nie dowiemy się za to, co u cioci na
imieninach robił 23-letni leszczynianin, poza tym że powinien
siedzieć w więzieniu.
Jedno jest pewne - ktoś powiadomił
o scysji w pewnym mieszkaniu w centrum Leszna, bo chyba musiało być ostro. Około godziny 21 na interwencję
przyjechała policja. W lokalu przebywał
23-letni mężczyzna, który powiedział
mundurowym, że hałasy dochodzące

z mieszkania są następstwem imienin
cioci. Dodał też, że tak w ogóle impreza właśnie się zakończyła. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, który gorliwie tłumaczył przyczynę, dla
której w mieszkaniu było zbyt głośno.
Sprawdzenie dokonane w systemach

informatycznych pozwoliło ustalić, że
leszczynianin, zamiast u cioci na imieninach, powinien znajdować się za kratami niemieckiego aresztu.
- Okazało się, że 23-latek jest poszukiwany przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania za dopuszczenie się
w Niemczech szeregu oszustw tak zwaną
metodą "na wnuczka" - mówi Monika
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.

Po takim sprawdzeniu mundurowym nie
pozostało powiedzieć nic innego jak: pan
pojedzie z nami. Dwa dni po zatrzymaniu Sąd Okręgowy w Poznaniu aresztował podejrzanego, który trafił za kraty
w Polsce. Za wysokim murem poczeka
na decyzję w sprawie ekstradycji do Niemiec. Sprawa sądowa za oszustwa czeka
go już u naszych zachodnich sąsiadów.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
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Kolejne zderzenie Wyciągnął od starszej
pani
grube
tysiące,
na feralnym
policja zajęła mu
skrzyżowaniu
samochód
Przecięcie drogi krajowej numer 12 z trasą Pawłowice-Dobramyśl
owiane jest złą sławą. Po raz kolejny doszło tam do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego, tym razem z udziałem ciągnika rolniczego.
Odnotowano je na początku maja. W godzinach wieczornych do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu
samochodu osobowego oraz traktora.
Do akcji wyjechali strażacy zawodowi
z Leszna, a także ochotnicy z pobliskich
Pawłowic i Osiecznej. Na skutek zderzenia na jezdnię przewrócił się ciągnik rolniczy massey ferguson. Uszkodzony został też volkswagen golf II. Do szpitala

przewieziono jedną osobę. Na czas usuwania skutków zdarzenia "dwunastka"
była zablokowana. Strażacy zneutralizowali płyny eksploatacyjne, które wyciekły z pojazdów i uprzątnęli drogę
z części. Straty oszacowano na 20.000
złotych.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE

Mundurowi z Leszna zatrzymali 50-latka podejrzanego o współudział w oszustwie na 91-letniej leszczyniance. Wygląda na to,
że mężczyzna był tylko jednym z ogniw szajki specjalizującej się
w tego rodzaju przestępczości.
Granie na emocjach starszych ludzi
stało się jedną z wyrafinowanych metod
działania przestępców. Oni wiedzą, że
większość seniorów trzyma oszczędności w domach, i że te pieniądze mogą od
nich wyciągnąć, posługując się naprędce
wymyślonymi historiami. Na łamach
"Leszczyniaka" nie raz pisaliśmy o metodach, którymi posługują się oszuści.
Wśród najpopularniejszych wykorzystywane są te "na wnuczka" lub "na
policjanta", ale również "na pracownika
spółdzielni mieszkaniowej" i innych
pracowników poszczególnych służb.
W przypadku tych dwóch pierwszych
metod chodzi o to, aby zadziałać emocjonalnie, zmuszając do szybkiego podjęcia
decyzji w sprawie przekazania pieniędzy
oszustom.
Taki przypadek odnotowany został
w Lesznie w lutym tego roku. Na telefon
stacjonarny 91-letniej kobiety zadzwonił
rzekomy policjant, który poinformował
o wypadku spowodowanym przez jej córkę. Później było jak zwykle - przekazał,
że sprawę można załatwić polubownie,
a wszystko zależy od tego, czy uda się
przekazać pieniądze na ten cel. I w tym
miejscu pojawił się wątek emocjonalny gdzieś w tle podobno było słychać płacz
rzekomej córki i jej prośby o pomoc To
utwierdziło starszą panią w przekonaniu,
że nie ma co zwlekać z pomocą.
- Kobieta przygotowała swoje oszczędności w wysokości około 26.000 złotych
i czekała na kuriera, który miał odebrać
gotówkę. Ten, zgodnie z ustaleniami, przyszedł pod furtkę jej domu i przejął pieniądze - przypomina Monika Żymełka,
oficer prasowa KMP w Lesznie.
Kilka godzin później do domu 91-latki
zapukała prawdziwa córka. Kobieta była
cała i zdrowa. Wówczas obie pani zdały
sobie sprawę, że wcześniejszy telefon

i historia o wypadku były mistyfikacją
zmyślnie przygotowaną przez oszustów
żądnych łatwych pieniędzy.
Takie sprawy dla policji są bardzo trudne, gdyż kontakt pomiędzy tak zwanym
kurierem a osobą pokrzywdzoną jest
krótki i najczęściej odbywa się właśnie
w emocjach. To nie wpływa dobrze na
zapamiętywanie istotnych szczegółów,
na przykład precyzyjnego wyglądu
sprawcy. Jednak w tym przypadku praca
kryminalnych przyniosła efekty. Po kilku
miesiącach od zdarzenia funkcjonariusze
złożyli wizytę mężczyźnie, który został
wytypowany jako jeden ze sprawców
oszustwa. 50-latek z sąsiedniego powiatu
górowskiego nie krył zdziwienia z powodu niezapowiedzianych odwiedzin
w jego domu.
- Postawiliśmy mu zarzut pomocnictwa
do oszustwa. Podejrzany przyznał się
do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Wynika z nich
między innymi, że gotówkę odebraną od
seniorki przekazał nieznanym osobom za
pośrednictwem bankowych przekazów
pieniężnych - dodaje M. Żymełka.
Policja zajęła również samochód należący do 50-latka. Zrobiono to na poczet
grożącej mu kary lub zwrotu pokrzywdzonej poniesionej straty. Auto jest na tyle
wartościowe, że w razie czego będzie
z czego oddać wyłudzone pieniądze.
Mieszkańcowi powiatu górowskiego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
To jednak nie koniec tej historii, gdyż
policja działa na rzecz ustalenia osób,
które wykonały telefon do leszczynianki.
Bardzo prawdopodobnie, że to członkowie dobrze zorganizowanej szajki
wyłudzającej pieniądze od seniorów
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
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rimavera
zaprasza!

- Spora w tym zasługa naszych stałych
klientów. Dokonywali u nas zamówień
na wynos oraz zamówień świątecznych.
Pragniemy serdecznie im podziękować
– mówi Przemysław Basiński, właściciel restauracji.
Trzeci etap znoszenia obostrzeń związanych z pandemią umożliwił ponowne otwarcie tego wyjątkowego na kulinarnej mapie Leszna miejsca. Warto
przyjść i rozgościć się we wnętrzach
restauracji. Przestronny, piętrowy lokal
umożliwia (przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności) wizytę pięćdziesięciu gości w lokalu, a jasne, harmonijne wnętrze od razu wprawia nas
w cudowny nastrój.

Dla spragnionych uczty na świeżym
powietrzu przygotowano ogródek wiedeński. Jednocześnie może z niego
skorzystać dwudziestu ośmiu klientów.
Pamiętajmy, że dobry posiłek jest
zwiastunem dobrych wiadomości, a ten
jest tutaj gwarantowany. Kuchnia oferuje pyszne dania, do wyboru szereg
sprawdzonych pozycji. Nie wykluczone, że w późniejszym czasie do menu
wprowadzone zostaną apetyczne nowości.
A zatem, widzimy się w Primaverze!
Miejscu stworzonym po to, by sprawiać przyjemność, nie tylko podniebieniu.
REKLAMA

(35/2020)

W zawodowych pojedynkach zwykło się toczyć walkę do dwunastu rund. To nie przypadek, że właśnie pod numerem dwunastym
na leszczyńskim rynku znajduje się Primavera - Restauracja,
która dzielnie, niczym pięściarz, przetrwała trudny okres związany z ograniczeniami w branży gastronomicznej.

16 # Z POLICJI I STRAŻY POŻARNEJ

REKLAMA

Poważnie ranny na pasie zieleni
Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S5, a o wszystkim powiadomił policję prawdopodobnie kierowca podróżujący tą trasą. Nie wiemy, co dokładnie się stało, bo ofiara, choćby bardzo chciała, nie wydusi z siebie ani jednego słowa.
Stał i nie wiedział, co ma ze sobą zrobić.
Zresztą w tym stanie nie sposób pokonać
barierę energochłonną oddzielającą pasy
jezdni, nie mówiąc już o innym sposobie
poradzenia sobie z przeszkodami. Gdyby
zamiast stać, postanowił jednak przejść
przez drogę, mogłoby się to dla niego źle
skończyć. Ale sytuacja i tak wydawała
się beznadziejna, aż nagle pojawili się
oni, zupełnie zmieniając bieg wydarzeń.
Tak, to policjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Lesznie. Tym razem nie zatrzymywali złodzieja czy mordercy, lecz
przybyli z odsieczą jemu - bocianowi,
który ze złamanym skrzydłem, zupełnie
zbity z tropu, stał właśnie na pasie zieleni.
- Nasi policjanci stwierdzili, że ptak rzeczywiście się nie porusza i że prawdopodobnie ma złamane skrzydło - mówi

o "niebezpieczeństwie" na drodze została podana w aplikacjach dla kierowców.
Pracownik schroniska złapał wycieńczonego ptaka i przewiózł do jednej
z leszczyńskich lecznic dla zwierząt.
- Z rozmowy z weterynarzem wiemy, że ptak doznał silnego urazu, gdyż
prawe skrzydło ma złamane w dwóch

Trzydziestolatka na torach
Trzymała się szyn kolejowych, krzycząc do policjantów, aby zostawili ją w spokoju. Od strony Wrocławia właśnie nadjeżdżał
pociąg…

Monika Żymełka, oficer prasowa KMP
w Lesznie. - W pobliżu jezdni leżały kawałki plastiku, co świadczyło o tym, że
bocian mógł zostać uderzony przez samochód. O zdarzeniu funkcjonariusze
powiadomili schronisko dla bezdomnych
zwierząt, a w oczekiwaniu na pomoc
na tym odcinku drogi prowadzili nadzór nad ruchem. Dodatkowo informacja
REKLAMA

miejscach. Leczenie może potrwać nawet kilka tygodni i bardzo prawdopodobnie jest, że ptak nie będzie już mógł
latać. Skala obrażeń rzeczywiście wskazuje na potrącenie przez pojazd - kończy
M. Żymełka.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
ZDJĘCIA: KMP W LESZNIE

Dramatyczną interwencję funkcjonariusze podjęli pewnej majowej nocy.
Sierżant Mateusz Chmieliński i sierżant
sztabowy Mariusz Angelus patrolowali miasto, kiedy w rejonie ulicy Tama
Kolejowa w ciemnościach dostrzegli jakąś postać. Postanowili sprawdzić, co
robi ona w tej okolicy o tak późnej porze. Świecąc latarkami, mundurowi zauważyli, że tym przemykającym chyłkiem człowiekiem była kobieta, która
położyła się na torach kolejowych.
Funkcjonariusze dostrzegli, że na pobliskim przejeździe opuszczone były rogatki, co oznaczało jedno: zaraz nadjedzie

pociąg. Rzeczywiście sunął on już od
strony Wrocławia, dlatego na decyzję
pozostały sekundy.
- Policjanci chwycili kobietę, siłą ściągając ją z torowiska. Krzyczała, że mają
ją zostawić w spokoju - mówi Monika
Żymełka, oficer prasowa KMP w Lesznie.
W radiowozie funkcjonariusze sprawdzili jej tożsamość. To 30-letnia mieszkanka Leszna, która znajdowała się pod
wpływem alkoholu. Wezwano karetkę
pogotowia i przewieziono ją do szpitala.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
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Wrastający paznokieć w PODOlove

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

W codziennej pracy podologa wrastające, pogrubiałe, zmienione z różnych
przyczyn paznokcie są codziennością.
Mimo, że wiele przypadków gabinetowej pracy wzbudza wiele emocji u osób, które nie mają codziennej
styczności z problemami stóp, w pracowni PODOlove są to najbardziej typowe sytuacje, z którymi nauczyłam

bolesność występowała wyłącznie w sytuacji urazu, np. uderzenia palca.
Pozostałymi objawami były obrzęk,
zaczerwienienie wałów okołopaznokciowych i sączące się treści surowiczokrwiste.
Stan zapalny wywołany był w tej sytuacji niewłaściwym skróceniem paznokcia, a dodatkowo proces gojenia
utrudniał fakt, iż Kobieta nosiła każdego dnia, przez wiele godzin ciężkie
obuwie, tzw. BHP.
Pacjentka zdecydowała się na wszystkie moje propozycje dotyczące rozwiązań Jej problemu, tj. indywidualnie dopasowany zabieg i pielęgnację
domową palca oraz wizyty kontrolne.
Mimo, iż obraz palca wskazywał na zaawansowane wrastanie, przebieg zabiegu okazał się zupełnie bezbolesny,
a po zejściu z fotela, Pacjentka czuła
większy komfort niż przed zabiegiem.
Pacjentka na kolejnych wizytach kontrolnych zwracała uwagę na polepszający się, każdego dnia stan palca i brak
bolesności, również przy ucisku.
To była jedna z wielu historii zakończonych uśmiechem obu stron.

Dla Kobiety z powodu zdrowego i estetycznego palca, a dla mnie... nie ma
nic bardziej radosnego niż zadowolony Pacjent.
Na załączonym kolażu zdjęć przedstawiam stan palca, z jakim zgłosiła się
Kobieta do PODOlove, oraz po zakończonej terapii.

(36/2020)

JOANNA KALISKA
PODOLOVE LESZNO

sobie radzić w sposób bezstresowy,
bezbolesny, a nawet (mimo, że brzmi
to dosłownie niewiarygodnie dla moich Pacjentów) w odczuciach dużego
komfortu.
Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w odczuciu Pacjentów jako ciężkie jest bardzo ważna w mojej pracy. Każdego dnia, każdego Pacjenta,
z jego wyjątkową historią traktuję priorytetowo i indywidualnie.
Kobieta, która trafiła do mojego gabinetu PODOlove z zaawansowanym
problemem wrastającego paznokcia,
zrażona zasłyszanymi doświadczeniami z podobnym problemem swoich
znajomych, miała duże obawy przed
wizytą.
Było to dla mnie zrozumiałe, dlatego
konkretne działania związane z zabiegiem poprzedziłam wyjaśnieniem
Kobiecie, na czym będzie polegał przebieg pierwszej wizyty i kolejnych działań, które ostatecznie spowodują wygojenie palca.
Zgłaszane dolegliwości Pacjentki to
brak bolesności w trakcie chodzenia, mimo obfitego stanu zapalnego,

REKLAMA
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My, medycy, jesteśmy dla Was
- nie przeciwko Wam
Zazwyczaj jest tak, że w trudnych momentach zwracamy szczególną uwagę na pracę niektórych służb. Gdy dochodzi do konfliktów
zbrojnych, pochylamy się nad żołnierzami. W trakcie pożarów w Australii docenialiśmy strażaków. Obecnie nasze oczy zwrócone są
na medyków. Z pewnością zasługują oni na wielki szacunek oraz uznanie ze względu na poświęcenie, jakie ofiarują społeczeństwu.
Leszczynianin Marcin Gbiorczyk jest ratownikiem medycznym od 1996 roku. Jak sam zauważa, niewątpliwie jest to praca, która
potrafi zmienić człowieka…
- Czym kierowałeś się wybierając ten
zawód?
- Właściwie wybrałem go przypadkowo,
zaraz po ukończeniu zasadniczej służby
wojskowej. Wcześniej ciocia powiedziała mi, że wkrótce zostanie otwarta nowa
szkoła zawodowa z możliwością wyboru
nowego zawodu - ratownika medycznego. Po złożeniu dokumentów oraz przejściu licznych badań, rozpocząłem naukę
w Medycznym Studium Zawodowym
w Rawiczu. Dwa lata później, w 1996
roku, po zdaniu egzaminu, uzyskałem
dyplom ratownika medycznego.
- Jak wspominasz pierwszy dzień
w pracy?
- To truizm, ale było to zderzenie teorii z rzeczywistością. W 1996 roku istniało pogotowie ratunkowe. W Studium
uczyłem się ratownictwa medycznego, a to niestety coś innego. Chyba największym problemem był brak sprzętu.
Karetki, czyli duże Fiaty, Polonezy oraz
Nyski, zdecydowanie nie ułatwiały pracy. Chociaż akurat w tych ostatnich był
przynajmniej jakiś sprzęt…
- Z perspektywy minionych 24 lat,
twoje zajęcie jest pracą czy służbą?
- To praca, ale zdecydowanie nie dla
wszystkich. Zresztą obecnie nie jesteśmy częścią służby zdrowia, tylko ochroną zdrowia.
- Skoro ta praca nie jest dla każdego, to jakie cechy charakteru powinien
mieć ratownik?
- Trudno obiektywnie odpowiedzieć na
to pytanie, dlatego wyrażę swoją opinię. Musi być empatyczny, logicznie
myśleć, być odpornym na stres, potrafić
działać w zespole, zarządzać zespołem
ludzi, a przy tym być cierpliwym. Każdego dnia musi chcieć uczyć się nowych
rzeczy.
- Czy tak wymagająca praca potrafi
zmienić człowieka?
- Zdecydowanie daje zupełnie inny
obraz na otaczającą nas rzeczywistość,
zdarzenia oraz drugiego człowieka.

- Ratownicy raczej nie narzekają na
rutynę, ale czy mógłbyś przedstawić
swój dzień pracy?
- Obecnie pracuję w Zespole Ratownictwa Medycznego oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Są to dwa,
zupełnie inne, środowiska pracy. Pierwszy rozpoczynam od zalogowania się
do Systemu Wspomagania Dowodzenia
(SWD). Następnie sprawdzam sprzęt
w ambulansie tak, aby był ergonomiczny dla mnie oraz dla mojego partnera.
Następnie wspólnie z zespołem uzgadniamy podstawowe zasady współpracy. Na koniec przychodzi czas na
kawę. Na SOR również zaczynam od zalogowania się do
systemu szpitalnego, później przejmuję pacjentów
od poprzedniej zmiany,
jeśli oczywiście tacy
znajdują się na oddziale. Na koniec sprawdzam sprzęt.
- Jakie są twoje
główne obowiązki?
- W Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym opiekuję się pacjentami oraz ściśle
współpracuję
z pozostałym
personelem

medycznym, natomiast w Zespole
Ratownictwa Medycznego jestem kierowcą karetki oraz czasami kierownikiem ZRM. To dwa, zupełnie różne środowiska pracy. Najtrudniejsze jest to,
że oba powodują duży stres, z którym
muszę umieć sobie radzić.
- Skupmy się teraz tylko na ZRM.
Załóżmy, że dostajecie pilne wezwanie…
- Natychmiast udajemy się do ambulansu, natomiast po drodze omawiamy
sposób postępowania oraz podział
zadań. Po przyjeździe kierownik
ZRM przedstawia się pacjentowi oraz podaje kod ZRM.
Następnie postępujemy
według schematu SAMPLE (wywiad ratowniczy). Jeśli sytuacja
jest w miarę stabilna,
to przystępujemy do
badania parametrów
życiowych, podania leków, wykonania EKG.

Marcin
Gbiorczyk

# ROZMOWA
Na koniec podejmujemy decyzję o tym,
czy pacjent zostaje w domu, czy wymaga
wizyty u lekarza rodzinnego (POZ) lub
przewiezienia do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.
- Zgaduję, że najtrudniejszym momentem jest sama droga do pacjenta.
- Kierowanie karetką jest bardzo niebezpieczne z wielu powodów. Dla mnie,
ponieważ muszę uważać na innych
uczestników ruchu drogowego. Dla
pozostałych pojazdów też jest to niebezpieczna sytuacja, ponieważ kierowcy
różnie zachowują się na drodze, widząc
pojazd uprzywilejowany.
- Kolizje z innymi uczestnikami ruchu
zdarzają się często?
- W dużych miastach, w godzinach
szczytu, zapewne tak. Osobiście miałem jedną taką sytuację. Pewnego dnia
pewien kierowca ustąpił mi pierwszeństwa. Gdy chciałem przejechać, nieoczekiwanie również on ruszył. Na szczęście
obyło się bez sztuczki, ponieważ ostro
zahamowałem. Później natychmiast
odjechałem. Gdybym wdał się w sprzeczkę, mógłby stracić tylko pacjent.
- Załóżmy, że dochodzi do wypadku.
Co wtedy?
- Wówczas natychmiast do pacjenta
wysyłana jest druga karetka, natomiast
na miejsce zdarzenia wzywa się Policję.

Uszkodzony pojazd nie może kontynuować jazdy.
- Jeśli już rozmawiamy o takich zdarzeniach, to czy zdarzyło się, że byłeś
wezwany do osoby, która była ofiarą
przestępstwa?
- W takich przypadkach obowiązuje
specjalna procedura. W dużym skrócie
- robimy wszystko to, co zawsze, ale jednocześnie uważamy, aby nie zatrzeć żadnych śladów. Wówczas oczywiście ściśle współpracujemy z funkcjonariuszami
Policji.

podejrzenie, że pacjent może być zakażony, wówczas ubieramy specjalny kombinezon barierowy.
Przy okazji dodam tylko, że chronimy
się przed wirusem SARS-CoV-2, natomiast COVID-19 to choroba przez niego wywołana.

- Dużo się mówi o obecnym wirusie,
ale wcześniej też istniały inne choroby zakaźne.
- Oczywiście, że tak. Od zawsze istniały procedury, jak postępować z pacjentem, który może być nosicielem choroby zakaźnej. To, co dzieje się dzisiaj, nie
jest dla nas zupełnie nowe. Wcześniej
stosowaliśmy się do wytycznych konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych,
natomiast obecnie postępujemy również zgodnie z zaleceniami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

- Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że karetka nie przyjechała do
pewnej starszej osoby, ponieważ istniała obawa, że może być zakażona.
Czy taka sytuacja jest w ogóle możliwa?
- Myślę, że raczej nie jest to prawda.
Choć Dyspozytor Medyczny, po przeprowadzeniu wywiadu, może podjąć kilka decyzji. Skierować do lekarza rodzinnego na konsultację, zalecić kontakt
z sanepidem lub, w razie nagłego stanu pogorszenia zdrowia, wysłać ZRM.
Trzeba jednak pamiętać, że nie każde
podejrzenie zakażenia wirusem wymaga
nagłej pomocy. Bardzo często nie występują żadne objawy i taka osoba powinna
po prostu skonsultować się telefonicznie
z lokalnym Sanepidem.

- Co jeszcze się zmieniło w związku
z wybuchem pandemii?
- Każdy ratownik jest zabezpieczony goglami, rękawiczkami oraz przyłbicą. Ponadto maksymalnie chronimy
swoje drogi oddechowe. Gdy istnieje

- Tak po ludzku - nie boisz się swojej pracy?
- Szczerze mówiąc, to każdego traktuję jako nosiciela SARS-CoV-2. Na tej
samej zasadzie każdy może być nosicielem WZW B, C, grypy lub hiv. Po prostu
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trzeba być świadomym oraz bezpiecznie
postępować.
- Wraz ze wzrostem liczby zakażonych osób choć przez chwilę nie myślałeś o rezygnacji z pracy?
- Ratownictwo medyczne to moja
pasja. Bycie ratownikiem to wyróżnienie, ponieważ mam możliwość pracować
dla drugiego człowieka. Każdego dnia
mogę się doskonalić. Przede wszystkim
jednak mam satysfakcję z tego, że robię
po prostu coś dobrego. Dobre ratownictwo oraz dobra medycyna to coś, czego
każdy potrzebuje w czasach kryzysu epidemiologicznego, ale i również w „normalnych czasach”.
- Co byś powiedział osobom, które są
przerażone obecnym kryzysem? Niestety, często media, szczególnie telewizyjne, wręcz potęgują panikę.
- Przede wszystkim należy stosować się
do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dbać o siebie, dobrze się odżywiać oraz zażywać ruchu fizycznego.
Poza tym musimy zachować spokój
oraz zdrowy rozsądek. Chciałbym, aby
ludzie, którzy nas teraz wspierają, wspierali nas również wtedy, gdy skończy się
pandemia. My, medycy, jesteśmy dla
Was, nie jesteśmy przeciwko Wam. Gdy
nas zabraknie, to kto będzie Was leczyć?
ROZMAWIAŁ: KAMIL DUDKA
FOT.: ARCHIWUM PRYWATNE MG
REKLAMA
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Dach płonął jak pochodnia
Na początku maja we Włoszakowicach doszło do pożaru dachu domu jednorodzinnego. Walczyło z nim łącznie dziewięć zastępów
straży pożarnej. Straty oszacowano na około 220.000 złotych.
Mieszkańcy domu w porę opuścili budynek, ratując się przed ogniem. Pożar
objął dach o konstrukcji drewnianej
przykryty onduliną. Na miejsce przyjechali strażacy z Leszna oraz ochotnicy z Włoszakowic. Pierwsze zastępy

przystąpiły do działania, starając się stłumić buchające płomienie. Kolejni strażacy zajęli się zapewnieniem odpowiedniego zasilania w wodę. Ogień zdławiono,
a jego dogaszanie kontynuowano z drabin. Strażacy podjęli decyzję, aby w celu
ostatecznego zwalczenia zagrożenia rozebrać nadpalone elementy więźby dachowej. Zrobiono to między innymi przy
użyciu pilarek. Później dach obiektu
przykryto plandeką oraz sprawdzono
kamerą termowizyjną, czy gdzieś jeszcze nie ukrył się czerwony kur. Strażacy
zbadali też, czy w domu występuje czad.
- Jako prawdopodobną przyczynę wybuchu ognia przyjęliśmy niewłaściwe prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych - mówi Rafał Wypych z Komendy
Miejskiej PSP w Lesznie.
TEKST: ANDRZEJ MILICKI
ZDJĘCIA: KM PSP W LESZNIE
REKLAMA
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O wirusie, który nie zna granic
Wydawało się, że koronawirus nie będzie stanowić problemu dla Europy. Jeszcze w lutym niektórzy specjaliści uważali, że nigdy nie wydostanie się poza granice Chin. Niestety stało się inaczej. W połowie maja tylko kilka państw na świecie nie odnotowało ani jednego przypadku zakażenia COVID-19. Brazylia, Egipt, Turcja oraz Belgia - każde z tych
państw na swój sposób, nierzadko oryginalny, stara się walczyć z pandemią. Czy skutecznie?
W połowie kwietnia prezydent Brazylii Jair
Bolsonaro zdymisjonował szefa resortu
zdrowia Luiza Mandette za „zabicie złotej
kury, jaką jest brazylijska gospodarka“.
Chodzi o wprowadzenie obostrzeń
przeciwdziałających rozprzestrzenianiu
się COVID-19, którym sprzeciwiał się
Bolsonaro, a które były w głównej mierze
autorstwa Mandetty.
Kamil: - Wydaje się, że w brazylijskich mediach mówi się więcej o rozgrywkach politycznych, aniżeli o walce z koronawirusem…
Beatriz Freitas Maciel: - Niestety masz rację. Sytuacja może wydawać się
nawet zabawna, ale z naszego punktu widzenia jest naprawdę zła. Jair
Bolsonaro nie zgadza się na wprowadzenie jakichkolwiek restrykcji,
natomiast rząd oraz ministrowie mają wprost przeciwne zdanie.
- Jak brazylijska służba zdrowia radzi sobie z rosnącą każdego dnia
ilością chorych?
- Brazylia jest jednym z największych państw na świecie, a więc jednocześnie
dysponujemy naprawdę dużą ilością szpitali. Obecnie każdy może liczyć na

łóżko i raczej nie planujemy budowy dodatkowych, tymczasowych placówek
medycznych. W Brazylii istnieje system Unified Health System. Polega on na
tym, że każdy, bez względu na ubezpieczenie, ma zapewnioną darmową
opiekę zdrowotną.
- Czy mimo sprzeciwu prezydenta wprowadzono jakieś restrykcje?
- Zasadniczo sytuacja jest różna w poszczególnych stanach. W moim - Pará zamknięte są uniwersytety, szkoły, przedszkola, duże sklepy spożywcze,
galerie handlowe, muzea oraz instytucje państwowe. Z domu można
wychodzić w masce oraz tylko wtedy, gdy jest to naprawdę koniecznie.
Z drugiej strony całkiem sporo osób nie przestrzega obostrzeń. Bolsonaro
proponuje, aby jak najszybciej wrócić do pracy, jednak raczej nie wydaje się
to możliwe. Gdy jeden z dziennikarzy stwierdził, że liczba zgonów
przekroczyła już pięć tysięcy, prezydent odpowiedział: „Co z tego?
Przepraszam, co chcesz, abym zrobił? Jestem Mesjaszem, ale nie zawsze
czynię cuda“.
- Większość Brazylijczyków nie może teraz pracować. Czy rząd
postanowił ich jakoś wesprzeć?
- Każdy pracownik, który pracował na czarno i nie może teraz otrzymać
wsparcia od swojego pracodawcy, może liczyć na zasiłek w wysokości 600 R$
(około 430 zł). Natomiast samotne matki otrzymały dodatek w kwocie 1000
R$. Oprócz tego każdy może otrzymać wsparcie pochodzące od władz
stanowych.

Egipt w 2020 roku przeżywa naprawdę trudny okres. Z jednej strony
jest w trakcie prowadzenia inwestycji na niespotykaną dotąd skalę,
a z drugiej prowadzi walkę z ugrupowaniami terrorystycznymi na
Półwyspie Synaj. Niestety od kilku tygodni zmaga się także z epidemią koronawirusa, która wstrzymała większość prowadzonych prac
budowlanych.

Restrykcje, które wprowadził turecki
rząd, są jednymi z najsurowszych na
całym świecie. Niektórzy uważają, że
tylko dzięki nim udało się zapobiec katastrofie, ale z drugiej strony sporo
osób uważa, że to gwóźdź do trumny
tureckiej gospodarki.

Kamil: - To chyba pierwszy taki Ramadan?
Mahitab: - Jedno z największych muzułmańskich świąt rozpoczęło się 23
kwietnia i potrwa do 23 maja. W tym czasie pościmy od wschodu do zachodu słońca. Wracając do pytania - masz rację, nawet nasz Imam, który
skończył niedawno 97 lat, nie spodziewał się tego. Generalnie Ramadan
obchodzimy co do zasady w domu - w końcu bez problemu można recytować Koran, pościć oraz modlić się w domowym zaciszu. Problemem są meczety. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek wcześniej były zamknięte. To
dla nas bardzo trudne, ponieważ najbardziej religijni odwiedzali je kilka razy dziennie… Imami starają się wspierać wiernych, na przykład przewodniczą modlitwie pod blokami.

Kamil: - Kiedy pojawiły się pierwsze
przypadki COVID-19 w Turcji?
Cansel: - Niestety bardzo szybko, bo już 5
marca. Wkrótce później podjęliśmy decyzję o zamknięciu granic z Irakiem, Iranem
oraz Gruzją. Niestety, bardzo dużo osób
uważało, że wirus nie stanowi większego
problemu. Obecnie praktycznie wszyscy
starają się podporządkowywać nowym
zasadom.

- Kair to jedno z największych miast na świecie. Czy w takich miejscach jest w ogóle możliwa całkowita izolacja?
- To bardzo, bardzo trudne. Generalnie można opuszczać dom tylko między 6:00 a 21:00. Trzeba nosić rękawiczki oraz maseczki. W praktyce wygląda to tak, że w niektórych dzielnicach nakazy są przestrzegane, a w niektórych nie. Niestety, ale policja nie zawsze ma możliwość, aby
interweniować.
- Czy rząd wydał już jakieś zalecenia dla sektora turystycznego?
- To przykre, ale są turyści, którzy przylatują do Egiptu i spędzają cały urlop
zamknięci w hotelu z dostępem do morza. Takie kompleksy hotelowe
z pewnością będą dostępne znacznie szybciej, aniżeli reszta kraju.
Czytałam, że istnieje pomysł, aby turyści mogli spędzać czas tylko w tych
hotelach - bez możliwości ich opuszczania. W zasadzie oznacza to ich całkowitą separację od mieszkańców Egiptu i reszty kraju. Z drugiej strony, co
w takim razie z pracownikami hoteli?

- Turcja wprowadziła bardzo surowe obostrzenia mające zapobiec
rozprzestrzenianiu się COVID-19. Opowiedz o nich.
- Pech chciał, że epidemia wybuchła w trakcie Ramadanu. Dla wielu rodzin
jest to bardzo trudny okres. Najważniejsze ograniczenia były związane
z wychodzeniem z domu. Początkowo osoby powyżej 65 roku życia oraz
dzieci nie mogły opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Od 4 maja mogą wychodzić w każdą niedzielę, natomiast osoby w wieku 15-20 lat
w piątki, ale tylko na cztery godziny. Młodsze dzieci w każdą środę.
Dopiero 11 maja zniesiono restrykcje w podróżach międzymiastowych,
które jednak wciąż obowiązują dla mieszkańców Stambułu, Ankary oraz
Izmiru. Tego samego dnia otwarto centra handlowe, salony fryzjerskie oraz
niektóre sklepy.
- Zbliża się powrót do normalności…
- Mam nadzieję, że szybko pozbędziemy się tej zarazy. Państwo tureckie
wspiera nas każdego dnia, ale musimy w końcu wrócić do pracy i normalnego życia.

# O TYM SIĘ MÓWI

23

Walka z koronawirusem w niektórych państwach jest szczególnie trudna. Najlepszy przykład stanowi Belgia.
Państwo, do którego codziennie przyjeżdżają pracownicy z Francji, Niemiec, Luksemburga czy Niderlandów,
z pewnością bardzo mocno odczuło skutki pandemii.
Kamil: - Wydaje się, że Belgia wygrywa walkę z wirusem…
Shauni Bernau: - Z dnia na dzień mamy coraz mniej zgonów oraz nowych zakażeń. Obecnie (11 maja) 470 pacjentów
przebywa na oddziałach intensywnej terapii, natomiast ogólnie w szpitalu leczy się dokładnie 2222 pacjentów. Rząd
powoli próbuje znosić rygorystyczne środki bezpieczeństwa, ale jest bardzo ostrożny. Wciąż istnieje obawa, że wirus
ponownie uderzy.
- Początki były naprawdę trudne.
- Zgadza się. Statystycznie mamy prawie największą liczbę szpitali w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jednak
mimo to przygotowaliśmy tymczasowe placówki medyczne. Na szczęście nie musieliśmy z nich korzystać. Na początku był także problem z maskami. Część była wadliwa, a pozostała część została wyrzucona przed wybuchem epidemii z powodu upływu terminu ważności. Na szczęście rząd poradził sobie z tym i niedawno każdy otrzymał maseczkę pocztą. Sporo osób krytykuje władze federalne za to, że nie udało się uchronić domów opieki dla osób starszych.
- Co obecnie można, a czego nie?
- W poniedziałek (11 maja) zostały otwarte sklepy wielkopowierzchniowe oraz budowlane. Ponadto możemy się odwiedzać, jednak jednocześnie można zaprosić maksymalnie cztery osoby. Oczywiście wciąż jest zalecenie, aby pracować zdalnie. Maseczki trzeba nosić tylko w transporcie publicznym. Większość osób stosuje się do wytycznych, ale
generalnie Belgowie lubią omijać przepisy…
- Jak wygląda obecnie studiowanie?
- Na co dzień mieszkam w akademiku uniwersyteckim. Są to potężne budynki z setkami studentów, więc większość osób została poproszona o powrót do
domu. Nie jest to jednak reguła, ponieważ każdy ośrodek naukowy podejmuje decyzje samodzielnie. Wszystkie uniwersytety we Flandrii wynajęły dodatkowe pomieszczenia, aby móc przeprowadzić egzaminy z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Oczywiście niektóre placówki wprowadziły wyłącznie testy
internetowe.
- Łatwo jest podejmować decyzje w państwie federalnym?
- W dużym skrócie: mamy rząd federalny oraz pięć innych rządów: jeden dla Flandrii, dwa dla Walonii, jeden dla Brukseli oraz jeden dla niemieckojęzycznej części kraju. Możesz sobie wyobrazić, że podejmowanie decyzji w tej sytuacji jest bardzo skomplikowane. Na szczęście stworzono Radę Bezpieczeństwa
Narodowego oraz Narodowe Centrum Kryzysowe, aby chociaż trochę poprawić komunikację. Chyba się udało.
TEKST: KAMIL DUDKA
REKLAMA
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LESPIN wdrożył ultranowoczesn

zarządzania bezpieczeństwem o
Największa w regionie agencja ochroniarska LESPIN, która powstała w 1951 roku jako Spółdzielnia Ochrony „Dozór Mienia”, pisze
swoją historię na nowo. W pierwszym kwartale 2020 roku spółka przeprowadziła inwestycję, która stawia ją w technologicznej
czołówce wśród krajowych firm ochroniarskich. System zarządzania bezpieczeństwem obiektów klasy PSIM+ [Physical Security
Information Management] to jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów na rynku, zawierający m.in. zaawansowane rozwiązania do zdalnej rejestracji temperatury ciała. W dobie pandemii koronawirusa to korzyść nie do przecenienia. Lokalne firmy
najbardziej ucieszy jednak fakt, że wdrożenie systemu wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem kosztów ochrony. Partnerem technologicznym projektu jest znana leszczyńska firma C&C Partners.
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
System „WinGuard”, produkt renomowanej niemieckiej firmy ADVANCIS,
to system bezpieczeństwa klasy PSIM+.
Physical Security Information Management to zaawansowane oprogramowanie,
które umożliwia zdalne i scentralizowane zarządzanie informacjami pozyskiwanymi ze wszystkich systemów zabezpieczeń technicznych zainstalowanych na
chronionym obiekcie.
Dzięki najnowocześniejszej aktualnie
technologii monitoringu wizyjnego oraz
detekcji niepożądanych zdarzeń, a także
precyzyjnym wizualizacjom, system ułatwia kontrolę i podejmowanie odpowiedniej reakcji przez operatorów w Centrum Nadzoru, pracujących w systemie
24/7/365. Przekłada się to na wzrost poziomu bezpieczeństwa danego obiektu
oraz ludzi.
System oparty jest o niezależne łącza
internetowe oraz szyfrowanie transmisji danych pomiędzy chronioną lokalizacją, a serwerownią w Centrum Nadzoru.
Wykorzystywane przez system serwery
pracują nadmiarowo, a to oznacza, że
praca uszkodzonej jednostki jest automatycznie przejmowana przez serwer zapasowy. Utrzymanie zasilania systemu
w każdym momencie gwarantują zasilacze awaryjne i agregat prądotwórczy.

KORZYŚCI
Wg specjalistów z firmy LESPIN do
najpopularniejszych funkcjonalności systemu będą należały te podstawowe, jak:
zdalna obsługa bram wjazdowych i szlabanów, automatyczna kontrola wjazdu
na bazie uprawnionych tablic rejestracyjnych, czy zdalna obsługa systemu sygnalizacji włamania lub napadu, z powiadomieniem Grupy Interwencyjnej.
Jedną z najważniejszych funkcjonalności będzie jednak możliwość przeprowadzania wirtualnych obchodów.
Ta funkcja doceniona zostanie wszędzie tam, gdzie monitoring fizyczny jest

trudny do wdrożenia z przyczyn technicznych oraz gdzie dąży się do ograniczenia czynnika ludzkiego z powodów
finansowych lub innych, jak na przykład
pandemii koronawirusa.
Wirtualne obchody oparte są na systemie kamer uruchamianych w określonych interwałach czasowych, rejestrujących ich przebieg i sporządzających
raporty z obchodów. Technologia zrobi więc to, co dziś musi wykonać człowiek. Dodatkowo, system pozwala weryfikować aktywność i zaangażowanie
samych operatorów z Centrum Nadzoru,
a to daje gwarancję jakości usługi przez
agencję ochrony.
W momencie zajścia niepożądanego
zdarzenia, to jest naruszenia wirtualnego ogrodzenia tworzonego przez obwodowy system inteligentnych detektorów
ruchu, kamery monitorujące obiekt uruchamiane są automatycznie. Wszystkie
działania systemu są rejestrowane, archiwizowane i raportowane. Zaawansowany i w pełni zautomatyzowany system
raportowania wszystkich zdarzeń, może
wysyłać codzienne raporty także na urządzenia mobilne Klienta.
Wirtualne obchody przełożą się na niższe koszty ochrony, nawet o kilkadziesiąt
procent rocznie, w stosunku do ochrony fizycznej. Dlatego wg specjalistów
z firmy LESPIN ta funkcja systemu będzie budziła największe zainteresowanie
przedsiębiorców, niezależnie od branży
w jakiej funkcjonują, czy skali prowadzonej działalności.
Wszystkie te funkcje łączy ograniczenie czynnika ludzkiego, choć nie jego
całkowita eliminacja. W wielu wypadkach system będzie stanowił uzupełnienie ochrony fizycznej. Pamiętajmy
przecież, że wiele naruszeń procedur
i bezpieczeństwa musi pociągnąć za
sobą działanie operacyjne pracowników ochrony. Dla najbardziej wymagających zdarzeń LESPIN dedykuje Grupę

Interwencyjną Szybkiego Reagowania
[GISR], czyli specjalny zespół kwalifikowanych pracowników ochrony posiadających uprawnienia na posiadanie broni palnej.
Użytecznym uzupełnieniem tych wszystkich funkcjonalności systemu „WinGuard” są elementy spoza obszaru
bezpieczeństwa, takie jak możliwość
zarządzania informacją o poziomie eksploatacji np. tonerów w drukarkach firmowych, kontrola klimatyzacji realizowana w oparciu o harmonogram, czy

zarządzanie kalendarzem konserwacji
i przeglądów gaśnic.

ROZWIĄZANIA NA KORONAWIRUS-a
Wymienione funkcjonalności systemu
dodatkowej wartości nabierają w kontekście wspomnianej pandemii koronowirusa i konieczności ograniczania kontaktów międzyludzkich. Ale nie wyczerpują
one rozwiązań, które na okoliczność pandemii oferuje system WinGuard.
Walka z wirusem to także skuteczna
identyfikacja potencjalnych nosicieli.

# GOSPODARKA
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ny system
obiektów
W tym przypadku nowy system firmy
LESPIN oferuje możliwość instalacji inteligentnych kamer do zdalnej rejestracji temperatury ciała, którą przeprowadza się z odległości 3-5 metrów.

Wyposażone w przetwornik termiczny
oraz wysokiej jakości czujnik optyczny kamery, umożliwiają detekcję twarzy i sylwetek nawet do 16 osób wchodzących jednocześnie do obiektu, w tym
oczywiście przypisanie temperatury do
sylwetki osoby. System gwarantuje dużą
szybkość pomiarów, czułość oraz precyzję termiczną.

DLA KOGO SYSTEM WINGUARD?
Rozbudowane możliwości systemy
w pełni wykorzystają duże firmy o infrastrukturze rozproszonej w różnych
lokalizacjach. Możliwość implementacji pojedynczych funkcji systemu, pozwala jednak na dopasowanie usługi do

PARTNER
TECHNOLOGICZNY
Silną stroną inwestycji LESPIN-u jest
partner technologiczny przedsięwzięcia,
odpowiadający za wdrożenie i utrzymanie systemu WinGuard na obiektach.
Leszczyńska firma C&C Partners należy
do międzynarodowego holdingu TKH
Group, dostawcy zaawansowanych systemów zabezpieczeń, rozwiązań światłowodowych i okablowania strukturalnego.
Taki partner gwarantuje najwyższą niezawodność systemu, a tym samym bezpieczeństwa na obiektach.
Artur Hejdysz, prezes zarządu C&C
Partners, powiedział naszej redakcji:
Jesteśmy wyjątkowo dumni z wdrożonego wspólnie z firmą Lespin projektu

KIEDY W SPRZEDAŻY?
System jest już dostępny w sprzedaży. Aktualnie LESPIN wspólnie z C&C
Partners kończy pierwsze trzy wdrożenia. W kolejnych firmach prowadzone są
przedwdrożeniowe audyty bezpieczeństwa, każdorazowo poprzedzające implementację systemu.
Zainteresowane firmy muszą ponieść
początkowe koszty jego wdrożenia w postaci zakupu choćby kamer. Potencjalne
oszczędności w kosztach ochrony, dziś
opartej głównie na pracowników fizycznych, są jednak znaczące.
naczące. Koszty ludzkie

przecież stale rosną. Inną kwestią jest
w ogóle problem ze znalezieniem chętnych do wykonywania takiej pracy.
- Najważniejsze jed
jednak, że poza oszczędnościami finansowy
nansowymi dodatkowo firmy

gdyż po raz pierwszy, dzięki
synergii dwóch lokalnych
firm, zaimplementowaliśmy
w Lesznie najbardziej zaawansowane rozwiązanie
softwerowe służące do zarządzania procesem bezpieczeństwa.
Do tej pory podobne
projekty realizowaliśmy głównie w newralgicznych obiektach zlokalizowanych
zarówno w Polsce,
jak i zagranicą tj.
lotniskach, obiektach militarnych,
obiektach energetycznych, czy też budynkach użyteczności publicznej. Naszą
domeną jest wdrażanie

rozwiązań umożliwiających zdalne zarządzanie z jednego miejsca rozproszoną infrastrukturą, bez względu
na lokalizację.
Dzisiaj, dzięki inwestycji firmy
Lespin, każda firma niezależnie od
tego, czy jest umiejscowiona lokalnie, czy znajduje się
w dowolnym miejscu
w obrębie całego kraju,
może skorzystać z takiego rozwiązania i we
współpracy z Lespin
elastycznie dopasować zakres oraz poziom bezpieczeństwa
do swoich potrzeb.
Nasze rozwiązania od
wielu lat sprawdzają
się w praktyce. Wykorzystywane są przez najbardziej wymagających

zyskują również większą niezawodność
i szybszą obsługą zdarzeń, a więc wyższy poziom bezpieczeństwa – podsumowuje inwestycję Sebastian Nowak prezes zarządu firmy LESPIN.
klientów, dla których bezpieczeństwo
stanowi najwyższy priorytet.
Wydarzenia ostatnich tygodni zmieniły
naszą rzeczywistość. Praca zdalna czy
mobilność były do tej pory często tylko
pustymi frazesami. Ostatnie tygodnie
pokazały nam jednak, że takie funkcjonowanie jest możliwe i szybko zaadoptowaliśmy się do nowych warunków otoczenia. Dostrzegam tu analogię z naszym
podejściem do zabezpieczania obiektów,
które jest oparte o te same zasady - musimy się zmieniać, myśleć ekonomicznie,
działać z jednej strony efektywnie, z drugiej natomiast podnosić jakość świadczonych usług.
Chciałbym podkreślić, że współpracę
w obszarze bezpieczeństwa prowadzimy
z firmą Lespin od wielu lat, a firma nadzoruje wszystkie obiekty C&C Partners
zlokalizowane w Lesznie, Warszawie,
Katowicach oraz Gdańsku.

(37/2020)

Rejestracja temperatury ciała.

potrzeb i realiów również średnich oraz
małych obiektów.
Tu specjaliści z LESPIN wskazują na
wspomniane już funkcjonalności typu:
zdalna obsługa bram wjazdowych i szlabanów, automatyczna kontrola wjazdu
na bazie uprawnionych tablic rejestracyjnych, czy wirtualne obchody obiektów,
które przyniosą firmom spore oszczędności.
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Francja-elegancja, czyli rodz
Łączą je nie tylko więzi rodzinne, ale przede wszystkim pasja,
która wyraża się w zamiłowaniu do... postarzania przedmiotów.
Dominika Plewa i jej szwagierka Adriana Stefaniak dają drugie
życie rzeczom, które inni uważają za zbędne rupiecie. Efekty
ich pracy na pięknych fotografiach uwiecznia córka Adriany,
Agnieszka.
Machinę fascynacji robótkami ręcznymi ruszyła Adriana, która kilkanaście lat
temu zainteresowała się techniką zwaną decoupage. Pracowała wówczas we
Włoszech i tam uczęszczała na kursy,
początkowo zwykłego dekorowania
przedmiotów, a z biegiem czasu również decoupage pittorico, czyli cieniowania farbami.
- Przez długie lata ozdabiałam w tych
technikach małe szkatułki, pudełeczka,
ramki. Czułam jednak, że to dla mnie za
mało. Potrzebowałam większych wyzwań. Zaczęłam więc przerabiać meble.
W międzyczasie zaraziłam swoją pasją
kilka osób, między innymi moją bratową, Dominikę, która jak ja zafascynowała się antycznymi technikami malarskimi
- wspomina Adriana Stefaniak.
Adriana i Dominika, czyli kolektyw Gaya
Design, tworzą swoje prace w stylu

starofrancuskim. Polega on na wielokrotnym malowaniu przedmiotów tak,
by pod nową warstwą farby prześwitywała stara, a także by farba się łuszczyła
i odpadała. Dzięki temu powstały efekt
do złudzenia przypomina stare i bardzo
zniszczone powierzchnie. Kolorystyka
tego stylu bazuje na stonowanych kolorach beżu, niebieskiego, oliwki i popielu, a całość pokryta jest starą patyną.
Przerabia się stare meble lub dekoracje stosowane do wystroju wnętrz,
a w przypadku ich braku dopuszczalne
jest stosowanie specjalnych technik celowo postarzających inne przedmioty.
Fani stylu starofrancuskiego łączą nowoczesność z elementami antycznymi,
które stwarzają w każdym mieszkaniu
wyjątkowy, przytulny klimat.
Przedmioty do przeróbki panie znajdują na targach staroci, wystawkach,
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Dominika Plewa.
a nawet na słynnych niemieckich
flohmarktach (pchlich targach), gdyż
Adriana, z pochodzenia leszczynianka,
obecnie mieszka za zachodnią granicą.
- Staramy się nie kupować mebli, które
restaurujemy, raczej szukamy darmowych ogłoszeń. Nie omijamy też wystawek przy śmietnikach. Wykorzystujemy
wszystko, co tylko się da, nawet stare
deski czy zużyte meble ze sklepów typu
Ikea. Zdarza się, że ze swoimi meblami do
przerobienia zgłaszają się do nas znajomi, a nawet całkiem obce osoby - mówi
Adriana.
Przerabiają stare drzwi na parawany,
patynują metalowe świeczniki, wykonują kompozycje kwiatowe w postarzanych wazach, ozdabiają ramy luster,
restaurują kominki, fotele, komody...
A wszystko to za pomocą starodawnych technik malarskich, które są bardzo czasochłonne. Dominika i Adriana
są już na tak wysokim poziomie zaawansowania, że nie kupują niektórych
farb, lecz robią je same, przy pomocy
białka mleka, gliny, wapna i naturalnych pigmentów. Wykonanie na przykład panelu dekoracyjnego, czyli obrazu na desce w stylu antycznym, zajmuje
kilka dni i składa się z wielu czynności.

- Na początku przedmiot należy starannie oczyścić z brudu, oraz starych warstw
farby, a także zabezpieczyć specjalnym
preparatem. Następnie nakłada się farbę
i czeka na jej wyschnięcie, by móc nałożyć kolejny kolor. I tak kilka razy, warstwa

Adriana Stefaniak.
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inne hobby w starym stylu
Każde dzieło Adriany i Dominiki jest
unikatowym egzemplarzem, nigdy
nie powstają dwa jednakowe produkty. Chociażby dlatego, że nie są one
w stanie zapamiętać jaką farbę, ile

Aranżacja w stylu starofrancuskim.
po warstwie. Gdy chcemy uzyskać efekt
popękanej farby, wykorzystujemy do
tego opalarkę - opisuje Dominika Plewa.
- Na deskę nanosimy również dekory zrobione z masy plastycznej, które

przygotowuje się w specjalnych foremkach. Często w swoich pracach stosujemy
szablony, dzięki którym powstają klimatyczne napisy. Na koniec każdy produkt
zabezpieczamy naturalnym woskiem.

Panel dekoracyjny, wazon,
świeczniki.

razy i w jakim kolorze nałożyły na dany
przedmiot. Proces tworzenia to czas
bardzo twórczy i spontaniczny, który
skutkuje zadowoleniem z dobrze wykonanej pracy.
- Uwielbiam to poczucie satysfakcji, gdy
widzę gotowy produkt. Ze zwykłej deski powstają przedmioty z duszą innej
epoki. Znajdujesz przysłowiowy rupieć
na pchlim targu, którego ktoś chce się
pozbyć, a ty widzisz w tym przedmiocie
coś więcej. Masz już wizję jak on będzie
wyglądał, gdy poświęcisz mu parę dni
pracy. Motywujące jest to, że ludzie doceniają nasze wyroby. Udzielamy się na
rozmaitych grupach na portalach społecznościowych, skupiających pasjonatów stylu starofrancuskiego, wrzucamy
tam zdjęcia gotowych prac i zawsze jest
bardzo pozytywny oddźwięk. Ludzie zachwycają się naszymi dekorami. To daje
kopa, aby tworzyć więcej i poznawać
wciąż nowe techniki na licznych kursach
- kończy Dominika Plewa.
TEKST: MAGDALENA WOŹNA
ZDJĘCIA: AGNIESZKA STEFANIAK
REKLAMA
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Jak turecki poseł króla w Rydzynie odwiedził
W czerwcu minie kolejna rocznica tego wydarzenia. Okazuje się, że jego opis znajduje się w literaturze, ale mało kto o tym wiedział. Jak to się stało, że udało się do niego dotrzeć? Jak zwykle zadecydował o tym przypadek.
Był czerwiec 1718 roku. W okolice
Rydzyny przyjechał Mustafa Telesza
Aga, wysłannik Najjaśniejszej Porty, czyli państwa tureckiego nazywanego w ten
sposób za czasów panowania sułtanów.
Dyplomata zatrzymał się w Dembiczu
położonym nieopodal Rydzyny. W zamku przebywał wówczas król August

II Mocny. Szczegóły tej wizyty zostały
zapisane w materiałach, które przetrwały przez kolejne wieki i zostały odnalezione w świecie cyfrowym. Tymczasem
wyobraźmy sobie, że w kalendarzu mieliśmy 4 czerwca 1718 roku. Posłużymy
się oryginalnym zapisem przebiegu wizyty w języku staropolskim.

Poseł Mustafa Aga.

Najjaśniejszy Pan na dzisiejszy dzień
sobotni przed samem południem wyznaczył posłuchanie Mustafie Teleszy
Adze od Najjaśniejszej Porty do Króla
Najjaśniejszego i rzeczypospolitej przysłanemu, który przez wojsko koronne
polskie w następujący sposób do zamku
Rydzyńskiego został wprowadzony [...]
Samo zaproszenie do zamku rydzyńskiego wyglądało w następujący sposób:
Pan Sokolnicki wojska koronnego regimentarz, w dzień sobotni około godziny
11. przed południem z żołnierzami i jazdą polską licznie wybraną, oraz z końmi
dla wyżej rzeczonego Mustafy ordynowanemi. Udał się do Mustafy we wsi pobliższej Dembiczu bawiącego, i z całym

***

jego orszakiem do zamku Rydzyńskiego
go przyprowadził, gdzie przed mostem
cała gwardya piesza królewska w szyku stała, na samym zaś moście drabanci
Najjaśniejszego Króla. W samym dalej
zamku od bramy aż do pokojów królewskich rozłożona była straż przyboczna
szlachecka, chevalier garde zwana dwoma rzędami. W sali audyencyonalej przerzeczony Mustafa zastał Najjaśniejszego
Pana na tronie, oraz senat i ministrów
na swoich miejscach [...]
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Tekst opisujący przebieg wizyty dość
przypadkowo odnalazł regionalista
Krzysztof Wodyński podczas przeszukiwania zasobów Wielkopolskiej Biblioteki
Cyfrowej.
- Akurat wtedy poszukiwałem materiałów do innego tematu. Opis wizyty znajduje się w publikacji pod tytułem
"Wspomnienia Wielkopolski" autorstwa hrabiego Edwarda Raczyńskiego.
Ta książka została wydana w Poznaniu
w 1842 roku, a teraz jest osiągalna właśnie w wersji cyfrowej - mówi w rozmowie z "Leszczyniakiem". - Sam fakt
przyjęcia posła tureckiego przez króla
nie był niczym niezwykłym, bo na ziemiach polskich takie wizyty się odbywały. Wyjątkowe jest jednak to, że doszło do
niej właśnie w Rydzynie.
Dla pełnego obrazu sytuacji spieszę wyjaśnić, że wieś Dembicz, o której mowa
w tekście, to współczesne Dąbcze, a JW.
marszałek w.k to Jaśnie Wielmożny marszałek Wielki Koronny Józef Wandalin
Mniszech.

Król Polski August II Mocny.
W tym miejscu opisu dowiedzieliśmy
się, w jaki sposób wyglądał król:
Król Jmci miał na sobie płaszcz aksamitny purpurowy, którego guziki dyamentami były sadzone i na kapeluszu
również dyamentową zapinkę [...]
Przekazanie korespondencji odbyło się
zgodnie z ówcześnie panującym protokołem:
Rzeczony wyżej Mustafa stanął pomiędzy ławkami, na których ministrowie
państwa siedzieli, i należne uszanowanie
królowi JMci złożył. Potem przystąpił do
tronu, i list od Porty z zwykłą czcią majestatu królewskiego oddał, co uczyniwszy,
wrócił na swoje miejsce [...]
Po krótkiej oficjalnej rozmowie wysłannik może zakończyć wizytę:
Potem JW. marszałek w.k. rzekł, że teraz
szlachetny Mustafa już oddalić się może,
co tenże usłyszawszy, i wielką cześć oddawszy majestatowi, powstał z wezgłowia, i wśród tych samych straży i w tymże
porządku, jak był przyszedł, udał się do
mieszkania JW. marszałka, gdzie przy zastawionych kilku stołach wspaniale uraczonym został, po obiedzie zaś pojazdem
do swego mieszkania powrócił.

Marszałek wielki koronny Józef
Wandalin Mniszech.
W czerwcu 2020 roku miną dokładnie
302 lata od chwili, kiedy do Rydzyny
przyjechał wysłannik sułtana z odległego kraju. Warto podkreślić, że tak precyzyjny opis odnaleziony w literaturze
może być przyczynkiem do zorganizowania w przyszłości rekonstrukcji tego
wydarzenia.
TEKST: ŁUKASZ DOMAGAŁA
ZDJĘCIA: SERWIS WIKIMEDIA
COMMONS
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Świat w pigułce
W mediach niezmiennie króluje jeden temat. Postarałem się jednak przygotować dla Was zbiór informacji ze świata, które niekoniecznie związane są z pandemią. Wszak okazuje się, że w maju miało miejsce wiele innych, niezwykle ciekawych wydarzeń.
Norweski miliarder w areszcie
Myli się ten, kto uważa, że tematem numer jeden w Norwegii jest koronawirus. W kraju najpiękniejszych fiordów
najczęściej mówi się teraz o Tomie Hagenie - założycielu Elkraftu. Firma, którą założył w 1992 roku, działa w branży
elektrycznej. W ciągu zaledwie kilku lat
Hagen stał się jednym z najbogatszych
Norwegów. 28 kwietnia został aresztowany pod zarzutem morderstwa (lub
udziału w zabójstwie) swojej żony. Co
ciekawe, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen zniknęła 31 października 2018 roku, a więc 18 miesięcy wcześniej. Kilka dni później do męża Anne-Elisabeth
trafił list z żądaniem zapłacenia haraczu - 86 milionów koron norweskich
(około 38 milionów złotych) przelanych
porywaczom w kryptowalucie monero. Okazało się, że list nie był prawdziwy. Śledczy podejrzewali, że został sfałszowany, aby zmylić policję. Dopiero
na początku 2020 roku powstała teoria, że Anne-Elisabeth została zamordowana przez swojego męża. 9 maja
Tom Hagen został zwolniony z aresztu.
Prawdopodobnie doszło do przełomu
w śledztwie, ponieważ okazało się, że
mordercą mógł być (jeszcze nieznany
opinii publicznej) 30-letni mężczyzna.
Niektóre norweskie media podkreślają,
że może to być w rzeczywistości wspólnik Hagena. Niestety śledztwo utrudnia
fakt, że wciąż nie znaleziono ciała Anne-Elisabeth.

W budowie sześć tuneli
Trzeba przyznać, że Egipt w XXI wieku rozwija się w naprawdę szybkim
tempie. Tylko w 2020 roku oddano do
użytku trzy nowoczesne tunele łączące
Egipt kontynentalny z półwyspem Synaj. Na początku roku połączono Suez
z Synajem Południowym. W maju 2020
roku otwarto kolejne dwa, sześciokilometrowe tunele. Każdy z nich został
wyposażony w oświetlenie LED, monitoring CCTV, liczne mikrofony oraz po
10 punktów kontrolnych. Wjazd oraz

wyjazd każdego tunelu jest kontrolowany przy użyciu urządzeń rentgenowskich, oraz wykrywaczy ładunków
wybuchowych. Inwestycja w tunele
kosztowała 0,71 mld EUR.

Tunezja uzna prawa osób LGBTQ?
Dotychczas pozostawanie w związku
jednopłciowym w Tunezji było karane
i było zagrożone karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności. W ostatnich latach
wszczęto postępowanie przeciwko kilku osobom, które żyły z osobą tej samej
płci, jednak wszystkie z nich umorzono.
Na początku roku, dwóch mężczyzn Francuz i Tunezyjczyk, zawarło związek
partnerski we Francji. Wkrótce później
okazało się, że fakt ten został potwierdzony przez… tunezyjski urząd wydający akty stanu cywilnego. Minister Lotfi
Zitoun stwierdził, że rząd nie zdecyduje
się na legalizację związków jednopłciowych, ale de facto możliwe jest ich tolerowanie przez władze.

Koniec z karą chłosty
Sąd Najwyższy w Arabii Saudyjskiej zdecydował o zniesieniu wykonywania kary chłosty. Uznał, że jej dotychczasowe
obowiązywanie było sprzeczne z prawami człowieka. Sędziowie otrzymali
także wytyczne, aby zamiast kary chłosty, orzekać kary finansowe lub obowiązek pracy na cele społeczne. Niektórzy
eksperci podkreślają, że jest to pierwszy
etap procesu mającego doprowadzić
do całkowitego zniesienia wykonywania kary śmierci.

Finlandia znowu wygrywa
Fiński system edukacyjny od lat uznawany jest za najlepszy na świecie. Fakt
ten znalazł potwierdzenie w najnowszym rankingu Economist Intelligence
Unit dotyczący najlepszych systemów
edukacji. Autorzy badania podkreślają, że Finowie do perfekcji opanowali umiejętność dostosowywania
podstawy programowej do zmieniającego się świata. Ponadto system ten

całkowicie zrezygnował ze sztywnych
metod sprawdzania wiedzy, co stanowi jego ogromną zaletę. Polska zajęła
27. miejsce - tuż obok Rosji i Ghany. Na
drugim miejscu uplasowała się Nowa
Zelandia, natomiast dalej Szwecja, Kanada, Niderlandy.

E-voting?
Odcinając się zupełnie od kwestii politycznych, należy przyznać, że głosowanie korespondencyjne jest dość
podatne na korupcję oraz oszustwa.
Okazuje się, że znacznie bezpieczniejsze może być głosowanie internetowe
- stosowane w Estonii oraz… Sierra Leone. Szwajcarska firma Agoda, na prośbę władz kraju, przeprowadziła próbne
wybory internetowe. Pracownicy firmy
odwiedzili 250 lokali wyborczych, aby
poprosić wyborców o możliwość zeskanowania ich dowodów osobistych za
pomocą specjalnych urządzeń. W zamian mieszkańcy Sierra Leone otrzymywali specjalny, elektroniczny klucz,
który umożliwił głosowanie za pomocą
smartfona. Okazało się, że eksperyment
okazał się ogromnym sukcesem. Władze afrykańskiego państwa prawdopodobnie zdecydują się na e-głosowanie
w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Oczywiście osoby nieposiadające dostępu do internetu będą mogły
głosować w tradycyjny sposób.

Nowa-stara waluta Iranu
Dotychczasowy Rial zostanie wkrótce
zastąpiony Tomanami (dawna waluta
Iranu). Nowy pieniądz ma być ładniejszy, trwalszy oraz nawiązywać do historii Iranu. Choć główna przyczyna jest
oczywiście inna. Z powodu napiętej sytuacji gospodarczej oraz militarnej irańska waluta osiągnęła historycznie niski
poziom - za jednego dolara trzeba było w kwietniu płacić aż 120 tysięcy riali. Nowy szef irańskiego banku centralnego - Abdolnaser Hemati, obiecuje,
że Toman będzie znacznie mocniejszy,
na czym oczywiście ma zyskać irańska
gospodarka.

Tragiczny wypadek w Czadzie
Zdarzenie miało miejsce jeszcze w kwietniu, ale o sprawie wciąż jest głośno
w całej Afryce. 17 kwietnia z samolotu uderzeniowego Su-25 został wystrzelony pocisk rakietowy. Uderzył on
w dom Mahamata Saleha Arima, dowódcy gwardii prezydenckiej. Oprócz
niego zginęło także czterech domowników. Sprawa jest niezwykle dziwna.
Przede wszystkim samolot stał na pasie
startowym i nie wykonywał żadnych
manewrów. Ponadto rakieta była już nakierowana - wprawdzie dom Saleha Arima mieści się obok samego lotniska,
jednak nie znajdował się w linii prostej
w stosunku do samolotu. Rakieta musiała być wcześniej nakierowana. Oficjalna wersja mówi o nieszczęśliwym
wypadku, natomiast teorie spiskowe
o możliwym wykorzystaniu broni przez
terrorystów z Boko Haram.

O tym mówi się w Danii
Duńska prasa rzadko pisze o przestępstwach, które miały miejsce w Polsce.
O tym wydarzeniu mówiło się (i chyba wciąż mówi) w całej Danii. Okazuje
się bowiem, że powrócił… słynny Gang
Olsena! Dwóch mężczyzn postanowiło sterroryzować personel sklepu jubilerskiego na Mokotowie, a następnie
ukraść trochę biżuterii. Wszystko szło
zgodnie z planem. Udało im się nawet
uciec, jednak pech chciał, że wkrótce…
skończyło im się paliwo - tuż obok budynku Trybunału Konstytucyjnego i siedziby Nuncjatury Apostolskiej (w sumie
niedaleko jest też posterunek policji).
Rozbójnicy zostali złapani, gdy jeden
z nich udał się na stację benzynową
po paliwo… Kto nie oglądał kultowego Gangu Olsena, ten niech koniecznie
nadrobi zaległości. Powiem jedynie, że
znajdziecie tam identyczne zdarzenie
w wykonaniu Egona, Bennego i Kjelda.
TEKST: KAMIL DUDKA
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Wiktoria i chce się szyć!

W Lesznie mieszka ponad 60 tysięcy ludzi. Niezwykłych ludzi.
Wśród nich perły, które lśnią najjaśniej. Taką perłą jest bohaterka tego artykułu, która pozwala nam wyrazić siebie przy
jednoczesnym ratowaniu planety. Przekonuje, że ze zbędnych
rzeczy należy opróżnić nie szafę, ale głowę. Poznajcie Wiktorię
Wiśniewską.

Wiktoria Wiśniewska.
Zamiłowanie do niesienia pomocy i przetwarzania produktów w niezwykłe wyroby ma wpisane w swoje DNA. Jako
REKLAMA

dziecko regularnie pomagała mamie
w pracach krawieckich, a także tacie…
w warsztacie samochodowym. Od pewnego czasu efektywnie zarządza garderobą, spełniając się jako Stylistka Personalna
i Personal Shopper. Zaczyna mówić o swojej pasji, a ja słucham z wypiekami na
twarzy i na moment zapominam, że świat
zmaga się z globalnym ociepleniem,
pandemią czy dostępem do wody pitnej.
– W związku z aktualną sytuacją przyszło nam zostać w domach. Można to
przyjąć na dwojaki sposób: z frustracją
lub z entuzjazmem. Ja należę do tego
drugiego grona. Spędzanie czasu samej
ze sobą przynosi wiele korzyści, można
poznać lepiej swoje potrzeby. Ja uświadomiłam sobie, jak wiele posiadanych
rzeczy materialnych nie jest mi potrzebnych. Zdecydowanie największymi wartościami są rodzina i przyjaciele. Pozostaje zatem pytanie, co zrobić

Malownicze prace na jeansach.
z ubraniami, które nam się znudziły?
Najważniejsze, aby nie trafiły na wysypisko śmieci. Jest wiele możliwości.
Kompletnie darmowe strony internetowe, gdzie istnieje możliwość wymiany
bądź sprzedaży dobrej jakości ubrań.
Można rozdać mniej zamożnym znajomym, przekazać do Stowarzyszenia Echo
w Lesznie bądź za pośrednictwem grup
w mediach społecznościowych. Ciekawe
rozwiązanie zastosowano w Poznaniu.
W mieście pojawiły się Givebox’y – miejskie szafy, w których swobodnie można zostawić czystą odzież. Warto sobie
uświadomić, że nowe ubranie nie musi
oznaczać zakupu nowej odzieży – tłumaczy Wiktoria.
Takie osoby jak ona umożliwiają nam
metamorfozę ubrań poprzez zastosowanie dodatków czy malunków. A tak
się szczęśliwie składa, że uwielbiamy
z tych możliwości korzystać. W końcu
nasz wygląd to niema komunikacja z otaczającym nas światem. Któż nie lubi zakładać unikatowych kreacji gwarantujących dobre samopoczucie? A w modzie,
jak powtarza Wiktoria, to my jesteśmy
płótnem do namalowania.
- Kupowanie, odsprzedawanie i wymiana
ubrań może być naprawdę zaskakującym

Wiktoria w swojej stylizacji pn.
Pokaż mi swoją staromodną duszę.

doświadczeniem. Poszukując kurtki jeansowej przypadkowo natrafiłam w sieci
na zupełnie nowy produkt od Christiana
Diora. Okazało się, że kurtka została
wystawiona na sprzedaż za parę groszy
ze względu na małą dziurkę. Nie wahając się, zakupiłam ją i zaszyłam nie pozostawiając śladu po drobnym defekcie. A ciuszek nie trafił do kosza tylko
do szczęśliwego odbiorcy. Ciekawostką
jest, że gdyby jedna na sto rodzin kupowała odzież tylko z drugiej ręki, to roczna
emisja dwutlenku węgla zmniejszyłaby
się o 450 tysięcy ton. Nie wspominając
o zmniejszeniu zużycia wody czy korzyściach ekonomicznych. Z kolei z badań
opublikowanych przez brytyjską organizację charytatywną wynika, że ponad
50 milionów ubrań trafia do kosza po
zaledwie jednym użyciu. Dla niektórych
wręcz niedopuszczalne jest pokazanie się
dwukrotnie w tej samej kreacji – opowiada. - Mamy już tak wiele wyprodukowanych ubrań. Warto przedłużyć ich życie
poprzez wymianę bądź naprawę. To także
możliwość do stworzenia własnego, niepowtarzalnego stylu niepodyktowanego
trendem z sieciówek.
Wiktoria jest słuchaczką Szkoły
Artystycznej w Poznaniu i zdobywa tytuł Plastyka ze specjalizacją stylizacji
kostiumu i kreacji wizerunku. Efekty
działalności zdolnej leszczynianki możemy obserwować na darmowym portalu vinted.pl, wpisując victoria97111,
a także na Instagramie (#visienka_).
Rozmowa z Wiktorią uświadomiła mi,
że powierzchnia naszej planety nie powiększa się w przeciwieństwie do liczby wyrzucanych ubrań oraz stanu zanieczyszczenia powietrza. Dlatego ufam, że
to nie nasze ostatnie spotkanie i dalej będzie mnie zarażać nie tylko poczuciem
zadowolenia z własnego życia, ale przede wszystkim odzieżowymi eko-wyzwaniami. Przecież wszelkie zmiany najlepiej… zaczynać od siebie!
TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA
ZDJĘCIA: MARZENA ANNA
WRÓBLEWSKA, ARCHIWUM
PRYWATNE
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Inna Horbach na Ukrainie pracowała jako pielęgniarka. Przyjeżdżając do Polski nie zamierzała
na. Dzięki jej
zmieniać branży. Zabrała ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty i trafiła do Leszna.
działalności nadal nadchodzą posiłki. Tylko że… gastronomiczne.

D

o naszego miasta sprowadził ją
partner.
– Mój mąż przyjechał do Leszna kilka
lat temu w poszukiwaniu pracy. Udało
mu się ją znaleźć. O samej miejscowości wypowiadał się bardzo ciepło.
Postanowiłam spróbować, jak to jest
w Lesznie. Przyjechałam do miasta na
miesiąc – wyznaje Inna. Próba okazała
się udana i szybko podjęła decyzję o przeprowadzce na stałe. – Nie lubię wielkich
metropolii, a Leszno okazało się w sam
raz. To miejsce, gdzie ludzie rozpoznają
się na ulicy, a przede wszystkim są pozytywnie nastawieni do innych. Ważne
było także odpowiednie przedszkole dla
naszego synka.
Inna przez 4 lata była pielęgniarką na
Ukrainie. Proces spełnienia formalności
do pracy w tym zawodzie w Polsce bardzo się wydłużał. W ten sposób trafiła
do branży gastronomicznej. Rozpoczęła
pracę w jednym z leszczyńskich lokali.

To jednak nie zaspokoiło jej ambicji.
A o tym, że potrafi osiągać cel, może
świadczyć fakt nauki języka polskiego.
W niecały rok opanowała go niemal
perfekcyjnie. Dziś jedyne co sprawia
jej językowy problem, to młodzieżowy
slang. Inna idąc za ciosem postanowiła zrealizować marzenie o własnej
restauracji.
– Plan otwarcia ukraińskiej knajpki
pojawił się wraz z decyzją przyjazdu
do Leszna. Wydawał się bardzo odległy
i mało realny. Nie poddałam się jednak
i wraz z mężem rozpoczęliśmy poszukiwania idealnego lokalu. Zamiłowanie
do gotowania mam po mamie, którą
podglądałam w kuchni od zawsze. Ona
ma szósty zmysł kucharski. Jeśli w przepisie napisane jest, aby użyć 5 gramów
danego składnika, to tak właśnie robię.
Z kolei moja mama dodaje wszystko
„na oko”... bo tak się u was mówi,
prawda? – opowiada i dodaje: - Jestem

mile zaskoczona panującą
jącą w Lesznie
kulturą. Takie zwroty jakk „dzień dobry”
utaj standardem.
czy „do widzenia” są tutaj
Na Ukrainie nie wszędzie
dzie były one na
porządku dziennym. Kolejną
lejną pozytywną
niespodzianką jest zachowanie
howanie konkurencji. W sąsiedztwie mojej pierogarni
działają inne punkty oferujące
rujące żywność,
zo koleżeńskie.
a nasze relacje są bardzo
Mieszkając na wschodzie
dzie Inna miała
swój dom z ogródkiem,
m, ale Leszno
i okolice potrafią zrekompensować
mpensować ten
brak. teraz najchętniej spędza wolny
czas wraz z rodziną na terenach zielonych i licznych jeziorach
ach położonych
w okolicy. Do ulubionychh zalicza Jezioro
Łoniewskie w Osiecznej.. Zauważa także
walory i zmiany zachodzące
zące w mieście.
no idzie do góry!
– Dostrzegam, że Leszno
– kończy z uśmiechem.
SZ GOŁEMBKA
TEKST: MATEUSZ

Інна Горбач в Україні працювала медичною сестрою. Після приїзду до Польщі, вона не
мала наміру змінювати діяльність. Взяла з собою всі необхідні документи… і потрапила до
Лешно. Завдяки її діяльності вона надалі надає допомогу. Тільки… гастрономічну.

Д

о нашого міста її привів партнер.
– Мій чоловік приїхав до
Лешно кілька років тому в пошуках
роботи. Йому вдалося її знайти. Він
дуже тепло розповідав про це місто.
Я вирішила спробувати, як це є у
Лешно. Приїхала в місто на місяць,
– зізнається Інна. Спроба виявилася
успішною, і вона швидко вирішила
переїхати тут на постійне проживання.
– Я не люблю великих метрополій, а
Лешно виявилося таким, як потрібно.
Це місце, де люди впізнають одне
одного на вулиці, та насамперед
мають позитивне ставлення до
інших. Важливим аспектом був вибір
відповідного дитячого садка для
нашого сина.
В Україні Інна протягом чотирьох
років була медсестрою. У Польщі
процес виготовлення документів
для роботи за цією професією дуже
затягнувся. Тому вона подалася у
гастрономічну сферу. Незабаром вона
почала працювати в одному із закладів
Лешно. Однак це не задовольнило

її амбіції. А про те, що вона може
досягти мети, може свідчити факт
вивчення польської мови. Менш ніж за
рік вона опанувала її майже ідеально.
Єдине, що на сьогодні становить для
неї мовні труднощі, – це молодіжний
сленг. Інна, використовуючи свій
успіх, вирішила втілити мрію про
власний ресторан.
– План відкриття закладу української
кухні з’явився разом із рішенням
про переїзд до Лешно. Він здавався
дуже далеким і нереальним. Однак
я не здавалася, і разом з чоловіком
ми розпочали пошуки ідеального
місця. Моє захоплення кулінарією
походить від мами, за якою я завжди
спостерігала на кухні. Вона має шосте
кулінарське чуття. Якщо в рецепті
написано, що потрібно використати
5 грам інгредієнта, то я саме так і
роблю. Натомість моя мама додає
все «на око»… так у вас говорять,
правда? – відповідає вона і додає:
– Я приємно здивована культурою,
яка панує в Лешно. Такі фрази як

«доброго ранку» чи «до
до побачення»
тут є стандартом. В Україні
країні не всюди
вони були на порядку
у денному. Ще
однією позитивною несподіванкою
стала поведінка конкурентів.
урентів. Поруч
з моїм закладом з варениками
ениками діють
інші гастрономічні заклади,
клади, але наші
розичливими.
відносини є дуже доброзичливими.
Коли проживала наа сході, Інна
ок з городом,
мала власний будинок
олиці можуть
але Лешно та околиці
компенсувати цю нестачу.
ачу. Зараз вона
охоче проводить свій
й вільний час
із сім'єю на зелених територіях таа
озташованих
х
численних озерах, розташованих
на околицях. Одним з улюблених
х
озер є Лоневське озеро
о в Осечні.
и
Вона також зауважилаа переваги
та зміни, що відбуваються
ються в
місті.
– Я зауважую, що Лешно
шноо
росте! – завершує вонаа з
посмішкою.
УШ
ТЕКСТ: МАТЕУШ
МБКА
ҐОЛЕМБКА
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Co słychać w mobilnym światku?
W maju w Polsce uruchomiono pierwszą komercyjną sieć tak zwanej piątej generacji (5G), a w dwóch podleszczyńskich
miejscowościach sieć Play odpaliła sygnał komórkowy w starszej technologii (4G), ale już z własnych nadajników. Dzięki
temu poprawi się zasięg, a mieszkańcy zyskają internet mobilny o przyzwoitej prędkości. Na koniec będzie o RCS-ach,
czyli nowym sposobie wysyłania wiadomości, który działa już w Polsce. W założeniu w przyszłości zastąpi on klasyczne
SMS-y. Zapraszam do lektury.
Dwie miejscowości w zasięgu
Fioletowy operator telefonii komórkowej, czyli Play, nie próżnuje i stale
rozbudowuje swoją infrastrukturę sieciową. Być może nie wiecie, że na początku swojej działalności, na prowincji,
firma opierała swoją sieć na zasięgu tak
zwanych "starych" operatorów, a własną
infrastrukturę utrzymywała niemal wyłącznie w większych miejscowościach.
To dlatego na wyświetlaczach telefonów
czy smartfonów pojawiała się na przykład nazwa PLAY (Orange) lub PLAY
(Plus). Była i jest to dla odbiorcy informacja, że w tym miejscu operator działa
w sieci obcej. Budowa własnego zasięgu
to bardzo czasochłonna i kosztowna inwestycja. Wiąże się ona z koniecznością
stawiania masztów, na których uruchomienie trzeba mieć niezbędne zgody
i pozwolenia. W naszym regionie również trwają inwestycje w infrastrukturę,
czego najlepszym przykładem są dwie
miejscowości - Święciechowa i Włoszakowice. W maju operator ogłosił,
że te dwie lokalizacje stały się nowymi
punktami na mapie zasięgu własnego.
W obu miejscowościach odpalono nadajniki w technologiach LTE oraz LTE
Ultra. Ta druga technologia w założeniu
pozwala uzyskać wyższe prędkości internetu, a sam operator traktuje ją jako
sieć 4,5G. To coś, co moglibyśmy nazwać wstępem do sieci 5G, o której
w ostatnich czasach zrobiło się dość
głośno. Jeżeli jesteście u tego operatora,
a mieszkacie w Święciechowie lub Włoszakowicach, sprawdźcie, jak działa sieć,
czy poprawił się zasięg i jak wygląda
prędkość internetu. Można to zweryfikować na przykład w internetowym serwisie speedtest.pl

Piąta generacja
w największych miastach
My tu o Play i 4G, a tymczasem Plus
przeszedł od zapowiedzi do czynów. Niedawno informowaliśmy, że operator zamierza uruchomić sieć 5G o dużej przepustowości. Ktoś zapyta, na co to komu,
skoro wszystko działa, jak trzeba nawet
bez nowych rozwiązań. Należy jednak
pamiętać, że do sieci podłączonych jest
coraz więcej urządzeń i czasami przez

to spada prędkość internetu. Sieć nowej
generacji jest zbudowana nieco inaczej,
inaczej też wygląda jej odporność na
duży ruch. Mówiąc krótko, 5G w założeniu nie ma się tak bardzo "zatykać", jak
obecne rozwiązania. W maju Plus uruchomił sieć 5G w 7 największych miastach w Polsce - Warszawie, Wrocławiu,
Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Katowicach
i Poznaniu. Istotne jest, że nie będą to
testy, lecz normalnie działająca komercyjna sieć dla wszystkich użytkowników.
Aby z takiego rozwiązania skorzystać,
trzeba mieć jednak odpowiedni terminal,
czyli na przykład smartfon lub modem
do internetu obsługujący nową technologię. W pierwszym etapie uruchomione
ma być około 100 stacji bazowych, które
obejmą zasięgiem około 900.000 osób.
Kolejny etap przewiduje rozszerzenie zasięgu na 3.000.000 osób.

do i z pracy, a także w czasie wolnym.
Jednym ze sposobów zapewniających cyfrowy sygnał są aplikacje dostępne za
darmo na systemy Android i iOS. Takie
rozwiązanie na przełomie kwietnia i maja
zaprezentowało Polskie Radio. Wprawdzie już wcześniej miało swoją aplikację,
ale - mówiąc delikatnie - nie była ona
szczególnie rozbudowana. Jej najnowsza
odsłona to inna jakość. Pozwala na dostęp do transmisji na żywo poszczególnych anten PR, a także szeregu kanałów
internetowych, w których można znaleźć
ciekawe materiały historyczne czy muzyczne. Dopełnieniem aplikacji są podcasty przygotowywane przez radiowców,
a na koniec dnia zawsze można włączyć
sobie odgłosy puszczy albo lasów francuskich. Polecam sprawdzić aplikację,
może akurat z Wami pozostanie.

Polskie Radio na nowo

Maj przyniósł nam jeszcze jedną informację, która może być ważna z punktu
widzenia użytkowników smartfonów
z systemem Android. Przez lata przyzwyczailiśmy się do wysyłania setek, a nawet
tysięcy SMS-ów. Obok nich funkcjonowały i wciąż funkcjonują multimedialne
MMS-y. Jak pewnie wiecie, obie te technologie mają wiele ograniczeń. W dobie
powszechnych komunikatorów takich
jak facebookowy Messenger brakowało
czegoś, co byłoby równie przystępne
w działaniu jak zwykłe wiadomości
tekstowe, a jednocześnie pozwalałoby
wysłać dłuższy komunikat lub nagranie
wideo. I oto jest od dawna oczekiwana
w Polsce usługa RCS, czyli SMS w zupełnie nowej odmianie. To nic innego
jak wiadomość multimedialna wysyłana
do innego użytkownika po numerze telefonu. Oznacza to, że nie musimy poszukiwać odbiorcy w żadnym komunikatorze. Wystarczy wystukać jego
numer telefonu i przesłać mu tekst,
zdjęcie albo wideo. Proste? Takie właśnie
ma być - bez instalowania dodatkowego
oprogramowania. Nowy standard promowany jest przez firmę Google i udostępniono go w ramach obecnej w smartfonach z Androidem aplikacji do wysyłki
SMS/MMS. Różnica polega na tym, że
w nowym rozwiązaniu nie płacimy operatorowi za SMS/MMS, lecz wiadomość
wysyłana jest w ramach paczki danych

Wiele osób wykorzystuje smartfon do
słuchania audycji radiowych w drodze

lub internetu dostępnego przez Wi-Fi.
Aby uruchomić tryb wiadomości RCS,
należy wejść w "Wiadomości", a następnie
"Ustawienia", gdzie trzeba włączyć opcję
"Funkcje czatu". Prawdopodobne jest,
że za pierwszym razem zostaniesz poproszony o wpisanie swojego numer
telefonu. Jednak aby wszystko zadziałało, Twój odbiorca również musi mieć
uruchomioną tę funkcję. Pamiętaj, że

Wiadomości RCS już działają

wysyłka RCS odbywa się tylko przy aktywnym połączeniu sieciowym. Jeżeli
je wyłączysz, przejdziesz znów w tryb
SMS/MMS.
Nowy standard testowałem w sieci Plus
na smartfonach Huawei i Motorola. Na
tych urządzeniach wszystko działa, jak
należy, chociaż w przypadku innych
producentów i starszych systemów Android może być różnie. Nowej usługi nie
znajdziecie w iPhonach, choć niewykluczone, że w przyszłości to się zmieni.
TEKST:
ŁUKASZ DOMAGAŁA
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Wybierz komfortowe mieszkanie
na Nowych Ogrodach
J
Jeżeli
poszukujesz lokalu o małym lub średnim metrażu w atrakcyjnym miejscu blisko centrum Leszna, mamy dla Ciebie dobrą informację. Na osiedlu Nowe
Ogrody powstają właśnie dwa kolejne budynki, w których znajdą się mieszkania
dwu- i trzypokojowe.

zostało wyposażone w wideodomofon.
Na rozwijającym się osiedlu powstanie
też plac zabaw dla dzieci.
Wprawdzie mieszkania w kilku pierwszych budynkach zostały sprzedane, ale
nic straconego. Właśnie powstają kolejne lokale w dwóch nowych obiektach.
Zostały one zaprojektowane tak, aby
odpowiedzieć na potrzeby przyszłych
mieszkańców. Pierwszy z właśnie powstających budynków zostanie oddany
do użytku w maju 2021 roku.
- Klientom zaoferujemy w nim mieszkania o powierzchni od 34 do 47 metrów
kwadratowych w układach dwu- i trzypokojowym z aneksami kuchennymi,

każde z dużym balkonem. Na dole zaprojektowaliśmy 10 garaży oraz pomieszczenia techniczne, a także pomieszczenie
na wózki i rowery. Mieszkania będą dostępne w cenach od 214.000 do 286.000
złotych - mówi Michał Kuraś, dyrektor
spółki K2 Nieruchomości.
W drugim budynku mieszkania będą
miały metraże od 37 do 52 metrów kwadratowych i zostaną oddane do użytku
w lipcu 2021 roku.
- Tutaj będzie można dokupić również
komórkę lokatorską. Poza tym klientom
zaoferujemy 12 garaży. Ceny za mieszkanie, zależnie od wielkości, będą wahać

się od 229.000 złotych do 313.000 złotych - dodaje M. Kuraś.
Warto zauważyć, że do dyspozycji
mieszkańców jest również przestronny
oraz monitorowany osiedlowy parking.
Chcesz wiedzieć więcej?

K2 Nieruchomości Sp. z o. o.
Kłoda 137
64-130 Rydzyna
Biuro Sprzedaży
ul. Ostroroga 8
64-100 Leszno
tel. 519-530-988

(38/2020)

Zdecydowaną zaletą osiedla Nowe
Ogrody jest jego lokalizacja. Z jednej
strony niedaleko stąd do serca miasta,
a z drugiej budynki położone są w spokojnej okolicy, oddalonej od głównych
ulic i z dostępem do terenów zielonych.
Osiedle jest tak zaplanowane, aby
mieszkanie na nim było przyjemnością.
Energooszczędne budynki wyposażono
w windy, a w mieszkaniach zastosowano trzyszybową, wysokiej jakości stolarkę okienną z roletami zewnętrznymi.
Cały obszar, dla bezpieczeństwa mieszkańców, jest monitorowany z możliwością odtworzenia obrazu do miesiąca wstecz. Poza tym każde mieszkanie
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Rok temu poznałem pewną, starszą kobietę. Siedziała dokładnie naprzeciwko mnie w pociągu z Antwerpii do Brugii. Znajdowaliśmy się we
Flandrii, a więc powinna używać języka niderlandzkiego. Mimo to czytała na głos gazetę w języku niemieckim. Po całym dniu zwiedzania
było to nieco irytujące, więc delikatnie zasugerowałem, aby robiła to nieco ciszej. Ona odpowiedziała jednak, że tylko w ten sposób może
nauczyć się niemieckiego. Zaintrygowało mnie to, dlatego ciągnąłem rozmowę dalej. Okazało się, że robi tak od dokładnie czterech lat. Uczy
się języka obcego, czytając gazetę w tym właśnie języku. Jej zdaniem, dzięki temu znacznie szybciej zapamiętuje słówka, a przy okazji ćwiczy
wymowę i… denerwuje Belgów, którzy mają za złe Niemcom dwie wojny.
Ten nieco przydługawy wstęp to zapowiedź nowego cyklu artykułów. Co miesiąc będziemy publikować materiał w języku obcym. Tłumaczenie umieścimy na naszym
profilu na Facebooku oraz Instagramie. Artykuł będzie kierowany nie tylko do osób uczących się danego języka, ale właściwie do każdego - sami zobaczycie, jaką
frajdę może sprawić czytanie czegoś w obcym języku. Ponadto pod każdym artykułem zamieścimy kilka słówek, które warto zapamiętać. Część materiałów powstanie
przy współpracy z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej. Na koniec mała sugestia: jeśli znasz kogoś, kto uczy się lub mówi w języku, w którym został napisany
artykuł - pokaż mu „Leszczyniaka“!
Dzisiaj po hiszpańsku…

***

Para 650 millones de personas el español es lengua materna. Es la razón suficiente para empezar nuestra aventura con español. Además, es
el idioma, que nos hace pensar de las vacaciones, que tanto echamos de menos ahora. La primera protagonista de nuestro ciclo de artículos
se llama Anna.
Kamil: ¿De donde eres?
Anna: Soy de Barcelona, España.
- ¿Qué te dedicabas antes de venir a
Polonia?
- Antes de venir a Polonia estaba trabajando como au pair en Nimega, una pequeña
ciudad holandesa cerca de Alemania.
Mi pareja encontró una buena oportunidad laboral allí por lo que dejamos
nuestra vida en Barcelona (casa, amigos,
familia, trabajo etc…) y nos fuimos. Al
llegar, me di cuenta que allí no estaba mi
lugar en el mundo.
- ¿Por qué elegiste la fudación CAT?
- Las oportunidades que ofrecía CAT fue
lo que me convenció. Permite desarrollar
tus habilidades y conocimientos a través
de los workshops. Eso me encantó, ya
que uno de mis principales objetivos aquí
era continuar mi carrera profesional.
- ¿Cuáles fueron tus primeros sentimientos después de llegar a Leszno?

¡Nos vemos en Polonia!

- Llegué en invierno, por lo que pude
notar el clima es muy diferente al español, sin embargo, mis compañeros y la
gente de la organización me cuidaron y
ofrecieron su carino. Así que me sentí
como en casa.
- ¿Qué estabas haciendo durante tu
estancia en Leszno?
- Antes de la pandemia, podíamos hacer
muchas actividades y workshops con
las habitantes de Leszno. He realizado
encuentros sobre recursos humanos,
que es mi profesión, contaba sobre mi
país y su cultura que interesa mucho a
los polacos. De repente llegó el maldito
Covid-19, las actividades se convirtieron
a ser desde casa, por lo tanto empezamos
a grabar vídeos, hacer juegos virtuales,
charlas online.
- ¿Qué es la fundación CAT?
CAT fundation es una de esas cosas que
solo te pasan una vez en la vida. Ellos
te dan la oportunidad de hacer prácticamente todo lo que te hace feliz. Aprender
y disfrutar a la vez es lo que más harás
si vienes aquí. Ellos quieren compartir
cultura, valorar a las personas que son
diferentes a nosotros, abrir nuestra mente, colaborar entre países, conocer otras
personas y sus profesiones, y con ello,
preparar actividades para toda la comunidad polaca, desde los más pequeños
hasta los más grandes de la casa.
- ¿Quien puede unirse a CAT?
- La beca erasmus+ que yo conseguí es
para jovenes entre 18 y 30 años, pero hay
otras maneras de colaborar con ellos, sobre todo si eres polaco. Recomiendo que

Anna durante workshop en la Fundación CAT.
te pongas en contacto con CAT fundation
para conocer el abanico de oportunidades
que puedes obtener, porque estoy completamente segura que no te arrepentirás.
¡Te espero en Leszno!
- ¡Muchas gracias, Anna!
Tłumaczenie tekstu czeka na Was na
naszych profilach społecznościowych!
TEKST: KAMIL DUDKA
KOREKTA JĘZYKOWA: ELISA
PIETRUSZKA-OROZCO
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PRYWATNE

Słowniczek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polonia - Polska
la ciudad - miasto
Alemania - Niemcy
la familia - rodzina
diferente - inny
el juego - zabawa
feliz - beztroski, błogi
la casa - dom
el abanico - wachlarz
porque - ponieważ
¡Te espero en Leszno! czekam na Ciebie w Lesznie!
Muchas gracias - dziękuję
bardzo
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Mieszkanie, środek nocy. Facet ubrany
na czarno, na głowie kominiarka, budzi
drugiego. Obudzony pyta ze strachem
w głosie:
- Kim pan jest?
- Włamywaczem.
- Czemu mnie pan budzi?
- Chciałem pana o coś zapytać.
- Słucham.
Włamywacz oświetla latarką mieszkanie.
- Pan tak żyje?!
:-)
- Niczego nie zauważyłeś?
- Włosy podcięłaś?
- Nie!
- Nowa sukienka?
- Nie.
- No to nie wiem...
- Włosy podcięłam!
- Przecież na początku o tym mówiłem!
- Zgadłeś, a miałeś zauważyć.
:-)
Napis z tyłu na TIRa:
''Zanim zajedziesz mi drogę, pamiętaj,
że ten samochód wyszedł zwycięsko już
z 12 wypadków drogowych!''

A ja byłem w szoku. Szansa była jak 1 do
365...
:-)
Samolot rejsowy Moskwa - NY. Startuje.
Po chwili jednak wraca na lotnisko
w Szeremietiewie. Po godzinie samolot
ponownie startuje. Jeden z pasażerów
pyta stewardesę, co było przyczyną powrotu samolotu na lotnisko:
- Pilota zaniepokoił dźwięk, który wydobywał się z lewego silnika. Godzinę nam
zajęło znalezienie drugiego pilota.
:-)
Mój dziadek jest weteranem II Wojny
Światowej. Podczas Bitwy o Anglię
zniszczył 8 niemieckich samolotów.
Zdecydowanie najgorszy mechanik
w historii Luftwaffe.
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Na weselu drużba mówi:
- A teraz proszę, aby żonaci mężczyźni
stanęli obok osoby, która je uszczęśliwia.
Biednego barmana prawie zagnietli na
śmierć…

Wczoraj wieczorem moja żona zagroziła
mi rozwodem. Wyrzucała mi, że nie
dbam o nią, że już jej nie kocham i że
nie pamiętam nawet daty jej urodzin.
- Oczywiście, że pamiętam! 20 listopada
- powiedziałem.
- Och, kochanie, jednak pamiętasz - powiedziała udobruchana żona.

Trzech ludzi leciało balonem, ale stracili
orientację i postanowili dowiedzieć się,
gdzie się znajdują. Obniżyli lot i widząc
na dole człowieka, zapytali:
- Czy może nam pan powiedzieć, gdzie
jesteśmy?
- W balonie - odpowiedział człowiek na
ziemi.
- Pan zapewne jest matematykiem.
- A po czym to wnioskujecie?
- Podał pan odpowiedź prawdziwą, precyzyjną i zupełnie bezużyteczną.
- A panowie zapewne są inżynierami.
- A skąd taki wniosek?
- Po pierwsze: nie macie pojęcia, gdzie
jesteście i jak się tam znaleźliście. Po
drugie: prosicie o pomoc matematyka,
a po uzyskaniu odpowiedzi dalej nic nie
wiecie... i winicie za to matematyka.
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Dwaj koledzy stoją przy jeziorze. Obok
jedzie konno chłop i pyta:
- Panowie, głęboka ta woda?
- Skądże! Ledwo koła zamoczycie
– odpowiadają.
Chłop zaczyna tonąć z kołem i wozem,
po chwili widać już tylko kapelusz.
- Patrz, Józek, jak dziesięć minut temu
szły kaczki, to im tylko nogi zakryło.
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W kościele Franek zaczepił w drzwiach
księdza:
- Czy to w porządku, jeśli jedna osoba
czerpie korzyść z pomyłki drugiej?
- Oczywiście, że nie!
- W takim razie - powiedział młody człowiek - chciałbym, żeby ksiądz rozważył
zwrócenie mi pięciuset złotych, które zapłaciłem za ślub w lipcu.
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Nauczyciel matematyki oddaje klasówki
w pewnej wyjątkowo kiepskiej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60%
z was nie ma najmniejszego pojęcia o
matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan, profesorze! Tylu to nas
nawet nie ma w tej klasie.

Sudoku

średnie

Humor
na czerwcowe dni

%

#

trudne
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Waga (23.09 - 22.10)
Wizja katastrofy, jaką snujesz w swoich myślach, tylko podcina Ci skrzydła.
Tak naprawdę wszystko jest na dobrej drodze. Nie poddawaj się zbyt szybko, bo możliwe, że zawrócisz tuż przed swoim wymarzonym celem.

Baran (21.03-19.04)
Nie płacz nad rozlanym mlekiem, wszystko zawsze można poskładać albo
zrobić coś na nowo. Wszystko tak naprawdę zależy od Twojego podejścia.
Nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Uważaj na słońce, bywa zdradliwe.

Byk (20.04 - 20.05)
Zupełnie niepotrzebnie samobiczujesz się, niestety na niektóre rzeczy nie
masz absolutnie wpływu, więc nie zadręczaj się tym. Postaraj się o więcej
czasu tylko i wyłącznie dla siebie, samarytanin też potrzebuje odpoczynku.

Skorpion (23.10 - 21.11)
Czas przemyśleń i refleksji, nie poddawaj się tej melancholii. Druga połowa
miesiąca przyniesie Ci nieoczekiwany obrót akcji. Wszystko za sprawą człowieka spod znaku ognia. Nie przejadaj się, dbaj o jakość

Strzelec (22.11 - 21. 12)
Zbyt wiele bierzesz na siebie, nikt nie jest w stanie wytrzymać długo w tym
stanie. Jednak czerwiec będzie miesiącem rozliczeń. To, że tak ciężko pracowałeś, zostanie wreszcie należycie wynagrodzone.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Sporo będzie się działo wkoło Ciebie, nie trać głowy. W każdej dziedzinie życia będą dla Ciebie zmiany. Jednocześnie będziesz musiał bardzo twardą ręką wszystko trzymać i nie dawać się namowom innych.

Koziorożec (22.12 - 19. 01)

Rak (21.06 - 22.07)

Lubisz sam sobie robić pod górkę, w tym miesiącu jeśli zbijesz z tonu, uda Ci
się zażegnać pewien konflikt. Nie pielęgnuj złości, wyrzuć ją. Ponieważ
układ nerwowy boleśnie da o sobie znać, a tu już bez specjalisty się nie
obejdzie.

Za wszelką cenę będziesz chciał się schować przed światem. Niestety, to nie
jest najlepsze rozwiązanie, ważne abyś mógł poukładać sobie wszystko.
Inaczej będzie to wpływało negatywnie na Twoje codzienne funkcjonowanie.

Wodnik (20.01 - 18. 02)
W tym miesiącu, czego się nie dotkniesz, będzie się działo jak sobie wcześniej umyśliłeś. Jednakże nie popadaj w samozachwyt, może Cię zgubić.
Zainwestuj w siebie, jakiś mały wypad z rodziną lub karnet na basen.

Lew (23.07 - 22.08)
Będziesz miał okazję pokazać się z dobrej strony organizatorskiej. Ktoś poprosi Cię o pomoc w przygotowaniu czegoś. Uważaj na „dobre rady”. Na niektórych możesz wyjść naprawdę źle. Zrezygnuj z używek, postaw na naturę.

Ryby (19.02 - 20.03)
Wreszcie będziesz mógł odsapnąć i powiedzieć „udało się”. Czerwiec jest dla
ciebie czasem odpoczynku i zbierania sił. Jednocześnie będziesz coraz poważniej myślał o zmianach, jakie dadzą Ci szczęście i satysfakcję z życia.

Panna (23.08 - 22.09)
Jeśli w poprzednich miesiącach sobie labowałeś, to ten miesiąc Ci na to nie
pozwoli. Będziesz miał przed sobą nie lada wyzwania i tak naprawdę doskonale sobie z nimi poradzisz, jeśli tylko zatrzymasz się na chwilę i posłuchasz
intuicji.

Horoskop klasyczny na czerwiec 2020 r.
opracowała wróżka Nadija
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Bezpłatny miesięcznik. Ukazuje się w Lesznie oraz gminach: Rydzyna, Lipno, Osieczna, Krzemieniewo, Święciechowa, Włoszakowice, Wijewo, Bojanowo, Krzywiń, Poniec.
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# SPORT
ŻUŻEL

Ruszamy! Zapach metanolu już niebawem przeszyje żużlowe stadiony w Polsce.
Niestety, do momentu zniesienia zakazu organizowania imprez masowych kibicom nie będzie dane poczuć tego zapachu. Po wyjątkowo długim rozbracie w połowie czerwca zainaugurowane zostaną rozgrywki PGE Ekstraligi. Fogo
Unia Leszno o pierwsze punkty powalczy 14 czerwca w Gorzowie, a 19 czerwca
w Lesznie podejmując Betard Spartę Wrocław. Zakończenie rozgrywek przewidziano na połowę października. Wszystkie Ekstraligowe spotkania będą transmitowane w telewizji na kanałach nSport+ i Eleven Sports.
7 maja zamknięto okienko transferowe pozwalające na parafowanie przez kluby
aneksów do kontraktów z zawodnikami. Jak przeczytaliśmy w oficjalnym oświadczeniu zarządu leszczyńskiego klubu: Zarząd wraz z Akcjonariuszami Klubu Unia
Leszno Sportowa S.A. po tygodniowych negocjacjach doszedł do porozumienia
z Januszem Kołodziejem, Jarosławem Hampelem, Bartoszem Smektałą, Bradym
Kurtzem, Jaimonem Lidseyem oraz młodzieżowcami Dominikiem Kuberą,
Szymonem Szlauderbachem, Kacprem Pludrą i Krzysztofem Sadurskim. Piotr
Pawlicki i Emil Sajfutdinow początkowo nie zgodzili się na propozycje finansowe
ze strony Fogo Unii i w rezultacie strony nie doszły do porozumienia. Ostatecznie
jednak obaj podpisali aneksy i prawdopodobnie zobaczymy ich w tym sezonie
na ekstraligowych torach z Bykiem na plastronie. Fogo Unia Leszno bez wątpienia jest jednym z faworytów do zdobycia kolejnego medalu Drużynowych
Mistrzostw Polski.
Światek żużlowy pod skrupulatną obserwacją. 8 maja rozpoczęła się realizacja
procedur związanych z obowiązkową 14-dniową kwarantanną dla wszystkich
zawodników, którzy przebywali wówczas poza granicami Polski. Zarówno zawodnicy jak i członkowie ich teamów zostali zobowiązani do zminimalizowania aktywności poza domem, celem ochrony swojego zdrowia. Wymienieni,
a także osoby funkcyjne na zawodach PGE Ekstraligi wskazane przez kluby oraz
osoby funkcyjne z ramienia Polskiego Związku Motorowego (w tym sędziowie
i komisarze torów), przejdą obowiązkowe testy na obecność COVID-19. Koszty
tych testów pokryje Ekstraliga Żużlowa wraz z klubami. Treningi (indywidualne

i drużynowe) będzie można organizować nie wcześniej, aniżeli po uzyskaniu negatywnych wyników testów u wszystkich zainteresowanych osób.
Prawdziwych Kibiców poznaje się w biedzie – to hasło przyświeca zrzutce na
rzecz Klubu Sportowego Unia Leszno w czasach pandemii koronawirusa, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno. Niezawodni
fani postanowili wesprzeć finansowo swój ukochany klub. Na celowniku zebranie pokaźnej kwoty 100.000 zł. Pieniądze można wpłacać na stronie zrzutka.
pl (zrzutka.pl/drn2hm). Dotychczas uczyniło to kilkaset osób. „Czas zjednoczyć
siły w imię Najbardziej Utytułowanego Klubu Żużlowego w Polsce!” zachęcają
kibice. Brawo!
Zarząd Unii Leszno wydał komunikat dla posiadaczy karnetów na sezon 2020,
w którym zamieścił 3 propozycje. „Jako Klub rekomendujemy i prosimy o wybór opcji rezygnacji ze środków finansowych za zakup karnetu na sezon 2020
i przekazanie go jako wsparcie dla Klubu. Spośród osób, które zdecydują się na
tę propozycję przygotowaliśmy specjalne spotkanie dla wybranych w drodze losowania 50 osób na zamknięty trening Fogo Unii Leszno po zniesieniu stosownych obostrzeń i sankcji. Każdy posiadacz karnetu może liczyć również na darmowy program zawodów w wersji online przed meczami ligowymi w Lesznie”
czytamy w komunikacie. Druga możliwość to przeniesienie karnetu z sezonu
2020 na sezon 2021, a trzecia to rezygnacja z karnetu i otrzymanie zwrotu całości uiszczonej uprzednio kwoty.
Z uwagi na rozmaite obostrzenia pod znakiem zapytania stanęły tegoroczne
występy obcokrajowców na polskich torach, w szczególności Brytyjczyków,
Duńczyków i Szwedów. Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich klubów (mogących mieć w efekcie problemy ze skompletowaniem składu) Główna Komisja
Sportu Żużlowego wprowadziła do regulaminu pewne zmiany poszerzające
możliwości związane z instytucją gościa. Ekstraligowe kluby będą mogły posiłkować się zawodnikami z niższych lig.

REKLAMA

FUTSAL
Futsalowcy też nie zagrają. Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję dotycząca zakończenia tegorocznych rozgrywek futsalowych. Jako kolejność drużyn w końcowej tabeli Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2019/2020 przyjęto kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu meczów 18 kolejki. Wszystkie drużyny
utrzymały się w tych rozgrywkach i przystąpią do nich w sezonie 2020/2021.
Mistrzem Polski została ekipa Rekordu Bielsko-Biała. Bezpośredni awans do
Futsal Ekstraklasy uzyskały Team Lębork i KS Gredar Futsal Brzeg. Zespół GI
Malepszy Futsal Leszno ostatecznie został sklasyfikowany na 11. pozycji.
Przyszłoroczne zmagania na najwyższym futsalowym szczeblu zapowiadają się bardzo emocjonująco. Liga, zgodnie z założeniami, będzie liczyła więcej zespołów, a języczkiem uwagi z pewnością będzie walka o utrzymanie.
Przewidziano bowiem spadek aż 6 z nich. Pamiętajmy jednak, że koniec końców to tylko założenia na tu i teraz. Przyszłość wszystkie te plany może brutalnie zweryfikować.

PIŁKA RĘCZNA
Alan Raczkowiak, Hubert Szkudelski i Krzysztof Misiaczyk – tych zawodników
w szeregach pierwszoligowego Realu Astromal Leszno prawdopodobnie już
nie zobaczymy. Alan przenosi się do Nowej Soli, gdzie rolę zawodnika połączy
z funkcją trenera. Hubert postanowił zakończyć sportową karierę z uwagi na
liczne kontuzje. Z kolei Krzysztof, po 9 latach bronienia barw zespołu z Leszna,
poprosił o rozwiązanie kontraktu.

PIŁKA NOŻNA
Z uwagi na panującą sytuację, decyzją Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
rozgrywki IV Ligi zostały zakończone. Dotychczasowe wyniki, z rundy jesiennej, zostały zaliczone. Podtrzymano zasady bezpośrednich awansów i jednocześnie zrezygnowano ze spadków. Jeśli chodzi o Stainer Polonię 1912 Leszno,
w ostatecznym rozrachunku zajęła 7. miejsce w lidze.
Jędrzej Kędziora nie jest już trenerem czwartoligowej Stainer Polonii Leszno.
Jego trzyletnia umowa z klubem obowiązywała do końca maja, a leszczyńscy
działacze nie zdecydowali się na jej przedłużenie.
OPRACOWAŁ MD
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Wiesława
Małycha
Moje zamiłowanie do historii zaczęło się…
…to chyba przyszło z wiekiem, dojrzałam do tego, by poznać historię swojej rodziny. W sumie Beata Zabroni (którą poznałam w trakcie szukania różnych spraw dotyczących genealogii) wciągnęła mnie w lokalną historię. Mogę śmiało powiedzieć, że
to wszystko przez nią (a właściwie dzięki niej). Historią okolicy interesowałam się zawsze, jednak brakowało mi czasu i motywacji, by robić w tym kierunku coś więcej.Teraz
w każdej wolnej chwili szukam w zakamarkach internetu jakichś informacji archiwalnych o naszych miejscowościach. Chociaż mam wrażenie, że niektórzy moi znajomi
mają trochę„zasobniejszy internet”.

Przez telefon najczęściej rozmawiam z…
…trudno odpowiedzieć wskazując jedną osobę. Często rozmawiam z mieszkańcami sołectwa Lasocice, z przyjaciółką Kasią, z koleżankami ze studiów… Z Beatą często mamy„gorącą linię”.

Szczęśliwi mieszkańcy to…
…chciałabym, aby wszyscy mieszkańcy mojego sołectwa byli szczęśliwi.
Jednak wiem, że to niemożliwe. Dla jednego szczęściem będzie załatwienie
błahej sprawy, dla innego wygrana w totolotka. Życzyłabym sobie, aby każdy
z nas potrafił się cieszyć szczęściem innych. Świat byłby wtedy lepszy. Więcej
dobrego słowa, a mniej zawiści, roszczeń… Nasze szczęście jest w każdym
z nas.

Dziś na śniadanie zjadłam…
…pyszne kanapki przygotowane jak zawsze przez mojego męża i do tego herbatka
miętowa z mięty z naszego ogródka.

Moim ulubionym miejscem na ziemi jest…
…nasz dom. Kiedy wszyscy jesteśmy razem, gdy przyjeżdża syn z narzeczoną. Ja lubię te nasze wspólne chwile (mam nadzieję, że oni także).

Nie mogę żyć bez…
…przyjaźni - tej prawdziwej. Książek - mogłabym czytać całymi dniami.
Kwiatów - uwielbiam kwitnące ogrody. Ludzi - dają mi motywację do ciągłego działania.

Kobieta orkiestra. Współinicjatorka społecznych projektów
„Przywróćmy życie na cmentarzu” oraz „Milcząca historia”, dzięki której zapomniane cmentarze ewangelickie w Lasocicach
i Strzyżewicach stały się miejscem niezwykłym i absolutnie wyjątkowym. Założycielka Stowarzyszenia Lasocice z Pasją, Sekretarz
w Towarzystwie Przyjaciół Strzyżewic. Pasjonatka genealogii i robótek ręcznych. Sołtyska Lasocic i zodiakalna ryba. Dobroczynna i odpowiedzialna. Lokalna społeczność szybko orientuje się, że można na
nią liczyć.

Bliscy mówią na mnie…
…przyjaciółka mówi Wiechna, a inni zwyczajnie Wiesia.

W swojej pracy doceniam…
…w pracy zawodowej - to, że mogę pracować z mężem i synem. Ma to więcej plusów niż minusów. Jako społecznik - kocham ludzi, a jeszcze bardziej to,
że mogę coś dla nich robić. Tak zwyczajnie, bezinteresownie. Mam szczęście
do ludzi. W radzie sołeckiej i stowarzyszeniach są osoby, którym tak jak i mi
zależy na integracji naszych miejscowości. Staramy się o środki zewnętrze
z różnych instytucji, by móc wzbogacić życie kulturalne w sołectwie. Dziękuje
wszystkim za to, że ze mną wytrzymują.

Kiedy słucham muzyki, to wybieram…
…raczej Michaela Boltona niż Zenka.

TEKST: MATEUSZ GOŁEMBKA

